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الأول اجلزء 

النموذجي  الأون�سيرتال   قانون 
الق�سائية  بالأحكام  العرتاف   ب�ساأن 

واإنفاذها بالإع�سار  املتعلقة 

الديباجة

هو: القانون  هذا  من  1- الغر�ض 
)اأ( تعزيز اليقني ب�ساأن احلقوق و�سبل النت�ساف املتاحة فيما يت�سل بالعرتاف بالأحكام 

واإنفاذها؛ بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية 
الإع�سار؛ اإجراءات  ازدواجية  تفادي  )ب(  

الوقــت  يف  واإنفــاذها  بالإع�سار  املتعــلقة  الق�سائية  بالأحــكام  العتــراف  �سمــان  )ج(   
بتكلفة جمدية؛ املنا�سب 

)د(    تعزيز املجاملة الق�سائية والتعاون بني الوليات الق�سائية ب�ساأن الأحكام الق�سائية 
بالإع�سار؛ املتعلقة 

وتعظيمها؛ الإع�سار  قيمة حوزات  حماية  )ه (   
ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  اإىل  بال�ستناد  ُت�سنُّ  التي  الت�سريعات  تكملة  )و(   

احلدود. الإع�سار عرب 

القانون: بهذا  د  ُيق�سَ 2- ل 
د اأحكام قانون هذه الدولة التي ت�سمح بالعرتاف بالأحكام الق�سائية املتعلقة  )اأ( اأن يقيِّ

واإنفاذها؛  بالإع�سار 
)ب(  اأن يحل حملَّ القانون الذي ي�سرتع قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب 

القانون؛ ذلك  تطبيق  من  يحدَّ  اأن  اأو  احلدود 
الدولة  ال�سادرة يف  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  ينطبق على العرتاف  اأن  )ج(   

فيها؛  واإنفاذها  امل�سرتعة 
الإع�سار. اإجراءات  ي�ستهل  الذي  الق�سائي  احلكم  على  ينطبق  اأن  )د(   



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  4 قانون 

النطباق 1- نطاق  املادة 

عندما  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  على  القانون  هذا  1- ينطبق 
والإنفاذ. العرتاف  فيها  ُيطلب  التي  الدولة  عن  دولة خمتلفة  �سادرة يف  تكون 

.]...[ على  القانون  هذا  ينطبق  2- ل 

2- التعاريف املادة 
القانون: هذا  لأغرا�ض 

تة،  د به اإجراء جماعي ق�سائي اأو اإداري ُيتَّخذ، ولو ب�سفة موؤقَّ )اأ( "اإجراء الإع�سار" ُيق�سَ
عمًل بقانون يت�سل بالإع�سار، وتخ�سع فيه، اأو كانت تخ�سع فيه، موجودات املدين واأعماله للمراقبة 

الت�سفية؛ اأو  التنظيم  اإعادة  بغر�ض  اأخرى  �سلطة خمت�سة  اأو  من جانب حمكمة  الإ�سراف  اأو 

باأن  تة،  موؤقَّ ب�سفة  ولو  له،  يوؤذن  كيان  اأو  �سخ�ض  اأيُّ  به  د  ُيق�سَ الإع�سار"  "ممثل  )ب(  
اأو  اأو ت�سفيتها،  اأعماله  اأو  اإعادة تنظيم موجودات املدين  اإدارة عملية  اإع�سار،  يتوىل، خلل اإجراء 

الإع�سار؛ لإجراءات  كممثل  الت�سرف 

�سلطة  اأو  حمكمة  ت�سدره  اه،  م�سمَّ كان  اأيًّا  قرار،  اأيُّ  به  د  ُيق�سَ الق�سائي"  "احلكم  )ج(  
هذا  ولأغرا�ض  حمكمة.  عن  �سادر  حكم  مفعول  نف�ض  الإداري  للقرار  يكون  اأن  �سريطة  اإدارية، 
تدابري  تعد  ول  والنفقات.  التكاليف  حتديد  وكذلك  اأمر،  اأو  مر�سوم  اأيَّ  القرار  ي�سمل  التعريف، 

القانون؛ هذا  لأغرا�ض  ق�سائيًّا  تة حكمًا  املوؤقَّ احلماية 

بالإع�سار": املتعلق  الق�سائي  "احلكم  )د(   

ق�سائي: به حكم  د  ‘1’ ُيق�سَ

اأكانت  �سواء  جوهريًّا،  ارتباطًا  بها  مرتبط  اأو  اإع�سار  اإجراءات  عن  اأ-  ناجت 
تختتم؛  اأم مل  اخُتِتمت  املعنية  الإع�سار  اإجراءات 

بعد ا�ستهللها؛  اأو  تلك  الإع�سار  اإجراءات  ا�ستهلل  عند  �سدر  ب-  

اإجراءات الإع�سار. ي�ستهل  الذي  الق�سائي  احلكم  ي�سمل  ‘2’ ل 



5 النموذجي  الأون�سيرتال  الأول- قانون  اجلزء 

الدولة لهذه  الدولية  اللتزامات    -3 املادة 

املعاهدات  من  اأيٍّ  عن  نا�سئ  الدولة  هذه  على  التزام  اأيِّ  مع  القانون  هذا  يتعار�ض  1- عندما 
تكون  الأخرى،  الدول  اأكرث من  اأو  واحدة  دولة  فيها مع  تكون طرفًا  التي  التفاقات  اأ�سكال  �سائر  اأو 

التفاقات. اأو  املعاهدات  تلك  ملقت�سيات  الغلبة 

العرتاف  ب�ساأن  �سارية  معاهدة  عليه  تنطبق  ق�سائي  حكم  اأيِّ  على  القانون  هذا  ينطبق  2- ل 
الق�سائي.  احلكم  على  املعاهدة  تلك  وتنطبق  اإنفاذها،  اأو  والتجارية  املدنية  الق�سائية  بالأحكام 

ة املخت�سَّ ال�سلطة  اأو  4-  املحكمة  املادة 
بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  القانون  هذا  يف  اإليها  امل�سار  باملهام  تقوم 
الدولة  املهام يف  بتويل هذه  املخت�سة  ال�سلطات  اأو  ال�سلطة  اأو  املحاكم  اأو  املحكمة  د  ]حُتدَّ واإنفاذها 

كم�ساألة عر�سية. اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة  اأمامها  تثار  اأخرى  اأو اأيُّ حمكمة  امل�سرتعة[ 

ق�سائي  ب�ساأن حكم  اأخرى  دولة  بالت�سرف يف  الإذن    -5  املادة 
الدولة هذه  �سادر يف  بالإع�سار  متعلق 

ل ]ُتدَرج �سفة ال�سخ�ض اأو الكيان الذي يدير عملية اإعادة التنظيم اأو الت�سفية مبقت�سى قانون  يخوَّ
يف  �سادر  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  حكم  ب�ساأن  اأخرى  دولة  يف  الت�سرف  �سلطة  امل�سرتعة[  الدولة 

املنطبق. الأجنبي  القانون  به  ي�سمح  ح�سبما  الدولة،  هذه 

اأخرى قوانني  الإ�سافية مبقت�سى  6-  امل�ساعدة  املادة 
يدير  الذي  الكيان  اأو  ال�سخ�ض  �سفة  ]ُتدَرج  اأو  املحكمة  �سلحية  د  يقيِّ ما  القانون  هذا  يف  لي�ض 
اإ�سافية  م�ساعدة  تقدمي  يف  امل�سرتعة[  الدولة  قانون  مبقت�سى  الت�سفية  اأو  التنظيم  اإعادة  عملية 

الدولة. هذه  اأخرى يف  قوانني  مبقت�سى 

العام بالنظام  املتعلق  7-  ال�ستثناء  املادة 
مه هذا القانون اإذا كان وا�سحًا  لي�ض يف هذا القانون ما مينع املحكمة من رف�ض اتخاذ اإجراء ينظِّ
للعدالة  الأ�سا�سية  املبادئ  ذلك  يف  مبا  العام،  النظام  مع  جليا  تعار�سا  يتعار�ض  الإجراء  ذلك  اأنَّ 

الدولة. هذه  الإجرائية، يف 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  6 قانون 

8- التف�سري املادة 

دًا  يوىَل العتبار يف تف�سري هذا القانون ملن�سئه الدويل ول�سرورة الت�سجيع على تطبيقه تطبيقًا موحَّ
النية. والتزام ح�سن 

اإنفاذه ووجوب  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  9- مفعول  املادة 

ل ُيعرَتف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار اإلَّ اإذا كان �ساري املفعول يف الدولة املُ�سِدرة ول ُينفذ 
فيها. الإنفاذ  واجب  كان  اإذا  اإل 

املُ�سدرة  الدولة  لدى  الطعن  دعاوى  10- اأثر   املادة 
والإنفاذ العرتاف  على 

اأو اإذا كانت  املُ�سِدرة  الدولة  لدى  الطعن  قيد  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  كان  1- اإذا 
العرتاِف  فيجوز تاأجيل  بعد،  تنق�ض  الدولة مل  تلك  املعتادة يف  بالطرائق  فيه  للطعن  املتاحة  املهلة 
اأن جتعل  اأي�سًا  للمحكمة  الإنفاذ. ويف تلك احلالت، يجوز  اأو  اأو رف�ض ذلك العرتاف  اإنفاِذه  اأو  به 

رها. تقرِّ التي  ال�سمانات  بتقدمي  م�سروطًا  الإنفاذ  اأو  العرتاف 

2- ل يحول الرف�ض مبقت�سى الفقرة 1 دون التما�ض العرتاف باحلكم الق�سائي اأو اإنفاذه لحقًا.

ق�سائي  بحكم  العرتاف  التما�س  11- اإجراءات   املادة 
واإنفاذه بالإع�سار  متعلق 

1- يجوز ملمثِّل الإع�سار، اأو لأيِّ �سخ�ضٍ اآخر يجيز له قانون الدولة املُ�سِدرة التما�ض العرتاف 
بحكم ق�سائي متعلق بالإع�سار واإنفاذه، اأن يلتم�ض العرتاف بذلك احلكم الق�سائي واإنفاذه يف هذه 

كم�ساألة عر�سية. اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة  تثار  اأن  اأي�سًا  ويجوز  الدولة. 

م  يقدَّ  ،1 الفقرة  مبقت�سى  واإنفاذه  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  بحكم  العرتاف  التما�ض  2- عند 
يلي: ما  املحكمة  اإىل 

بالإع�سار؛  املتعلق  الق�سائي  احلكم  من  قة  )اأ( ن�سخة م�سدَّ

املفعول  �ساري  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  اأنَّ  لإثبات  �سرورية  م�ستندات  اأيُّ  )ب(  
طعن  اأيِّ  عن  املعلومات  ذلك  يف  مبا  القت�ساء،  عند  فيها  الإنفاذ  واجب  واأنَّه  املُ�سِدرة،  الدولة  يف 

اأو فيه؛  منظور  احلكم  يف 
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اإليها يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب(، اأيُّ  )ج(   يف حال عدم وجود اأدلة الإثبات امل�سار 
املحكمة. تقبلها  امل�سائل  تلك  ب�ساأن  اأخرى  اإثبات  اأدلة 

اللغات  اإحدى  اإىل   2 الفقرة  مبقت�سى  مة  املقدَّ امل�ستندات  ترجمة  تطلب  اأن  للمحكمة  3- يجوز 
الدولة. لهذه  الر�سمية 

اأكانت  مة مبقت�سى الفقرة 2 �سحيحة، �سواء  اأنَّ امل�ستندات املقدَّ اأن تفرت�ض  4- يجوز للمحكمة 
تكن. اأم مل  قانونًا  قة  م�سدَّ

دعواه. �سماع  احلق يف  والإنفاذ  العرتاف  �سده  ُيلتم�ض  5- لأيِّ طرف 

تة املوؤقَّ النت�سافية  التدابري    -12 املادة 
1- عندما مت�ض احلاجة لتخاذ تدابري انت�سافية بغية املحافظة على اإمكانية العرتاف باحلكم 
الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه، يجوز للمحكمة، اعتبارًا من تاريخ طلب العرتاف بذلك احلكم 
اآخر  �سخ�ض  اأيِّ  اأو  الإع�سار  على طلب ممثل  بناًء  اأن متنح،  الطلب،  ذلك  البت يف  واإنفاذه وحلني 
ب�سفة  انت�سافية  تدابري  املادة 11،  من   1 الفقرة  مبقت�سى  والإنفاذ  العرتاف  التما�ض  له  يحق 

يلي: ما  ذلك  تة مبا يف  موؤقَّ

)اأ( وقف الت�سرف يف موجودات اأيِّ طرف واحد اأو اأكرث من الأطراف التي �سدر �سدها 
اأو بالإع�سار؛  املتعلق  الق�سائي  احلكم 

احلكم  نطاق  يف  القت�ساء،  ح�سب  اآخر،  من�سف  اأو  قانوين  انت�سافي  تدبري  منح  )ب(  
بالإع�سار. املتعلق  الق�سائي 

الدولة  يف  الإ�سعار  ب�ساأن  ال�سارية  الأحكام  اإىل  ُي�سار  )اأو  بالإ�سعار  املتعلقة  الأحكام  2- ]ُتدَرج 
املادة.[ هذه  لزمًا مبقت�سى  الإ�سعار  كان  اإذا  ما  بيان  مع  امل�سرتعة(، 

�سريان  ينتهي  واإنفاذه،  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  طلب  يف  البتِّ  3- عند 
املحكمة. ده  ما مل متدِّ املادة  هذه  املمنوح مبقت�سى  النت�سافي  التدبري 

متعلق ق�سائي  بحكم  العرتاف  13- قرار   املادة 
واإنفاذه بالإع�سار 

لل�سروط التالية: وفقًا  وُينَفذ  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  ُيعرتف  و14،   7 باملادتني  رهنًا 

ووجوب الإنفاذ؛ املفعول  �سريان  ب�ساأن   9 املادة  الواردة يف  ال�سروط  ُت�ستوفى  )اأ( اأن 

)ب(  اأن يكون ُملتِم�ض العرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه ممثَل الإع�سار 
اآخر يحقُّ له التما�ض العرتاف  اأو �سخ�سًا  باملعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2، 

11؛ املادة  من   1 الفقرة  واإنفاذه مبقت�سى  الق�سائي  باحلكم 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  8 قانون 

11؛  املادة  من   2 الفقرة  الواردة يف  بال�سروط  الطلب  يفي  اأن  )ج(  

)د(   اأن يكون العرتاف والإنفاذ ملتم�سني من املحكمة امل�سار اإليها يف املادة 4، اأو اأن ُتثار 
اأمامها. كم�ساألة عر�سية  اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة 

ق�سائي  بحكم  العرتاف  رف�س  اأ�سباب    -14  املادة 
واإنفاذه بالإع�سار  متعلق 

متعلق  ق�سائي  بحكم  العرتاف  رف�ض  يجوز   ،7 املادة  يف  عليه  املن�سو�ض  ال�سبب  اإىل  بالإ�سافة 
التالية: احلالت  من  اأيٍّ  واإنفاذه يف  بالإع�سار 

احلكم  اإطارها  يف  �سدر  التي  الدعوى  �سده  اأُقيمت  الذي  الطرف  كان   )اأ( اإذا 
الق�سائي:

دفاعه  لرتتيب  كافيًا  وقتًا  له  يتيح  نحو  على  الدعوى  تلك  باإقامة  ُيخَطر  ‘1’  مل 

نه من ذلك، على األَّ يكون ذلك الطرف قد مثل اأمام املحكمة امل�سِدرة  ومُيكِّ
وعر�ض عليها دعواه دون اأن يعرت�ض على هذا الإخطار، اإذا كان قانون الدولة 

اأو  عليه؛  العرتا�ض  يتيح  املُ�سِدرة 

هذه  قواعد  مع  تتعار�ض  بطريقة  الدعوى  تلك  باإقامة  الدولة  هذه  يف  ‘2’  اأُخِطر 

امل�ستندات؛ ت�سليم  ب�ساأن  الدولة 

الحتيال؛ ا�سُت�سِدر عن طريق  قد  الق�سائي  احلكم  كان  اإذا  )ب(  

ب�ساأن  الدولة  هذه  يف  �سدر  ق�ســائي  حكم  مع  يتعــار�ض  الق�سائي  احلــكم  كان  اإذا  )ج(   
نف�سها؛ بالأطراف  متعلقة  منازعة 

اأخرى  دولة  يف  �سدر  �سابق  ق�سائي  حكم  مع  يتعار�ض  الق�سائي  احلكم  كان  اإذا  )د(  
ال�سابق  احلكم  ذلك  يكون  اأن  �سريطة  نف�سه،  املو�سوع  ب�ساأن  نف�سها  بالأطراف  متعلقة  منازعة  يف 

الدولة؛ هذه  واإنفاذه يف  به  للعرتاف  اللزمة  لل�سروط  م�ستوفيًا 

اإجراءات  اإدارة  عرقلة  واإنفاذه  الق�سائي  احلكم  بذلك  العرتاف  �ساأن  من  كان  )ه( اإذا 
اإع�سار املدين ب�سكل ما، مبا ي�سمل التعار�ض مع اأمر بوقف الإجراءات اأو اأمر اآخر ميكن العرتاف 

الدولة؛  هذه  اإنفاذه يف  اأو  به 

الق�سائي:  احلكم  كان  )و( اإذا 

اإذا  فيما  البت  مثل  عام،  بوجه  الدائنني  حقوق  على  جوهريًّا  تاأثريًا  ‘1’  يوؤثر 

املدين  ذمة  اإبراء  اأو  ت�سفية،  اأو  تنظيم  اإعادة  خطة  اإقرار  ينبغي  كان 
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املحكمة  اإطار  خارج  اأو  طوعي  اتفاق  على  املوافقة  اأو  دين،  اإ�سقاط   اأو 
الهيكلة؛ لإعادة 

الأ�سخا�ض  الدائنني و�سائر  توفر حماية كافية مل�سالح  اإجراءات مل  ‘2’  �سدر يف 

املدين؛ فيهم  امل�سلحة، مبن  ذوي 

التالية: ال�سروط  من  اأيًّا  ت�ستوفي  ل  املُ�سِدرة  املحكمة  كانت  )ز( اإذا 

الطرف  من  �سريحة  موافقة  على  بناء  الق�سائية  لوليتها  املحكمة  ‘1’  ممار�سة 

اأو �سده؛  الق�سائي  احلكم  �سدر  الذي 

‘2’  ممار�سة املحكمة لوليتها الق�سائية على اأ�سا�ض قبول من الطرف الذي �سدر 

احلكم الق�سائي �سده، اأْي اأن يكون ذلك الطرف قد ناق�ض الأ�س�ض املو�سوعية 
يف  ممار�ستها  على  اأو  الق�سائية  الولية  على  يعرت�ض  اأن  دون  املحكمة  اأمام 
هذا  اأنَّ  يت�سح  ما مل  املُ�سِدرة،  الدولة  قانون  يف  د  املحدَّ الزمني  الإطار 
اأو القانون؛  ذلك  لينجح مبقت�سى  يكن  الق�سائية مل  الولية  على  العرتا�ض 

هذه  يف  حمكمة  لأيِّ  يجوز  اأ�سا�ٍض  على  الق�سائية  لوليتها  املحكمة  ‘3’  ممار�سة 

اأو الق�سائية؛  وليتها  اإليه يف ممار�سة  ت�ستند  اأن  الدولة 

قانون  مع  يتعار�ض  ل  اأ�سا�ٍض  على  الق�سائية  لوليتها  املحكمة  ‘4’  ممار�سة 

هذه الدولة؛ 

عرب  الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  اإىل  ت�ستند  ت�سريعات  �سنَّت  التي  الدول  ]لعلَّ 
)ح(.[  الفرعية  الفقرة  ا�سرتاع  تودُّ  احلدود 

بالإع�سار  املتعلقة  اإجراءاتها  تكون  دولة  عن  ن�ساأ  قد  الق�سائي  احلكم  كان  اإذا  )ح(  
القانون  اإىل  اإ�سارة  ]ُتدَرج  مبقت�سى  بها  العرتاف  ميكن  لن  اأو  بها  للعرتاف  قابلة  غري 
عرب  الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  لقانون  اإعماًل  امل�سرتعة  الدولة  ته  �سنَّ  الذي 

اإذا: اإلَّ  احلدود[، 
العرتاف  ميكن  كان  اأو  بها  اعرُتف  باإجراءات  املعني  الإع�سار  ممثل  ‘1’  كان 

اإعماًل  امل�سرتعة  الدولة  ته  �سنَّ الذي  القانون  اإىل  اإ�سارة  ]ُتدَرج  مبقت�سى  بها 
الإجراءات يف  الإع�سار عرب احلدود[ قد �سارك يف  ب�ساأن  النموذجي  للقانون 
ل�سبب  املو�سوعية  الأ�س�ض  مناق�سة  يف  امل�ساركة  درجة  اإىل  املُ�سِدرة  الدولة 

الإجراءات؛  تلك  بها  تتعلق  التي  الدعوى 

املُ�سِدرة  الدولة  مكانها  كان  مبوجوداٍت  ح�سرًا  يتعلق  الق�سائي  احلكم  ‘2’  كان 

فيها. الإجراءات  بدء  وقت 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  10 قانون 

املكافئ املفعول    -15 املادة 

1- يكون للحكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار املعرتف به اأو الواجب الإنفاذ مبقت�سى هذا القانون 
�سدر عن  قد  لو كان  �سيكت�سبه  كان  الذي  ]للمفعول  اأو  املُ�سِدرة[  الدولة  ]ملفعوله يف  مفعول مطابق 

الدولة[.)1( هذه  حمكمة يف 

2- اإذا ن�ضَّ احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار على تدبري انت�سافي ل يكفله قانون هذه الدولة، 
فاإنَّ ذلك التدبري يجب تكييفه، بقدر امل�ستطاع، بحيث يتفق مع تدبري انت�سافي له مفعول مكافئ، 

املُ�سِدرة. الدولة  قانون  يكفلها  التي  التدابري  من  ل اأكرث، 

القابلية لالجتزاء   -16 املادة 

ُيعرتف باأيِّ جزء قابل للجتزاء من احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار وُينَفذ اإذا التم�ض العرتاف 
اإل  واإنفاذه  الق�سائي  احلكم  بذلك  العرتاف  املمكن  من  يكن  مل  اإذا  اأو  اإنفاذه،  اأو  اجلزء  بذلك 

القانون. هذا  فح�سب مبقت�سى  منه  اجلزء  ذلك  يخ�ضُّ  فيما 

]اإنَّ الدول التي �سنَّت ت�سريعات ت�ستند اإىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود 
الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  اإمكانية  ب�ساأن  �سكوكًا  تثري  قد  التي  الق�سائية  بالأحكام  علٍم  على 
�سنِّ  يف  النظر  تودُّ  الدول  لعلَّ  ولذلك،  النموذجي.  القانون  ذلك  من   21 املادة  مبقت�سى  واإنفاذها 

التايل:[ احلكم 

بحكم  العرتاف  �سني-    املادة 
بالإع�سار مبقت�سى  متعلق  ق�سائي 

 21 املادة  ي�سرتع  الذي  الدولة  هذه  قانون  اإىل  مرجعية  اإ�سارة   ]ُتدَرج 
احلدود[ الإع�سار عرب  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  من 

ب�سرف النظر عن اأيِّ تف�سري �سابق يفيد خلف ذلك، ت�سمل التدابري النت�سافية املتاحة مبقت�سى 
]ُتدَرج اإ�سارة مرجعية اإىل قانون هذه الدولة الذي ي�سرتع املادة 21 من قانون الأون�سيرتال النموذجي 

الق�سائية واإنفاذها. بالأحكام  العرتاف  احلدود[  الإع�سار عرب  ب�ساأن 

 )1(لعلَّ الدولة امل�سرتعة تود اأن تلحظ اأنَّ عليها الختيار بني البديلني املدرجني بني معقوفتني. ويرد �سرح لهذا 

ال�سرتاع. دليل  من   15 املادة  على  احلكم يف امللحظات 
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الأون�سيرتال قانون  ا�سرتاع   دليل 
بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن   النموذجي 

بالإع�سار  املتعلقة   الق�سائية 
واإنفاذها

ومن�سوؤه النموذجي  القانون  اأوًل-  الغر�س من 

النموذجي القانون  األف-  الغر�س من 

بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  1- اأُعد 
من  باإطار  قوانينها  تزويد  على  الدول  م�ساعدة  بق�سد   ،2018 عام  يف  اعُتمد  الذي  واإنفاذها، 
ت�سهيل  �ساأنه  من  مبا  واإنفاذها،  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  اأجل  من  الأحكام 
عرب  الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  وتكميل  احلدود  عرب  الإع�سار  اإجراءات  ت�سيري 

النموذجي(. الإع�سار  )قانون  احلدود 

النموذجي القانون  باء-  من�ساأ 

التي  الق�سائية)1(  القرارات  بع�ض  اإىل  ا  جزئيًّ املو�سوع  بهذا  املتعلقة  الأعمال  من�ساأ  2- يعود 
العرتاف مبقت�سى  اإجراءات  �سياق  املحاكم، يف  بع�ض  ب�ساأن قدرة  اليقني  اإىل حالة من عدم  اأدت 
قانون الإع�سار النموذجي، على العرتاف بالأحكام الق�سائية ال�سادرة يف �سياق اإجراءات الإع�سار 
الأجنبية، من قبيل الأحكام ال�سادرة يف دعاوى الإبطال، وعلى اإنفاذ تلك الأحكام، على اأ�سا�ض اأنَّ 
اأو املادة 21 من قانون الإع�سار النموذجي مل متنح �سراحًة ال�سلحية اللزمة يف  اأيًّا من املادة 7 
الأجنبية  املحاكم  ت�سدرها  التي  القرارات  اأنَّ  من  قلق  هناك  كان  ذلك،  على  وعلوة  ال�ساأن.  هذا 

 Rubin v. Eurofinance SA, ]2012[ UKSC 46 (on appeal from ]2010[ EWCA املثال،  �سبيل  )1(على 

بتاريخ  العليا لكوريا  اأي�سًا قرار املحكمة  (Civ 895 and ]2011[ EWCA Civ 971؛ وق�سية كلوت رقم 1270. وانظر 
.)2009Ma1600 رقم:  )الق�سية   2010 25 اآذار/مار�ض 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  12 قانون 

املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  للعرتاف  ال�سريحة  ال�سلحية  تلك  وجود  عدم  على  تن�ض  والتي 
التي  الدول  يف  بها  ُيحتج  اأحكاما  اعُتربت  رمبا  النموذجي  الإع�سار  قانون  يف  واإنفاذها  بالإع�سار 

الدويل. باملفعول  تتعلق  التي  النموذجي،  الإع�سار  قانون  من   8 املادة  اإىل  ت�سريعاتها  ت�ستند 

غياب  عن  ف�سًل  النموذجي  الإع�سار  قانون  وتف�سري  تطبيق  ب�ساأن  ال�سواغل  تلك  اأدت  3- وقد 
املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ملعاجلة  منطبق  اآخر  نظام  اأيِّ  اأو  منطبقة  دولية  اتفاقية  اأيِّ 
من  الإع�سار  مب�سائل  املتعلقة  الأحكام  ا�ستبعاد  اإىل  اإ�سافًة  عام،)2(  ب�سكل  واإنفاذها،  بالإع�سار 
ال�سكوك املوجودة فعًل،)3( اإىل تقدمي اقرتاح اإىل الأون�سيرتال يف عام 2014 باإعداد قانون منوذجي 

واإنفاذها. بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  ت�سريعية منوذجية  اأحكام  اأو 

متزايد  اأ�سبح  واإنفاذها  الق�سائية  بالأحكام  بالعرتاف  املتعلق  القانون  باأن  القول  4- وميكن 
الأهمية يف عامل باتت فيه حركة الأ�سخا�ض واملوجودات عرب احلدود تت�سم ب�سهولة متزايدة. ورغم 
وجود اجتاه عام �سوب تو�سيع هام�ض احلرية يف العرتاف بالأحكام الق�سائية الأجنبية، فاإن هذا 
الجتاه يتج�سد يف معاهدات ت�سرتط ذلك العرتاف يف جمالت موا�سيعية حمددة )مثل التفاقيات 
العرتاف  من  لل�ستثناءات  اأ�سيق  ويف تف�سري  النووية(،  واحلوادث  والنقل  الأ�سرة  ب�سوؤون  املتعلقة 
ُتْنِفُذ بع�ض الدول الأحكام  ال�سارية، ل  اإطار النظم الوطنية  يف املعاهدات والقوانني الداخلية. ويف 
ُيْنِفُذها بقدر يكاد يعادل  اأنَّ البع�ض الآخر  الق�سائية الأجنبية اإل مبقت�سى نظام تعاهدي، يف حني 

املختلفة.  الوطنية  النُّهج  من  العديد  املوقفني  هذين  بني  ويوجد  املحلية.  للأحكام  اإنفاذه 

ب�سورة  واإنفاذها  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  يتناول  الذي  الدويل  بالنظام  يتعلق  5- وفيما 
اأعم، بداأ موؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض )موؤمتر لهاي( يف عام 1992 العمل ب�ساأن جانبني 
رئي�سيني من جوانب القانون الدويل اخلا�ض يف الدعاوى الق�سائية عرب احلدود يف امل�سائل املدنية 
واإنفاذها  الق�سائية يف اخلارج  بالأحكام  للمحاكم والعرتاف  الدولية  الق�سائية  الولية  والتجارية: 
 1971 عام  اتفاقية  عن  ال�ستعا�سة  على  العمل  هذا  تركيز  وان�سب  الق�سائية(.  الأحكام  )م�سروع 
ب�ساأن العرتاف بالأحكام الق�سائية الأجنبية واإنفاذها يف امل�سائل املدنية والتجارية. واأف�سى ذلك 
)اتفاقية  املحكمة  اختيار  اتفاقات  ب�ساأن   2005 30 حزيران/يونيه  املوؤرخة  التفاقية  اعتماد  اإىل 
اختيار املحكمة لعام 2005(، التي دخلت حيز النفاذ يف 1 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2015. وقد انطلقت 

الق�سائية.)4( الأحكام  ب�ساأن  عاملية  اتفاقية  لو�سع  اإ�سافية  اأعمال   2015 عام  يف 

على  منها،  لأ�سباب  لهاي  موؤمتر  �سكوك  من  عادًة  بالإع�سار  املتعلقة  القرارات  6- وُت�ستبعد 
دولية  ترتيبات  تتناولها  اأن  ل  ُيف�سَّ بحيث  التخ�س�ض  بالغة  ُتعترب  قد  امل�سائل  تلك  اأنَّ  املثال،  �سبيل 

والحتاد  اللتينية  اأمريكا  مثًل  بعينها،  مناطق  على  يركز  اإقليمي  مبنظور  القائمة  الأنظمة  معظم   )2(تت�سم 

.6 الفقرة   ،A/CN.9/WG.V/WP.126 الأون�سيرتال  وثيقة  انظر  الأو�سط،  وال�سرق  الأوروبي 
 )3(اتفاقية العرتاف بالأحكام الق�سائية الأجنبية يف امل�سائل املدنية والتجارية واإنفاذها لعام 1971 والتفاقية 

خة 30 حزيران/يونيه 2005 ب�ساأن اتفاقات اختيار املحكمة، اللتان اأعدهما موؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض. املوؤرَّ
.https://www.hcch.net ال�سبكي:  املوقع  على  لهاي  موؤمتر  اأعمال  ب�ساأن  معلومات  على  الطلع   )4(ميكن 
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 حمددة، اأو �سديدة التداخل مع م�سائل القانون العام. فعلى �سبيل املثال، تن�ض الفقرة الفرعية 5 من
امل�سائل  يف  الأجنبية  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن   1971 لعام  لهاي  اتفاقية  من   1 املادة 
املدنية والتجارية واإنفاذها على اأنَّ التفاقية ل تنطبق على "م�سائل الإفل�ض اأو ال�سلح اأو الإجراءات 
وتن�ض  املدين".  ت�سرفات  ب�سحة  تتعلق  والتي  عنها  تنتج  قد  التي  القرارات  مت�سمنًة  امل�سابهة، 
ل تنطبق  اأنها  على   2005 لعام  املحكمة  اختيار  اتفاقية  من  املادة 2  من  الفرعية 2 )ه(  الفقرة 
اإعداد  اإىل  الرامية  الأعمال  يف  معتمد  النهج  وهذا  امل�سابهة".  وامل�سائل  وال�سلح  "الإع�سار  على 
املوؤ�س�سات "حلحلة  مل�ساألة  الإ�سافي  ال�ستبعاد  جانب  اإىل  الق�سائية،  الأحكام  ب�ساأن  عاملية   اتفاقية 

املالية".)5(

الأفراد  اإفل�ض  ي�سمل  اأن  "الإع�سار"  ُيق�سد مب�سطلح  �سياق ن�سو�ض موؤمتر لهاي،)6(  7- ويف 
غري  اأخرى  لأ�سباب  ال�سركات  ت�سفية  ي�سمل  ل  وهو  املع�سرة.  املوؤ�س�سية  الكيانات  ت�سفية  وكذلك 
الإع�سار، وهو ما تتناوله اأحكام اأخرى. ول ُيعتد مبا اإذا كانت العملية يبداأها اأو ي�سطلع بها الدائنون 
اإىل  "ال�سلح"  م�سطلح  وي�سري  بدونها.  اأو  حمكمة  مب�ساركة  نف�سه  املع�ِسر  الكيان  اأو  ال�سخ�ض  اأو 
الإبراء  اأو  الديون  �سداد  وقف  ب�ساأن  الدائنني  مع  اتفاقات  فيها  املدين  يربم  قد  التي  الإجراءات 
بها  ميكن  التي  الأخرى  الطرائق  من  وا�سعة  جمموعة  امل�سابهة"  "الإجراءات  عبارة  وت�سمل  منها. 
م�ساعدة الأ�سخا�ض املع�سرين اأو الكيانات املع�سرة على ا�ستعادة امللءة املالية مع موا�سلة الن�ساط 

التجاري.)7(

التحديد  وجه  على  تتناول  والإنفاذ  للعرتاف  نظم  الدول  من  ا  جدًّ قليل  عدد  لدى  8- وتوجد 
ت�سمل  ل  قد  بالفعل،  النظم  لديها هذه  التي  الدول  وحتى يف  بالإع�سار.  املتعلقة  الق�سائية  الأحكام 
اإحدى  ففي  الإع�سار.)8(  باإجراءات  مرتبطة  عمومًا  ُتعترب  قد  التي  الأوامر  جميع  النظم  تلك 
حقوق  يف  تبت  والتي  ثالث  طرف  اأو  دائن  �سد  ال�سادرة  الق�سائية  للأحكام  ميكن  مثًل،  الدول، 
نقل  تبطل  اأو  ثالث  طرف  على  مفرو�سة  تعوي�سات  متنح  اأو  الإع�سار،  حوزة  بها  تطالب  ملكية 
املغارمة  بنظام  ق�سائية  دعاوى  عن  ناجتة  لأنها  بالإع�سار  تتعلق  ق�سائية  اأحكامًا  تعترب  اأن  امللكية 
التي  الأوامر  تعترب  ل  نف�سها،  الدولة  هذه  ويف  الدعوى.  عنها  تن�ساأ  التي  امل�ستندات  تقدمي  وتتطلب 
�سد  مطالبة  ترف�ض  اأو  جُتيز  اأو  اإفل�ض  دعوى  يف  ذمة  اإبراء  متنح  اأو  التنظيم  اإعادة  خطط  تقرُّ 
�سمات  من  بع�ض  الأوامر  لهذه  كانت  اإذا  حتى  بالإع�سار،  متعلقة  ق�سائية  اأحكامًا  الإع�سار   حوزة 

الق�سائية. الأحكام 

 )5(انظر الفقرة الفرعية 1 )ه( من املادة 2 من م�سروع اتفاقية اأيار/مايو 2018. وي�سري هذا ال�ستبعاد الإ�سايف 

من  املايل  ال�ستقرار  جمل�ض  رعاية  حتت  الق�سائية،  الوليات  من  العديد  يف  ا�سرتع  الذي  اجلديد  القانوين  الإطار  اإىل 
املالية. املوؤ�س�سات  انهيار  تفادي  اأجل 

 Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements: Explanatory Report by Trevor Hartley and
)6( 

.Masato Dogauchi, para. 56

الإفل�ض  قانون  من  الثاين  واجلزء  املتحدة  الوليات  يف  للإفل�ض  الحتادي  القانون  من   11 الف�سل   )7(مثًل، 

.1986 لعام  املتحدة  باململكة 
.16 الفقرة   ،A/CN.9/WG.V/WP.126 الأون�سيرتال  وثيقة   )8(انظر 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  14 قانون 

من  مبا�سرة  "املنبثقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  على  الإقليمية  النظم  اأحد  9- وين�ضُّ 
التي  الق�سائية  واإنفاذها. وقد �سملت الأحكام  ارتباطًا وثيقًا بها"،  الإع�سار والتي ترتبط  اإجراءات 
والدعاوى  الإبطال،  دعاوى  يلي:)9(  مبا  ال�سلة  ذات  الأحكام  الفئة  تلك  �سمن  تندرج  اأنها  رئي 
واملوظفني؛  للمديرين  ال�سخ�سية  بامل�سوؤولية  واملتعلقة  الإع�سار  بقانون  ال�سلة  ذات  الق�سائية 
ب�ساأن  واملدين  الإع�سار  ممثل  بني  واملنازعات  مطالبة؛  اأيِّ  باأولوية  املتعلقة  الق�سائية  والدعاوى 
الدين  من  والإبراء  التنظيم؛  لإعادة  خطة  واإقرار  الإع�سار؛  حوزة  �سمن  املوجودات  بع�ض  اإدراج 
ا  تقوم ح�سريًّ كانت  اإذا  التعوي�سات،  دفع  الإع�سار عن  املتعلقة مب�سوؤولية ممثل  والدعاوى  املتبقي؛ 
الإع�سار  ممثل  قرار  اإلغاء  بهدف  الدائن  يرفعها  التي  والدعاوى  الإع�سار؛  باإجراءات  القيام  على 
قانون  مينحه  خا�ض  امتياز  على  القائمة  الإع�سار  ممثل  ومطالبات  اآخر؛  دائن  مبطالبة  العرتاَف 
التي  الدعاوى  الفئة:)10(  هذه  �سمن  تندرج  ل  اأنها  رئي  التي  الق�سائية  الأحكام  و�سملت  الإع�سار. 
الإع�سار؛  اإجراءات  دون  اأي�سًا  رفعها  ميكن  كان  اإذا  �سده  ترفع  والتي  الإع�سار  ممثل  يرفعها 
يف  املوجودة  املمتلكات  ل�ستعادة  املرفوعة  والدعاوى  بالإع�سار؛  يتعلق  فيما  اجلنائية  والإجراءات 
للقوانني  وفقا  قيمتها  اأو  ما  ملطالبة  القانونية  ال�سحة  يف  للبت  املرفوعة  والدعاوى  املدين؛  حوزة 
الذين  الدائنني  ومطالبات  املوجودات؛  جتزئة  يف  احلق  لديهم  الذين  الدائنني  ومطالبات  العامة؛ 
ممثل  يرفعها  ل  التي  الإبطال  ودعاوى  امل�سمونني(؛  )الدائنني  منف�سلة  تر�سية  يف  احلق  لديهم 

اإليه.  املحال  اأو  القانوين  اخللف  يرفعها  ولكن  الإع�سار 

10- وتناق�ض اأدناه يف امللحوظات املتعلقة باملادة 2 اأمثلة على الأحكام الق�سائية التي �سيتناولها 
.)60 )الفقرة  النموذجي  القانون 

والعتماد التح�سريية  جيم-  الأعمال 

باأن  الإع�سار(  بقانون  )املعني  اخلام�ض  العامل  الفريق  اإىل  اللجنة  عهدت   ،2014 عام  11- يف 
املتعلقة بالإع�سار  الق�سائية  اأحكامًا ت�سريعية منوذجية للعرتاف بالأحكام  اأو  ا  ُيِعدَّ قانونًا منوذجيًّ
الأول/دي�سمرب  كانون  بني  فيما  النموذجي  القانون  م�سروع  حول  التفاو�ض  وا�ستمر  واإنفاذها.)11( 
الثماين  دوراته  من  دورة  كل  من  جزءًا  العامل  الفريق  خ�س�ض  حيث   ،2018 واأيار/مايو   2014
املعقودة خلل تلك الفرتة )من ال�ساد�سة والأربعني اإىل الثالثة واخلم�سني( للعمل يف اإعداد امل�سروع.

12- وجرت املفاو�سات النهائية ب�ساأن م�سروع الن�ض اأثناء دورة الأون�سيرتال احلادية واخلم�سني، 
املعقودة يف فيينا من 25 حزيران/يونيه اإىل 13 متوز/يوليه 2018. واعتمدت الأون�سيرتال القانون 
الدول  اإىل  واإ�سافًة  )انظر املرفق الثاين(.)12(   2018 متوز/يوليه   2 يف  الآراء  بتوافق  النموذجي 
من  منظمة  و34  مراقب  �سفة  لديها  31 دولة  ممثلو  �سارك  الأون�سيرتال،  يف  الأع�ساء  ال�ستني 

ال�سادرة   2000/1346 رقم  الأوروبي  الحتاد  لئحة  اإطار  يف  تدخل  بقرارات  الق�سائية  الأحكام  هذه   )9(تتعلق 

يف 29 اأيار/مايو 2000 ب�ساأن اإجراءات الإع�سار. انظر وثيقة الأون�سيرتال A/CN.9/WG.V/WP.126، الفقرة 21، للطلع 
للق�سايا. اأمثلة  على 

.22 الفقرة  نف�سه،   )10(املرجع 

الفقرة 155.  ،)A/69/17( 17 رقم  امللحق  وال�ستون،  التا�سعة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�سمية   )11(الوثائق 

.131 الفقرة   ،)A/73/17( 17 رقم  امللحق  وال�سبعون،  الثالثة  الدورة  نف�سه،   )12(املرجع 
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ويف  العامل.  والفريق  اللجنة  مداولت  يف  غري احلكومية  واملنظمات  الدولية  احلكومية  املنظمات 
وقت لحق، اعتمدت اجلمعية العامة القرار 200/73 املوؤرخ 20 كانون الأول/دي�سمرب 2018 )انظر 

واعتماده. النموذجي  القانون  لإمتام  للأون�سيرتال  تقديرها  فيه عن  اأعربت  الذي  الأول(،  املرفق 
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ال�سرتاع دليل  ثانياً-  الغر�س من 
النموذجي.  القانون  ب�ساأن  واإي�ساحية  اأ�سا�سية  معلومات  تقدمي  اإىل  ال�سرتاع  دليل  13- يهدف 
عني القائمني  ه تلك املعلومات يف املقام الأول اإىل ال�سلطات التنفيذية التابعة للحكومة وامل�سرِّ وُتوجَّ
على اإعداد التنقيحات الت�سريعية اللزمة، غري اأنها ميكن اأي�سًا اأن تقدم معلومات مفيدة للمكلَّفني 
املمار�سني  مثل  الن�ض،  م�ستخدمي  من  وغريهم  الق�ساة  مثل  النموذجي،  القانون  وتطبيق  بتف�سري 
اأي�سًا على النظر يف حتديد الأحكام التي قد يكون  والأكادمييني. وقد ت�ساعد تلك املعلومات الدول 

منها. كل  تكييفها ح�سب ظروف  ال�سروري  من 

14- وقد نظر الفريق العامل اخلام�ض يف هذا الدليل يف دورتيه الثانية واخلم�سني )كانون الأول/
العامل  الفريق  اإىل مداولت  ي�ستند  وهو   .)2018 )اأيار/مايو  واخلم�سني  والثالثة   )2017 دي�سمرب 
اللجنة وقراراتها لدى  اإىل مداولت  النموذجي وكذلك  القانون  التفاو�ض ب�ساأن ن�ض  وقراراته لدى 

واخلم�سني. احلادية  واعتماده يف دورتها  النموذجي  للقانون  النهائية  ال�سيغة  و�سع 
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كو�سيلة  النموذجي   ثالثاً-  القانون 
القوانني بني  للتوفيق 

ى الدول باإدراجه يف قوانينها الوطنية. وخلفًا  15- اإن القانون النموذجي هو ن�ض ت�سريعي ُتو�سَ
اأو  الأمم املتحدة  تبلغ  اأن  ت�سرتعه  التي  الدولة  النموذجي من  القانون  يتطلب  دولية، ل  اتفاقية  لأيِّ 
العامة،  اجلمعية  قرار  يدعو  ذلك،  ومع  اأي�سًا.  ا�سرتعته  قد  تكون  اأن  ُيحتمل  التي  الأخرى  الدول 
)انظر  بذلك  اللجنة  اإبلغ  اإىل  القانون  هذا  ا�ستخدمت  التي  الدول،  النموذجي  القانون  اأقرَّ  الذي 

الأول(.  املرفق 

القائم الوطني  القانون  مع  النموذجي  القانون  األف-  مواءمة 

الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  على  نطاقه  يقت�سر  الذي  النموذجي،  القانون  من  16- الهدف 
الدولة امل�سرتعة. القائم يف  للقانون  مًا  متمِّ يكون جزءًا  اأن  واإنفاذها،  بالإع�سار  املتعلقة 

ل  تعدِّ اأن  القانوين،  نظامها  يف  النموذجي  القانون  ن�ض  اإدراج  لدى  دولة،  لأيِّ  17- ويجوز 
الأطراف  الدول  قيام  اإمكانية  فاإنَّ  التفاقية،  حالة  يف  ا  اأمَّ اإدراجها.  عدم  تختار  اأو  اأحكامه  بع�ض 
بدرجة  مقيَّدة  تكون  "حتفظات"(  باأنها  عادًة  اإليها  )ي�سار  املوحد  الن�ض  على  تغيريات  باإدخال 
اأو  ا  كليًّ التحفظات  التجاري  القانون  اتفاقيات  حتظر  ما  عادًة  اخل�سو�ض،  وجه  وعلى  بكثري؛  اأكرب 
اأيِّ قانون منوذجي هي  اأخرى، فاإنَّ املرونة املتاأ�سلة يف  اإل بتحفظات حمددة. ومن ناحية  ل ت�سمح 
تعديلت  اإجراء  يف  الدولة  ترغب  اأن  فيها  ح  ُيرجَّ التي  احلالت  يف  خا�ض  بوجه  فيه  مرغوب  اأمر 
بع�ض  توقع  قانونًا وطنيًّا. وميكن  ا�ستعداد ل�سرتاعه  تكون على  اأن  قبل  املوحد  الن�ض  خمتلفة على 
 التعديلت ب�سفة خا�سة عندما يكون الن�ض املوحد وثيق ال�سلة بالنظام الوطني اخلا�ض باملحاكم 

والإجراءات. 

القانوين  النظام  مع  النموذجي  القانون  تكييف  تتيح  التي  املرونة  من  ال�ستفادة  18- وينبغي 
امللحظات  )انظر  تف�سريه  يف  التوحيد  اإىل  للحاجة  الواجب  العتبار  اإيلء  مع  امل�سرتعة  للدولة 
دولية  ممار�سات  اعتماد  من  امل�سرتعة  الدولة  على  تعود  التي  وللفوائد  اأدناه(   8 باملادة  املتعلقة 
التنا�سق املتحقق من  اأنَّ درجة  حديثة ومقبولة عمومًا يف امل�سائل املتعلقة بالإع�سار. ويعني التعديل 
التفاقيات.  حالة  يف  منهما  اأدنى  تكونا  اأن  ح  ُيرجَّ التنا�سق  ذلك  ويقينية  النموذجي  القانون  خلل 
اأن تقلل قدر الإمكان  ولذلك، ومن اأجل حتقيق درجة ُمر�سية من التنا�سق واليقني، لعل الدول تود 
فقط  ي�ساعد  لن  النهج  فهذا  القانونية.  نظمها  النموذجي يف  القانون  اإدماجها  لدى  التغيريات  من 
على جعل القانون الوطني �سفافًا وقابًل للتنبوؤ به قدر الإمكان بالن�سبة للأجانب الذين ي�ستخدمونه، 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  18 قانون 

اأي�سا يف تعزيز التعاون بني اإجراءات الإع�سار لأن القوانني ال�سارية يف دول خمتلفة  ولكنه �سي�سهم 
يف  الكفاءة  زيادة  خلل  من  الإجراءات  تكاليف  خف�ض  ويف  للغاية؛  مت�سابهة  اأو  متطابقة  �ستكون 
الق�سائية  الأحكام  مع  التعامل  يف  والإن�ساف  الت�ساق  حت�سني  ويف  الق�سائية؛  بالأحكام  العرتاف 

العابر للحدود. ال�سياق  بالإع�سار يف  املتعلقة 

دة يجوز ال�ستناد اإليها لرف�ض العرتاف  19- ويف حني ي�سري القانون النموذجي اإىل اأ�سباب حمدَّ
باحلكم الق�سائي واإنفاذه، فهو يحفظ اأي�سًا اإمكانية ا�ستبعاد اأو تقييد اأيِّ اإجراء قد ُيتََّخذ يف اإطار 
األَّ  ع  املتوقَّ اأنَّ من  رغم  )املادة 7(،  الغالبة  العام  النظام  اعتبارات  اأ�سا�ض  على  النموذجي  القانون 

نادرًا.  اإلَّ  العام  بالنظام  املتعلق  ال�ستثناء  ُي�ستخدم 

امل�سطلحات باء-  ا�ستخدام 

واملذاهب  الق�سائية  الوليات  بع�ض  لدى  اإل  ماألوفة  غري  م�سطلحات  ا�ستخدام  من  20- بدل 
اأخرى  ن�سو�ض  يف  املتَّبع  النهج  النموذجي  القانون  يتبع  اللتبا�ض،  جتنُّب  اأجل  ومن  القانونية، 
القانون  فاإنَّ   ، ثمَّ دة. ومن  ا�ستحداث م�سطلحات جديدة ذات معاٍن حمدَّ واملتمثل يف  للأون�سيرتال 
اأخرى  م�سطلحات  وي�ستخدم  بالإع�سار"  املتعلق  الق�سائي  "احلكم  امل�سطلح  ا�ستحدث  النموذجي 
"ممثل  امل�سطلحني  قبيل  الإع�سار، من  ب�ساأن  للأون�سيرتال  اأخرى  ن�سو�ض  ا�سُتحدثت يف  قد  كانت 
بلد  من  امل�ستخدم  امل�سطلح  يختلف  اأن  املحتمل  من  يكون  وعندما  الإع�سار".  و"اإجراء  الإع�سار" 
امل�سطلح  معنى  اإىل  ي�سري  واإمنا  بعينه،  م�سطلحًا  ل ي�ستخدم  النموذجي،  القانون  فاإنَّ  اآخر،  اإىل 

املنا�سب. امل�سطلح  ا�ستخدام  اإىل  الوطنية  القوانني  وا�سعي  ويدعو  معقوفتني  بني  مائلة  بحروف 

21- واملق�سود من ا�ستخدام امل�سطلح "احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار" هو جتنُّب اللتبا�ض 
اأو  مب�سطلحات  مرتبطًا  يكون  اأن  ميكن  الذي  الق�سائي  للجتهاد  النموذجي  القانون  اإخ�ساع  عند 
 … مرتبط  اأو  عن …  "ناجت  العبارة  وت�ستخدم  دة.  حمدَّ مناطق  اأو  دول  يف  ُت�ستخَدم  نة  معيَّ تعابري 
ارتباطًا جوهريًّا" من اأجل و�سف ال�سلة بني احلكم الق�سائي واإجراءات الإع�سار، بدًل من العبارة 
رته املحاكم  اإليها يف الفقرة 9 اأعله، وهي م�سطلح رئي�سي يرد يف قانون اإقليمي معنيَّ وف�سَّ امل�سار 

دًا.  تف�سريًا حمدَّ ال�سلة  ذات 

"الإع�سار"

�سمن  يقع  ملا  خمتلفة  مفاهيم  لديها  تكون  قد  املختلفة  الق�سائية  الوليات  باأنَّ  22- اإقرارًا 
ومع  "الإع�سار".  م�سطلح  ف  يعرِّ ل  النموذجي  القانون  فاإنَّ  الإع�سار"،  "اإجراءات  م�سطلح  نطاق 
خمتلفة  اإىل اأنواع  النموذجي،  القانون  يف  امل�ستخدم  النحو  على  الإع�سار"،  "اإجراءات  ت�سري  ذلك، 
بهدف  مع�سر،  اأو  �سديدة  مالية  �سائقة  من  يعاين  مدين  ب�ساأن  امل�ستَهلة  اجلماعية  الإجراءات  من 
نطاق  يف  تدخل  التي  الإع�سار،  اإجراءات  من  ول ُتعترب  تنظيمه.  اإعادة  اأو  التجاري  كيانه  ت�سفية 
عندما  مع�سر،  غري  كيان  لت�سفية  املتخذة  الإدارية  اأو  الق�سائية  الإجراءات  النموذجي،  القانون 
نطاق  �سمن  ل تندرج  التي  الأخرى  الأجنبية  والإجراءات  الكيان،  حل  هو  منها  الهدف   يكون 
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مبا  متعددة،  اأغرا�سًا  الإجراءات  فيها  تخدم  التي  احلالت  ويف   .2 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة 
من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  �سمن  ل تندرج  الإجراءات  هذه  فاإن  مع�سر،  غري  كيان  ت�سفية  ذلك  يف 
املادة 2 من القانون النموذجي اإلَّ اإذا كان املدين مع�سرًا اأو يعاين من �سائقة مالية �سديدة. ويت�سق 
الأون�سيرتال  ا�ستخدامه يف �سائر ن�سو�ض  النموذجي مع  القانون  "الإع�سار" يف  ا�ستخدام م�سطلح 
املتعلقة بالإع�سار، ول �سيما قانون الإع�سار النموذجي ودليل الأون�سيرتال الت�سريعي لقانون الإع�سار 

1

)الدليل الت�سريعي(.)13(

الوليات  بع�ض  فني �سيق يف  له مدلول  الإع�سار"  "اإجراءات  تعبري  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة  23- وجتدر 
ت�سمل  التي  اجلماعية  الإجراءات  اإىل  املثال،  �سبيل  على  ي�سري،  اأن  ميكن  اإنه  حيث  من  الق�سائية 
�سركة اأو �سخ�سا اعتباريا فقط اأو اإىل الإجراءات اجلماعية �سد �سخ�ض طبيعي فقط. ول ي�ستهدف 
يراد  حيث  القبيل،  هذا  من  متييز  اأيِّ  فر�ض  النموذجي  القانون  يف  "الإع�سار"  م�سطلح  ا�ستعمال 
الق�سائية الأجنبية املت�سلة بالإجراءات املتخذة  النموذجي منطبقًا على الأحكام  القانون  اأن يكون 
فاإذا كان هناك  املدين.  باعتبارهم  ال�سواء  والعتباريني على  الطبيعيني  الأ�سخا�ض  اإع�سار  ملعاجلة 
احتمال يف الدولة امل�سرتعة اأن ي�ساء فهم كلمة "اإع�سار" باعتبارها ت�سري اإىل نوع معني من الإجراءات 

القانون. ي�سملها  التي  الإجراءات  اإىل  للإ�سارة  اآخر  تعبري  ا�ستخدام  ينبغي  فعندئذ  اجلماعية، 

املُ�سِدرة" "الدولة"/"الدولة 

اجلهة  اإىل  للإ�سارة  النموذجي  القانون  اأجزاء  خمتلف  يف  الدولة"  "هذه  عبارة  24- ُت�ستخدم 
ي�سري  اأنه  امل�سطلح على  ُيفهم  اأن  وينبغي  امل�سرتعة(.  الدولة  )اأي،  النموذجي  القانون  ت�سرتع  التي 
اإىل الدولة باملعنى الدويل ولي�ض، على �سبيل املثال، اإىل وحدة اإقليمية يف دولة ذات نظام احتادي. 
اإىل  للإ�سارة  النموذجي  القانون  اأجزاء  خمتلف  يف  اأي�سًا  هي  املُ�سِدرة"  "الدولة  عبارة  وتُ�ستخدم 

بالإع�سار.  املتعلق  الق�سائي  احلكم  فيها  �سدر  التي  الدولة 

)14(
والإنفاذ")2( "العرتاف 

بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  "العرتاف"  اإىل  عمومًا  النموذجي  القانون  25- ي�سري 
من  العرتاف  بني  متيز  التي  املواد  بع�ض  هناك  اأن َّ رغم  واحدًا؛  مفهومًا  باعتبارهما  و"اإنفاذه" 
جهة والإنفاذ من جهة اأخرى. وينبغي األَّ ُينظر اإىل ا�ستخدام عبارة "العرتاف والإنفاذ" باعتبارها 

مطلوبا.  اإنفاذها  يكن  اإذا مل  بها  املعرتف  الق�سائية  الأحكام  باإنفاذ جميع  تق�سي 

26- والعرتاف والإنفاذ اإجراءان منف�سلن يف بع�ض القوانني الوطنية، وقد يكونان م�سمولنْي 
املثال، قد يخ�سع العرتاف  �سبيل  الق�سائية الحتادية، على  الوليات  بع�ض  بقوانني خمتلفة. ففي 
يتمثل  وقد  احتادية.  دون  اأو  اإقليمية  وحدة  يخ�ض  لقانون  الإنفاذ  يخ�سع  حني  يف  الوطني،  للقانون 

 )13(دليل ا�سرتاع وتف�سري قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود، الفقرتان 48 و49؛ الدليل 

الت�سريعي، املقدمة، الفقرة 12 )ق(:  "‘الإع�سار’: هو عندما يكون املدين عاجزًا عمومًا عن �سداد ديونه لدى ا�ستحقاقها 
موجوداته." قيمة  املالية  التزاماته  قيمة  تتجاوز  عندما  اأو 

"العرتاف  م�سطلحي  معنى  ب�ساأن  الإي�ساحات  من  املزيد  على  للطلع  اأدناه  و79   78 الفقرتني   )14(انظر 

والإنفاذ".
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مبقت�سى  اإنفاذه  عندئذ  ميكن  حمليًّا  حكمًا  الأجنبي  الق�سائي  احلكم  جعل  يف  العرتاف  مفعول 
لكنه  اأجنبي،  ق�سائي  بحكم  العرتاف  م�سبقًا  يفرت�ض  قد  الإنفاذ  فاإن  وعليه،  املحلي.  القانون 
الثنني  حتقيق  ميكن  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  الدول  بع�ض  يف  التبا�ٌض  ين�ساأ  وقد  العرتاف.  يتجاوز 
القانون  يتناول  ول  منف�سلني.  بطلبني  التقدم  ُي�سرتط  كان  اإذا  ما  اأو  واحد،  طلب  خلل  من 
قد  التي  الأحكام  اإىل  الإ�سارة  جتدر  لكن  التحديد،  وجه  على  الإجرائي  املتطلب  هذا  النموذجي 
العرتاف  اإىل  ت�سري  التي   10 املادة  مثل  الإنفاذ،  م�ساألة  اإىل  بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  ذات   تكون 

الإنفاذ امل�سروط.  اأو 

ا،  �سروريًّ الإنفاذ  يكون  ل  وقد  العرتاف  يكفي  قد  الق�سائية،  الأحكام  بع�ض  حالة  27- ويف 
مثل  النقدية،  غري  الق�سائية  الأحكام  بع�ض  اأو  احلقوق  اإعلنات  يخ�ض  فيما  املثال  �سبيل  على 
اأو احلكم الق�سائي باأنَّ املدعى عليه غري مدين للمدعي باأيِّ اأموال. ويجوز للمحكمة  اإبراء املدين، 
اأخرى  مرة  عليه  املدعى  يقا�سي  اأن  املدعي  قرر  واإذا  النتيجة،  بتلك  بالعرتاف  تكتفي  اأن  املتلقية 
الق�سية.  يف  للبت  كافيًا  �سيكون  بالفعل  املمنوح  العرتاف  فاإنَّ  املحكمة،  تلك  اأمام  الدعاء  بنف�ض 
اأن يكون العرتاف  الإنفاذ م�سبوقًا دائمًا بالعرتاف، ولكن ل ُي�سرتط دائمًا  اأن يكون  وعليه، يجب 

به. متبوعًا  اأو  بالإنفاذ  مقرتنًا 

ة" املخت�سَّ ال�سلطة  اأو  "املحكمة 

النموذجي  القانون  ين�ض   ،2 املادة  من  )ج(  الفرعية  الفقرة  يف  اإليه  امل�سار  النحو  28- على 
�سريطة  امل�سدرة،  الدولة  يف  اإدارية  �سلطة  اأو  حمكمة  ت�سدره  اأن  ميكن  الق�سائي  احلكم  اأنَّ  على 
اأن يكون للقرار ال�سادر عن ال�سلطة الإدارية نف�ض مفعول احلكم ال�سادر عن املحكمة. ويت�سق هذا 
ال�ستخدام مع اجلزء الأول من تعريف "املحكمة" يف قانون الإع�سار النموذجي )حيث ت�سري الفقرة 
الت�سريعي  الأون�سيرتال  ودليل   )15(

اأخرى()3( �سلطة  اأو  ق�سائية  �سلطة  اإىل   2 املادة  من  )ه (  الفرعية 
.)8 الفقرة  امل�سطلحات،  )م�سرد  الإع�سار  لقانون 

29- وعلوة على ذلك، تن�ض املادة 4 على اأنَّ الهيئة املخت�سة باأداء وظائف القانون النموذجي 
ح�سبما  اإدارية،  �سلطة  اأو  حمكمة  اإما  تكون  قد  املتلقية  الدولة  يف  والإنفاذ  بالعرتاف  يتعلق  فيما 
النموذجي  القانون  ي�ستخدم  ال�سلطة،  تلك  اإىل  الإ�سارة  تي�سري  باب  ومن  امل�سرتعة.  الدولة  حتدده 
اإدارية،  �سلطة   4 املادة  مبوجب  املعيَّنة  الهيئة  كانت  واإذا  اإليها.  للإ�سارة  "املحكمة"  م�سطلح 
اإىل  اأ�سارت  حيثما  "املحكمة"،  كلمة  عن  "ال�سلطة"  بكلمة  ال�ستعا�سة  يف  النظر  للدولة   فيمكن 

املتلقية. الدولة 

ي�سري  الذي  النموذجي،  الإع�سار  قانون  يف  "املحكمة"  تعريف  من  الثاين  اجلزء  اأن  بالذكر  يجدر  قد   )15(مما 

النموذجي  القانون  "املحكمة" يف  تعبري  ا�ستعمال  يقيد  ل  عليه"،  الإ�سراف  اأو  اأجنبي  اإجراء  "خمت�سة مبراقبة  اأنها  اإىل 
اأدناه.  52 الفقرة  املبينة يف  للأ�سباب 
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الدليل هذا  اإليها يف  امل�سار  الوثائق 

عرب  الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  النموذجي":  الإع�سار  30- )اأ( "قانون 
احلدود )1997(؛

النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  وتف�سري  ا�سرتاع  دليل  والتف�سري":  ال�سرتاع  "دليل  )ب(  
2013؛ 18 متوز/يوليه  اللجنة يف  اعتمدتها  التي  املنقحة  ب�سيغته  احلدود،  الإع�سار عرب  ب�ساأن 

عرب  الإع�سار  جمال  يف  التعاون  ب�ساأن  العملي  الأون�سيرتال  دليل  العملي":  "الدليل  )ج(  
احلدود )2009(؛

مبا   ،)2004( الإع�سار  لقانون  الت�سريعي  الأون�سيرتال  دليل  الت�سريعي":  "الدليل  )د(   
الرابع:  واجلزء   )2010( الإع�سار  �سياق  يف  املن�ساآت  جمموعات  معاملة  الثالث:  اجلزء  ذلك  يف 

الإع�سار )2013(؛  اإىل  املف�سية  الفرتة  املديرين يف  التزامات 
احلدود:  عرب  الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  الق�سائي":  "املنظور  )ه(  

2013(؛  عام  ث يف  )املحدَّ الق�سائي  املنظور 
)و(    "اتفاقية اختيار املحكمة لعام 2005": اتفاقية موؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�ض 

املحكمة؛ اختيار  اتفاقات  ب�ساأن   2005 30 حزيران/يونيه  املوؤرخة 
 Hartley/Dogauchi report: Explanatory Report on the 2005 Choice of Court )ز(   

.Convention by Trevor Hartley and Masato Dogauchi
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الرئي�سية النموذجي  القانون  رابعاً-  �سمات 

النطباق األف-  نطاق 
يف �سياق  ي�سدر  عندما  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  على  النموذجي  القانون  31- ينطبق 
وي�سمل  والإنفاذ.  العرتاف  فيها  ُيلتم�ض  التي  امل�سرتعة  الدولة  عن  خمتلفة  دولة  يف  جتري  دعوى 
الإع�سار  واإجراءات  الق�سائي  احلكم  اإىل  املف�سية  الدعوى  من  كلٌّ  فيها  جتري  التي  احلالت  هذا 
اأي�سًا احلالت التي يكون فيها احلكم الق�سائي  اأخرى. وي�سمل  التي يتعلق بها هذا احلكم يف دولة 
الدولة  يف  تقع  الق�سائي  احلكم  بها  يتعلق  التي  الإع�سار  اإجراءات  ولكن  اأخرى  دولة  يف  �سدر  قد 
يف  الق�سائي  احلكم  اإ�سدار  يجب  اأخرى،  وبعبارة  والإنفاذ.  العرتاف  فيها  يلتم�ض  التي  امل�سرتعة 
الق�سائي  احلكم  بها  يتعلق  التي  الإع�سار  اإجراءات  لكن مكان  امل�سرتعة،  الدولة  عن  خمتلفة  دولة 

امل�سرتعة.  الدولة  يجري يف  اإجراًء حمليًّا  اأو  ا  اأجنبيًّ اإجراًء  يكون  اأن  وميكن  ا،  مهمًّ لي�ض 

امل�سمولة الق�سائية  الأحكام  باء-  اأنواع 

يت�سم  اأن  النموذجي،  القانون  نطاق  يف  يندرج  حتى  الأجنبي،  الق�سائي  للحكم  32- ينبغي 
تعريفه  )ح�سب  اإع�سار  لإجراء  نتيجة  ين�ساأ  اأنه  اأوًل،  هي،  اخل�سائ�ض  وهذه  اخل�سائ�ض.  ببع�ض 
ا به، وثانيًا، اأنه �سدر عند ا�ستهلل  يف الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2( اأو يرتبط ارتباطًا جوهريًّ
احلكم  التعريف  ول ي�سمل   .)2 املادة  من  )د(  الفرعية  )الفقرة  بعده  اأو  املذكور  الإع�سار  اإجراء 
 الق�سائي الذي َي�ستهل اإجراء الإع�سار، ح�سبما يرد يف الفقرة الفرعية 2 )د( من الديباجة )انظر

تدابري  ول تعد  اأدناه(.   62 املادة  )انظر  من املادة 2  )د( ‘2’  الفرعية  والفقرة  اأدناه(   45 الفقرة 
اأدناه(.  و55   54 الفقرتني  )انظر  النموذجي  القانون  �سياق  ق�سائيًّا يف  تة حكمًا  املوؤقَّ احلماية 

33-  وميكن اأن تكون اأطراف خمتلفة قد ا�ستندت اإىل �سبب التقا�سي الذي اأف�سى اإىل "احلكم 
الق�سائي املتعلق بالإع�سار"، ومنها الدائن مبوافقة من املحكمة، بناء على قرار ممثل الإع�سار عدم 
ال�سبب  ذلك  اإىل  بال�ستناد  الإع�سار  له ممثل  عهد  الذي  الطرف  اأو  التقا�سي،  �سبب  اإىل  ال�ستناد 
اأي  على  للإنفاذ  قابًل  الق�سائي  احلكم  يكون  اأن  يجب  احلالتني،  كلتا  ويف  املنطبق.  للقانون  وفقًا 

النموذجي. القانون  اآخر مبوجب  نحو 
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نطاق  يف  تدخل  اأن  ميكن  التي  الق�سائية  الأحكام  اأنواع  على  الأمثلة  من  عدد  اأدناه  34- ويرد 
لع عليها الدول امل�سرتعة؛ ولي�ض الغر�ض من القائمة  تعريف "احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار" لتطَّ

اأدناه(.   60 الفقرة  )انظر  �ساملة  تكون  اأن 

النموذجي الإع�سار  وقانون  النموذجي  القانون  بني  جيم-   العالقة 

كل  يف  وُت�ستخدم  النموذجي.  الإع�سار  قانون  مبو�سوع  النموذجي  القانون  مو�سوع  35- يرتبط 
اإىل  الإع�سار"  "اإجراء  تعريف  ي�ستند  املثال،  �سبيل  )على  مت�سابهة  وتعاريف  م�سطلحات  الن�سني 
العامة من قانون  ر عدد من املواد  وُيكرَّ النموذجي(،  "الإجراء الأجنبي" يف قانون الإع�سار  تعريف 
)17( حتديدًا اإىل العلقة بني القانون 

)16( وت�سري الديباجة،)5( 
الإع�سار النموذجي يف القانون النموذجي،)4(

النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي. وتو�سح الديباجة، على النحو امل�سار اإليه اأدناه )الفقرة 45(، 
النموذجي.  الإع�سار  لقانون  امل�سرِتعة  القوانني  حمل  يحل  اأن  منه  ُيق�سد  ل  النموذجي  القانون  اأنَّ 
علمًا  حتيط  اأن  تودُّ  ا�سرتاعه،  يف  تنظر  اأو  النموذجي،  الإع�سار  قانون  ا�سرتعت  التي  الدول  ولعلَّ 

للن�سني.  التكاملي  الطابع  ب�ساأن  الإر�سادات  من  مبا يلي 

)اأي  حمددة  اأجنبية  اإع�سار  باإجراءات  العرتاف  على  النموذجي  الإع�سار  قانون  36- وينطبق 
اأجنبية  اإجراءات  ا  اإمَّ اعتبارها  وميكن  الأجنبي"  "الإجراء  بتعريف  امل�سمول  النوع  من  الإجراءات 
اإجراءات  من  اأخرى  اأنواع  وهناك   .)2 املادة  مبقت�سى  رئي�سية  غري  اأجنبية  اإجراءات  اأو  رئي�سية 
الإع�سار، من قبيل الإجراءات التي ُت�ستهل على اأ�سا�ض وجود موجودات اأو الإجراءات غري اجلماعية 
)كما هو مو�سح يف الفقرات 69 اإىل 72 من دليل ال�سرتاع والتف�سري(، ل تقع �سمن اأنواع الإجراءات 

الإع�سار النموذجي.  قانون  بها مبقت�سى  للعرتاف  املوؤهلة 

بالأحكام  العرتاف  يتناول  حيث  ذلك،  من  اأ�سيق  نطاقًا  النموذجي  القانون  37- ويعتمد 
الق�سائية املتعلقة بالإع�سار واإنفاذها، اأي الأحكام الق�سائية التي تربطها العلقة ال�سرورية )وفقًا 
يف  الوارد  للتعريف  )وفقًا  اإع�سار  باإجراء   )2 املادة  من  )د(  الفرعية  الفقرة  يف  الوارد  للتعريف 
الق�سائي  احلكم  بها  يتعلق  التي  الإع�سار  اإجراءات  كانت  واإذا  املادة 2(.  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة 
املحدد ل ت�ستوفي معايري هذا التعريف، فاحلكم الق�سائي لن يكون حكمًا ق�سائيًّا متعلقًا بالإع�سار 
وهو  الإع�سار،  اإجراء  ا�ستهلل  وقرار  النموذجي.  القانون  مبقت�سى  واإنفاذه  به  العرتاف  ميكن 
"احلكم  تعريف  من  حتديدًا  م�ستبَعٌد  النموذجي،  الإع�سار  قانون  �سمن  العرتاف  نظام  مو�سوع 
اأنَّه، يف  اإىل  ذلك  مع  الإ�سارة  )18( وجتدر 

النموذجي.)6( القانون  �سياق  بالإع�سار" يف  املتعلق  الق�سائي 
اأخرى مت�سمنة  اأوامر  املادة 16، قد تكون هناك  الوارد يف  بالقابلية للجتزاء  املتعلق  �سوء احلكم 

.8 املادة  اإىل   )1 )الفقرة   3 املادة  النموذجي،  الإع�سار  )16(قانون 

اأدناه،  )17(الديباجة، الفقرة الفرعية 2 )ب( وكذلك املادة 14، الفقرة الفرعية )ح( واملادة �سني )التي تناق�ض 

و127(.  126 الفقرتني  انظر 
اأدناه(. و62   45 الفقرتني  )انظر  )د( ‘2’  الفقرة   ،2 واملادة  2 )د(  الفرعية  الفقرة  )18(الديباجة، 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  24 قانون 

والإنفاذ مبقت�سى  اإخ�ساعها للعرتاف  الإع�سار ميكن  اإجراءات  ي�ستهل  الذي  الق�سائي  يف احلكم 
اأدناه(.   58 الفقرة  )انظر  النموذجي  القانون 

للتما�ض  اإطارًا  ير�سي  النموذجي  القانون  فاإنَّ  النموذجي،  الإع�سار  قانون  غرار  38- وعلى 
العرتاف عرب احلدود، ولكنه يف هذه احلالة اعرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار. ويهدف 
متطلبات  مثل  ال�سروري،  غري  التعقيد  تتلفى  ووا�سحة  ب�سيطة  اإجراءات  اإر�ساء  اإىل  الإطار  ذلك 
القانون  ي�سمح  النموذجي )املادة 19(،  الإع�سار  املماثلة يف قانون  املادة  )19( وعلى غرار 

الت�سديق.)7(
العرتاف  اإمكانية  على  للحفاظ  موؤقتة  انت�سافية  بتدابري  تتعلق  اأوامر  باإ�سدار  اأي�سًا  النموذجي 
باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه بني وقت التما�ض العرتاف والإنفاذ والوقت الذي ُت�سِدر 
اإىل  اأي�سًا  النموذجي  القانون  يهدف  النموذجي،  الإع�سار  قانون  وعلى غرار  قرارها.  املحكمة  فيه 
باحلكم  العرتاف  ينبغي  بحيث  والإنفاذ،  العرتاف  اإجراءات  بنتائج  يتعلق  فيما  اليقني  حتقيق 
للمتطلبات  م�ستوفيًا  الق�سائي  احلكم  وكان  ال�سلة،  ذات  الوثائق  مت  ُقدِّ اإذا  واإنفاذه  الق�سائي 
الذي  ال�سخ�ض  وكان  ِدرة،  املُ�سْ الدولة  الإنفاذ يف  ووجوب  بالنفاذ  املتعلقة  وتلك  بالتعريف  املتعلقة 
 يلتم�ض العرتاف والإنفاذ هو ال�سخ�ض املنا�سب، وكانت اأ�سباب رف�ض العرتاف والإنفاذ غري كافية 

منعدمة.  اأو 

يت�سمن  حدة،  على  مادة  بكل  املتعلقة  امللحظات  يف  التف�سيل  من  مبزيد  اأدناه  يرد  39- وكما 
بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  حكم  باأي  العرتاف  برف�ض  ي�سمح  ا  اختياريًّ حكمًا  النموذجي  القانون 
قابلة  غري  النموذجي(  القانون  يف  تعريفها  )وفق  بالإع�سار  املتعلقة  اإجراءاتها  تكون  دولة  عن  ن�ساأ 
اأحكام  فبموجب  النموذجي،  الإع�سار  قانون  مبقت�سى  بها  العرتاف  ميكن  لن  اأو  بها  للعرتاف 
التي  الدولة  لأنَّ  بها  للعرتاف  قابلة  غري  الإع�سار  اإجراءات  تكون  قد  النموذجي،  الإع�سار  قانون 
اأنها  )اأي  له  تابعة  موؤ�س�سة  ول  املع�سر  للمدين  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  بها  يوجد  ل  بها  �سدرت 
لي�ست اإجراءات رئي�سية ول اإجراءات غري رئي�سية(. وهذا املبداأ املتعلق بعدم العرتاف باإجراءات 
من   14 املادة  من  )ح(  الفرعية  الفقرة  يف  به  م�سلم  النموذجي  الإع�سار  قانون  مبقت�سى  الإع�سار 
القانون النموذجي، وهي حكم اختياري ميكن اأن تراعيه الدول التي ا�سرتعت )اأو تنظر يف ا�سرتاع( 
قانون الإع�سار النموذجي. وتت�سمن الفقرة الفرعية )ح( اأي�سا ا�ستثناًء من ذلك املبداأ العام يجيز 
بالإع�سار  املتعلقة  اإجراءاتها  تكون  دولة  ن�ساأ عن  اأنه  عن  النظر  ب�سرف  ق�سائي،  بحكم  العرتاف 
�سريطة  النموذجي،  الإع�سار  قانون  مبقت�سى  بها  العرتاف  ميكن  لن  اأو  بها  للعرتاف  قابلة   غري 
ِدرة، و‘2’ ا�ستيفاء  ما يلي: ‘1’ اأن يتعلق احلكم الق�سائي ح�سرًا باملوجودات الواقعة يف الدولة املُ�سْ
الإع�سار،  لفائدة حوزة  اإ�سافية  ا�سرتداد موجودات  ر  يي�سِّ اأن  ال�ستثناء  لهذا  �سروط معينة. وميكن 
وكذلك حل املنازعات املتعلقة بتلك املوجودات. ول يتيح قانون الإع�سار النموذجي ا�ستثناء من هذا 

الفقرات 120-117(. اأدناه،  املناق�سة  )انظر  الإع�سار  باإجراءات  العرتاف  ب�ساأن  القبيل 

اأدناه.  91-88 الفقرات  بالت�سديق يف  املتعلقة  املناق�سة   )19(انظر 
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40- ويت�سمن كلٌّ من القانون النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي �سرطًا يتعلق بحماية م�سالح 
الإع�سار  فقانون  خمتلفة.  حالت  يف  ولكن  املدين،  فيهم  مبن  املعنيني،  الأ�سخا�ض  و�سائر  الدائنني 
النموذجي ي�سرتط اأن تكفل املحكمة املعرتفة مراعاة تلك امل�سالح عند منح تدبري انت�سافي موؤقت 
اإنهائه مبوجب اأحكامه )املادة 22(. وكما يو�سح دليل ال�سرتاع والتف�سري،  اأو  اأو تعديله  اأو تقديري 
قد  الذي  النت�سافي  التدبري  بني  توازن  وجود  وجوب  هي  ال�سرط  هذا  وراء  الكامنة  الفكرة  فاإنَّ 
 )20(

النت�سافي.)8( التدبري  ذلك  من  يت�سررون  قد  الذين  الأ�سخا�ض  وم�سالح  الأجنبي  للممثل  مُينح 
اإطار  يف  اإلَّ  بها  ُيعتد  ل  حيث  اأ�سيق،  نطاق  على  احلماية  تلك  م�ساألة  النموذجي  القانون  ويتناول 
اأحكام الفقرة الفرعية )و( من املادة 14 التي تتيح رف�ض العرتاف والإنفاذ عندما ل حتظى تلك 
وت�سمل،  الق�سائية.  الأحكام  من  معينة  اأنواع  اإىل  املف�سية  الدعاوى  يف  الكافية  باحلماية  امل�سالح 
مبزيد  املبني  النحو  وعلى  التنظيم.  لإعادة  خطة  توؤكد  التي  الق�سائية  الأحكام  املثال،  �سبيل  على 
الأحكام  اأنواع  اأنَّ  هو  املنطقي  الأ�سا�ض  فاإنَّ  و109(،   108 الفقرتني  )انظر  اأدناه  التف�سيل  من 
الدائنني  حقوق  على  مبا�سرًا  تاأثريًا  توؤثر   14 املادة  من  الفرعية )و(  الفقرة  يف  املحددة  الق�سائية 
من  اأخرى   اأنواعا  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى  جماعية.  ب�سورة  امل�سلحة  اأ�سحاب  من  وغريهم 
الأحكام الق�سائية املتعلقة بالإع�سار، التي تف�سل يف منازعات ثنائية بني الأطراف، قد توؤثر اأي�سًا 
الآثار غري مبا�سرة )من خلل  تلك  تكون  امل�سلحة، فعادة ما  اأ�سحاب  الدائنني وغريهم من  على 
حتليل  اإجراء  ُيعترب  ل  الظروف،  تلك  ويف  مثًل(.  الإع�سار،  حوزة  حجم  يف  الق�سائي  احلكم  تاأثري 
دعاوى  اإىل  يوؤدي  اأن  وميكن  �سروريًّا،  الثالثة  الأطراف  مل�سالح  الكافية  احلماية  جلوانب  منف�سل 

�سرورية. تاأخري غري  وحالت  ق�سائية 

النموذجي  الإع�سار  وقانون  النموذجي  القانون  للعلقة بني  الأخرى  العنا�سر  اأحد  41- ويرتبط 
حكم  هي  �سني  واملادة  النموذجي.  الإع�سار  قانون  من   21 املادة  تف�سري  تتناول  التي  �سني،  باملادة 
اآخر قد تود الدول التي ا�سرتعت )اأو تنظر يف ا�سرتاع( قانون الإع�سار النموذجي النظر  اختياري 
املتاح  التقديري  النت�سافي  التدبري  تف�سري  ينبغي  �سني،  املادة  تقدمه  الذي  بالتو�سيح  وعمًل  فيه. 
ي�سمل  به )الذي  املعرَتف  الأجنبي  الإجراء  النموذجي لدعم  الإع�سار  قانون  املادة 21 من  اإطار  يف 
كلًّ من الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية( على اأنه ي�سمل العرتاف باحلكم الق�سائي واإنفاذه، 

تف�سري خمالف. اأيِّ  عن  النظر  ب�سرف 

.199-196 الفقرات  والتف�سري،  ال�سرتاع  دليل   )20(انظر 
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على حدة مادة  كل  ب�ساأن  خام�ساً-   مالحظات 

العنوان

النموذجي" "القانون 

وطني  ت�سريعي  قانون  يف  النموذجي  القانون  اأحكام  تدرج  اأن  امل�سرتعة  الدولة  قررت  42- اإذا 
قائم، ف�سيتعني تعديل عناوين الأحكام امل�سرَتعة تبعًا لذلك مع ال�ستعا�سة عن كلمة "قانون"، التي 

املنا�سب.  بالتعبري  مواد خمتلفة،  تظهر يف 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

و36  35 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

و41  40 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157
A/CN.9/956

الديباجة
هو: القانون  هذا  من  1- الغر�ض 

)اأ( تعزيز اليقني ب�ساأن احلقوق و�سبل النت�ساف املتاحة فيما يت�سل بالعرتاف بالأحكام 
واإنفاذها؛ بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية 

الإع�سار؛ اإجراءات  ازدواجية  تفادي  )ب(  
الوقت املنا�سب  واإنفاذها يف  )ج(   �سمان العرتاف بالأحكام الق�سائية املتعلقة بالإع�سار 

بتكلفة جمدية؛
الق�سائية  الأحكام  ب�ساأن  الق�سائية  الوليات  بني  والتعاون  الق�سائية  املجاملة  تعزيز  )د(   

بالإع�سار؛ املتعلقة 
وتعظيمها؛ الإع�سار  قيمة حوزات  حماية  )ه (   

ب�ساأن  النموذجـي  الأون�ســـيرتال  قانون  اإىل  بال�ســـتناد  ُت�سنُّ  التي  الت�سريعات  تكملة  )و(    
احلدود. الإع�سار عرب 
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القانون: بهذا  د  ُيق�سَ 2- ل 

د اأحكام قانون هذه الدولة التي ت�سمح بالعرتاف بالأحكام الق�سائية املتعلقة  )اأ( اأن يقيِّ
واإنفاذها؛  بالإع�سار 

)ب(  اأن يحل حملَّ القانون الذي ي�سرتع قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب 
القانون؛ ذلك  تطبيق  من  يحدَّ  اأن  اأو  احلدود 

الدولة  ال�سادرة يف  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ينطبق على  اأن  )ج(   
فيها؛  واإنفاذها  امل�سرتعة 

الإع�سار. اإجراءات  ي�ستهل  الذي  الق�سائي  احلكم  على  ينطبق  اأن  )د(   

م بيانًا وجيزًا بالأهداف ال�سيا�ساتية الأ�سا�سية للقانون  43- �سيغت الفقرة 1 من الديباجة لتقدِّ
النموذجي. وهي ل تهدف اإىل اإن�ساء حقوق مو�سوعية، بل اإىل توفري توجيه عام مل�ستخدمي القانون 

تف�سريه. على  وامل�ساعدة  النموذجي 

ي�ستند  التي  بال�سيا�سة  ا�ستهلليًّا  بيانًا  الت�سريع  ت�سمني  على  فيها  ُيعتاد  ل  التي  الدول  44- ويف 
اإليها الت�سريع، يجوز مع ذلك النظر يف اإدراج بيان بالأهداف الواردة يف ديباجة القانون النموذجي، 

القانون.  لتف�سري  مفيدًا  مرجعًا  يوفر  لكي  منف�سلة،  وثيقة  اأو يف  الت�سريعي  القانون  ا يف منت  اإمَّ

45- وتهدف الفقرة 2 من الديباجة اإىل تو�سيح بع�ض امل�سائل ب�ساأن علقة القانون النموذجي 
م�ساألة  اأي�سًا  قد تعالج  التي  الإع�سار  باإجراءات  بالعرتاف  املت�سلة  الوطنية  الت�سريعات  من  بغريه 
الإع�سار  قانون  املثال،  على �سبيل  ذلك،  يف  مبا  بالإع�سار،  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف 
�سني(.  واملادة   14 من املادة  الفرعية )ح(  الفقرة  اأي�سًا  )انظر  ا�سرتاعه  جرى  حيثما  النموذجي 
ا�ستكمال  اإىل  يهدف  النموذجي  القانون  على اأنَّ  الديباجة  من  الفرعية 1 )و(  الفقرة  د  وت�سدِّ
القانون  اأنَّ  وتوؤكد  التكامل،  اإىل هذا  الفقرة الفرعية 2 )اأ(  فيما ت�ستند  النموذجي،  الإع�سار  قانون 
النموذجي ل يت�سمن ما ُيق�سد به اأن يقيد تطبيق تلك القوانني الأخرى وتو�سح الفقرة الفرعية 2 
)ب( اأنَّ القانون النموذجي ل ُيق�سد به اأن يحل حمل القوانني امل�سرتعة لقانون الإع�سار النموذجي 
وتو�سح  النموذجي  القانون  من   1 باملادة  2 )ج(  الفرعية  الفقرة  وترتبط  تطبيقها.  اأن يحد من  اأو 
واإنفاذه  امل�سرتعة  الدولة  يف  �سدر  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  بحكم  العرتاف  ل يتناول  اأنَّ الن�ض 
ينطبق  اأن  به  ل ُيق�سد  النموذجي  القانون  اأنَّ  الديباجة  من  )د(   2 الفرعية  الفقرة  وتوؤكد  فيها. 

الإع�سار. اإجراءات  ي�ستهل  الذي  الق�سائي  احلكم  على 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

48 الفقرة   ،A/CN.9/835
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A/CN.9/WG.V/WP.145
و76  و58   16 الفقرات   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150
الفقرات 39-37  ،A/CN.9/WG.V/WP.151

و15  14 الفقرتان   ،A/CN.9/931
الفقرات 44-42  ،A/CN.9/WG.V/WP.157

و16  15 الفقرتان   ،A/CN.9/937
10 الفقرة   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

النطباق 1-  نطاق  املادة 

عندما  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  على  القانون  هذا  1- ينطبق 
والإنفاذ. العرتاف  فيها  ُيطلب  التي  الدولة  عن  دولة خمتلفة  �سادرة يف  تكون 

.]...[ على  القانون  هذا  ينطبق  2- ل 

1 الفقرة 

باحلكم  العرتاف  معاجلة  اإىل  يهدف  النموذجي  القانون  اأنَّ   1 املادة  من   1 الفقرة  46- توؤكد 
الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه يف دولة )اأي يف الدولة التي ت�سرتع القانون النموذجي( تختلف 
الق�سائي  احلكم  يكون  اأن  يجب  حني  ويف  للحدود.  عابر  �سياق  يف  اأي  فيها،  �سدر  التي  الدولة  عن 
الذي ينطبق عليه القانون النموذجي �سادرًا يف دولة تختلف عن الدولة التي يلتم�ض فيها العرتاف 
والإنفاذ، جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ اإجراء الإع�سار الذي يتعلق به ذلك احلكم الق�سائي قد يكون جاريًا 
يجري  باأن  ا�سرتاط  هناك  ولي�ض  والإنفاذ؛  العرتاف  على  احل�سول  فيها  ُيلتم�ض  التي  الدولة  يف 
اإجراءات الإع�سار  اأي�سًا بعدد من  الق�سائي متعلقًا  اأخرى. وقد يكون احلكم  ذلك الإجراء يف دولة 

واحدة.  دولة  من  اأكرث  متزامن يف  ب�سكل  واحدا وجتري  مدينا  تخ�ضُّ  التي 

2 الفقرة 

من  معينة  اأنواع  ا�ستبعاد  تقرر  قد  امل�سرتعة  الدولة  اأنَّ  اإىل   1 املادة  من   2 الفقرة  47- ت�سري 
تنطبق  التي  اأو  العام  بالنظام  تتعلق  اعتبارات  تثري  التي  الأحكام  قبيل  من  الق�سائية،  الأحكام 
الأحكام  املثال،  �سبيل  على  ذلك،  ي�سمل  وقد  الغر�ض.  لهذا  مو�سوعة  اأخرى  قانونية  نظم  عليها 
متعلقة  م�سائل  ب�ساأن  مطلوبني  اأ�سخا�ض  بت�سليم  اأو  اأجنبية  باإيرادات  مبطالبات  املتعلقة  الق�سائية 
نطاق  من  امل�ستبعدة  بالكيانات  اأو  الأ�سرة  قانون  ب�سوؤون  املتعلقة  الق�سائية  الأحكام  اأو  بالإع�سار 
من  ال�ستثناءات  ذكر  املفيد  من  يكون  وقد  التاأمني.  و�سركات  امل�سارف  مثل  النموذجي،  القانون 
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اأكرث  النموذجي  القانون  هذا  اإىل  امل�ستند  الوطني  القانون  جعل  بغية   2 الفقرة  يف  القانون  نطاق 
الأجانب.  مل�ستخدميه  بالن�سبة  �سفافية 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

53-49 الفقرات   ،A/CN.9/835

 A/CN.9/WG.V/WP.135

 60-55 الفقرات   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138

32 الفقرة   ،A/CN.9/870

 A/CN.9/WG.V/WP.143

]1[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

11 الفقرة   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

و63-59  16 الفقرات   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

و41  40 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

16 الفقرة   ،A/CN.9/931

و46  45 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

17 الفقرة   ،A/CN.9/937

11 الفقرة   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956

A/CN.9/956/Add.2

2-  التعاريف املادة 

القانون: هذا  لأغرا�ض 

تة،  د به اإجراء جماعي ق�سائي اأو اإداري ُيتَّخذ، ولو ب�سفة موؤقَّ )اأ( "اإجراء الإع�سار" ُيق�سَ
عمًل بقانون يت�سل بالإع�سار، وتخ�سع فيه، اأو كانت تخ�سع فيه، موجودات املدين واأعماله للمراقبة 

الت�سفية؛ اأو  التنظيم  اإعادة  بغر�ض  اأخرى  �سلطة خمت�سة  اأو  من جانب حمكمة  الإ�سراف  اأو 
باأن  تة،  موؤقَّ ب�سفة  ولو  له،  يوؤذن  كيان  اأو  �سخ�ض  اأيُّ  به  د  ُيق�سَ الإع�سار"  "ممثل  )ب(  
اأو  اأو ت�سفيتها،  اأعماله  اأو  اإعادة تنظيم موجودات املدين  اإدارة عملية  اإع�سار،  اإجراء  يتوىل، خلل 

الإع�سار؛ لإجراءات  كممثل  الت�سرف 
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�سلطة  اأو  حمكمة  ت�سدره  اه،  م�سمَّ كان  اأيًّا  قرار،  اأيُّ  به  د  ُيق�سَ الق�سائي"  "احلكم  )ج(  
هذا  ولأغرا�ض  حمكمة.  عن  �سادر  حكم  مفعول  نف�ض  الإداري  للقرار  يكون  اأن  �سريطة  اإدارية، 
تدابري  تعد  ول  والنفقات.  التكاليف  حتديد  وكذلك  اأمر،  اأو  مر�سوم  اأيَّ  القرار  ي�سمل  التعريف، 

القانون؛ هذا  لأغرا�ض  ق�سائيًّا  تة حكمًا  املوؤقَّ احلماية 
بالإع�سار": املتعلق  الق�سائي  "احلكم  )د(   

ق�سائي: به حكم  د  ‘1’ ُيق�سَ

اأكانت  ارتباطًا جوهريًّا، �سواء  اأو مرتبط بها  اإع�سار  اإجراءات  اأ-  ناجت عن 
تختتم؛  اأم مل  اخُتِتمت  املعنية  الإع�سار  اإجراءات 

بعد ا�ستهللها؛  اأو  تلك  الإع�سار  اإجراءات  ا�ستهلل  عند  ب- �سدر 
اإجراءات الإع�سار. ي�ستهل  الذي  الق�سائي  احلكم  ي�سمل  ‘2’ ل 

الإع�سار" "اإجراء  )اأ(  الفرعية  الفقرة 

 )21(
 48- ي�ستند هذا التعريف اإىل تعريف "الإجراء الأجنبي" الوارد يف قانون الإع�سار النموذجي.)9(

يفي  اإع�سار  باإجراء  يتعلق  كان  اإذا  النموذجي  القانون  نطاق  �سمن  الق�سائي  احلكم  ويندرج 
يندرج  حتى  املطلوبة  اخل�سائ�ض  وتتمثل   .2 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  يف  الوارد  بالتعريف 
الطابع؛  جماعي  اإداريا  اأو  ق�سائيا  اإجراء  يكون  اأن  يلي:  فيما  التعريف  هذا  �سمن  الإجراء  ذلك 
الدائنني فيه  اإمكانية مل�ساركة  املُ�سِدرة؛ ووجود  الدولة  بالإع�سار يف  املتعلق  القانون  اإىل  ي�ستند  واأن 
هيئة  اأو  حمكمة  جانب  من  عليها  الإ�سراف  اأو  واأعماله  املدين  موجودات  ومراقبة  جماعي؛  ب�سكل 
ر�سمية اأخرى؛ واأن يكون الغر�ض من الإجراء هو اإعادة تنظيم الكيان املدين اأو ت�سفيته. ولكي ُيعترب 
"اإجراء اإع�سار"، يجب اأن تتوافر فيه جميع هذه العنا�سر. وي�سري التعريف اإىل املوجودات   الإجراء 
الإع�سار  اإجراء  فيها  يكون  التي  احلالت  ملعاجلة  للمراقبة"   ... تخ�سع  كانت  اأو   ... "تخ�سع  التي 
جميع  فيها  تكون  التي  اأو  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  التما�ض  وقت  اختتم  قد 
املوجودات قد نقلت ملكيتها يف بداية الإجراء تبعًا خلطة جاهزة لإعادة التنظيم، ومع اأنَّ املوجودات 
"احلكم  بتعريف  املتعلقة  اأي�سًا امللحظات  الإجراء مفتوحًا )انظر  للمراقبة، يبقى  مل تعد خا�سعة 

اأدناه(. بالإع�سار"  املتعلق  الق�سائي 

اأو اإداري  ق�سائي  اإجراء  اأي  به  د  ُيق�سَ الأجنبي’  ‘الإجراء  ")اأ(  )اأ(:   2 املادة  النموذجي،  الإع�سار   )21(قانون 

املدين  اأموال  فيه  وتخ�سع  اأجنبية  دولة  بالإع�سار يف  يت�سل  بقانون  ُيتخذ عمًل  موؤقت،  اإجراء  اأي  ذلك  جماعي، مبا يف 
الت�سفية." اأو  التنظيم  اإعادة  لغر�ض  اأجنبية  اإ�سراف حمكمة  اأو  ملراقبة  و�سوؤونه 



31 النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  ا�سرتاع  الثاين- دليل  اجلزء 

49- ويرد �سرح تف�سيلي للعنا�سر اللزمة لكي ُيعترب الإجراء "اإجراء اإع�سار" يف دليل ال�سرتاع 
)22(

والتف�سري.)10(

الإع�سار" "ممثل  )ب(  الفرعية  الفقرة 

)23( و"ممثل 
50- ي�ستند هذا التعريف اإىل تعريف "املمثل الأجنبي" يف قانون الإع�سار النموذجي)11(

)25( فاإن قوانني الإع�سار ت�سري اإىل 
)24( وكما ورد يف الدليل الت�سريعي،)13(

الإع�سار" يف الدليل الت�سريعي.)12(
ال�سخ�ض امل�سوؤول عن اإدارة اإجراءات الإع�سار با�ستخدام اأ�سماء خمتلفة، مبا يف ذلك "الأو�سياء"، 
ون"، اأو "امل�سرفون"، اأو "احلرا�ض الق�سائيون" اأو "القيِّمون"، اأو "املديرون  اأو "الأمناء"، اأو "امل�سفُّ
يف  الإع�سار"  "ممثل  م�سطلح  وي�ستخدم  "املفو�سون".  اأو  الق�سائيون"،  "املديرون  اأو  الر�سميون" 
التي  الوظائف  املختلفة من  الطائفة  بهذه  ي�سطلع  الذي  ال�سخ�ض  اإىل  للإ�سارة  النموذجي  القانون 
ميكن اأداوؤها باملعنى الوا�سع للكلمة دون متييز بني وظيفة واأخرى يف اأنواع خمتلفة من الإجراءات. 
اعتباريًّا  كيانًا  اأو  �سركة  الق�سائية،  الوليات  بع�ض  يف  اأو،  فردًا  الإع�سار  ممثل  يكون  اأن  وميكن 
منف�سًل اآخر. وت�سلِّم الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2 باأنه يجوز ملمثل الع�سار اأن يكون �سخ�سًا 
دولة  يف  جتري  التي  الإجراءات  حالة  ويف  الإجراءات،  تلك  باإدارة  الإع�سار  اإجراءات  يف  له  يوؤذن 
حتديدًا  له  ماأذونًا  �سخ�سًا  اأي�سًا  الإع�سار"  "ممثل  ي�سمل  اأن  يجوز  امل�سرتعة،  الدولة  غري  اأخرى 

الإجراءات.  تلك  لأغرا�ض متثيل 

ومن ثمَّ  حمكمة،  من  له  ماأذونًا  الإع�سار  ممثل  يكون  اأنَّ  النموذجي  القانون  يوجب  51- ول 
املحكمة.  غري  خا�سة  جهة  اأيُّ  بها  تقوم  قد  التي  التعيينات  لي�سمل  يكفي  مبا  رحٌب  التعريف  فاإنَّ 
املمار�سة  د  لتج�سِّ التعيينات  هذه  وتدَرج  موؤقت.  اأ�سا�ض  على  تتم  التي  التعيينات  اأي�سًا  ي�سمل  وهو 
على  تبداأ  ما  بل عادًة،  كثريًا،  الإع�سار  اإجراءات  اأنَّ  يف  واملتمثلة  البلدان  من  العديد  يف  املتبعة 
ت�ستوفي  فهي  موؤقتة،  باأنها  الإجراءات  تلك  و�سف  وبا�ستثناء  "متهيدي".  اأو  "موؤقت"  اأ�سا�ض 
الفرعية )اأ(  الفقرة  يف  الوارد  "اإجراء الإع�سار"  لتعريف  الأخرى  الأ�سا�سية  ال�سروط  جميع 
"موؤقتة"  اإجراءات  باعتبارها  اأ�سهر  اأو  لأ�سابيع  الإجراءات  تلك  ُت�سريَّ  ما  وكثريًا  املادة 2.  من 
من  فرتة  انق�ساء  بعد  اإلَّ  املحكمة  تعمد  ول  "موؤقت"،  اأ�سا�ض  على  ُيعيَّنون  اأ�سخا�ض  باإدارة 
يف  الوارد  والتعريف  موؤقت.  غري  اأ�سا�ض  على  الإجراءات  موا�سلة  يقر  اأمر  اإ�سدار  اإىل  الزمن 

.80-69 الفقرات  والتف�سري،  ال�سرتاع   )22(دليل 

ذلك  مبا يف  هيئة،  اأو  �سخ�ض  اأيُّ  به  د  ُيق�سَ الأجنبي’  )د(:  "‘املمثل   2 املادة  النموذجي،  الإع�سار   )23(قانون 

اأو اأعماله  ال�سخ�ض اأو الهيئة املعيَّنان على اأ�سا�ض موؤقت، يوؤذن له اأو لها، يف اإجراء اأجنبي، باإدارة تنظيم اأموال املدين 
الأجنبي." للإجراء  كممثل  الت�سرف  اأو  ت�سفيتها،  اأو  اأ�س�ض جديدة  على 

مبا فيها  هيئة،  اأو  �سخ�سية  هو  الإع�سار’:  )ت(:  "‘ممثل   12 الفرعية  الفقرة  مقدمة،  الت�سريعي،   )24(الدليل 

ت�سفيتها." اأو  الإع�سار  تنظيم حوزة  اإعادة  باإدارة  الإع�سار  اإجراءات  لها يف  ُيوؤذن  موؤقتًا،  املعيَّنة  تلك 
.35 الفقرة  الثالث،  الف�سل  الثاين،  اجلزء  نف�سه،  )25(املرجع 
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بدء  بعد  احليازة  يف  امل�ستمرين  املدينني  لي�سمل  الكفاية  فيه  مبا  رحٌب  الفرعية )ب(   الفقرة 
الإع�سار.  اإجراءات 

الق�سائي" "احلكم  )ج(  الفرعية  الفقرة 

ي�سمله  قد  ما  الق�سائي، مو�سحًا  ي�سكل احلكم  ملا  وا�سعًا  تعريفًا  النموذجي  القانون  52- يعتمد 
الأحكام  الرتكيز على  وين�سب  املادة 2.  الفرعية )ج( من  الفقرة  الثانية من  امل�سطلح يف اجلملة 
اأو عن  �سلطة متار�ض وظائف ق�سائية،  باأنها  ال�سادرة عن حمكمة ميكن و�سفها عمومًا  الق�سائية 
قرار  على  املرتتب  الأثر  نف�ض  الأخرية  هذه  تتخذه  الذي  للقرار  يكون  اأن  �سريطة  اإدارية،  �سلطة 
املحكمة. وُتدَرج ال�سلطات الإدارية يف القانون النموذجي، كما تدرج يف قانون الإع�سار النموذجي، 
التي ت�سدرها تلك  واأنَّ القرارات  اأنَّ بع�ض نظم الإع�سار تديرها �سلطات متخ�س�سة،  اأ�سا�ض  على 
ال�سلطات يف �سياق اإجراءات الإع�سار ت�ستحق العرتاف على قدم امل�ساواة مع القرارات الق�سائية. 
حمكمة  عن  �سدر  قد  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  يكون  اأن  النموذجي  القانون  ي�سرتط  ول 
متخ�س�سة ذات ولية ق�سائية ب�ساأن الإع�سار، اإذ لي�ست جميع الدول لديها حماكم متخ�س�سة من 
اأن ي�سدر فيها حكم ق�سائي م�سمول بالقانون  هذا القبيل، وهناك العديد من احلالت التي ميكن 
الأحكام  على  الرتكيز  اأي�سًا  يوؤيده  وهذا  الخت�سا�ض.  ذلك  لديها  لي�ض  حمكمة  من  النموذجي 
اأو�سع نطاقًا عن ق�سد من ا�ستخدام  "املتعلقة بالإع�سار". ولتلك الأ�سباب، فاإنَّ التعريف  الق�سائية 

)26(
والدليل الت�سريعي.)14( النموذجي  الإع�سار  قانون  من  كل  "حمكمة" يف  كلمة 

بالتكاليف  املتعلقة  الأوامر  اإنفاذ  حل�سر  ونفقاتها  املحكمة  تكاليف  اإىل  الإ�سارة  53- واأ�سيفت 
مبقت�سى  واإنفاذها  بها  العرتاف  ميكن  التي  الق�سائية  بالأحكام  يتعلق  فيما  ال�سادرة  يف تلك 

القانون النموذجي.

54- ولأغرا�ض هذا القانون، ينبغي األَّ ُتعترب تدابري احلماية املوؤقتة اأحكامًا ق�سائية. ول يحدد 
القانون النموذجي ما املق�سود مب�سطلح "تدابري موؤقتة". ويف ال�سياق الدويل، توجد تعاريف قليلة 
ب�ساأن  القانونية  النظم  وتتباين  الحرتازية،  اأو  الوقائية  اأو  التمهيدية  اأو  املوؤقتة  التدابري  ملا ي�سكل 

التدابري.  تلك  بها  تت�سم  اأن  ينبغي  التي  اخل�سائ�ض 

55- وقد يكون للتدابري املوؤقتة غر�سان رئي�سيان، هما: الإبقاء على الو�سع الراهن ريثما ُيف�سل 
التي قد ُي�ستوفى منها  املوجودات  لتاأمني  اأولية  اأمام املحاكم، وتوفري و�سيلة  النظر  الق�سايا قيد  يف 
املثال،  �سبيل  فعلى  معينة؛  ت�سرتك يف خ�سائ�ض  قد  فهي  ذلك،  اإىل  واإ�سافًة  نهائي.  ق�سائي  حكم 

بنف�ض  "حمكمة"  الت�سريعي م�سطلح  الدليل  ي�ستخدم  التب�سيط،  لأغرا�ض   :8 الفقرة  نف�سه، مقدمة،   )26(املرجع 

ق�سائية  "�سلطة  اإىل  للإ�سارة  النموذجي،  الإع�سار  قانون  من   2 املادة  من  )ه(  الفرعية  الفقرة  يف  املتبعة  الطريقة 
لإجراءات  دعمًا  م  تقدِّ التي  اأما ال�سلطة  عليها.  الإ�سراف"  "اأو  الإع�سار  اإجراءات  مبراقبة"  خمت�سة  اأخرى  �سلطة  اأو 
تلك  تتناولها  التي  الق�سايا  بالف�سل يف  تتعلق  لها وظائف  لي�ض  ولكن  الإجراءات،  تلك  دة يف  اأدوار حمدَّ لها  اأو  الإع�سار 
الإجراءات، فل ُتعترب م�سمولة مبعنى م�سطلح "املحكمة" ح�سبما هو م�ستخدم يف الدليل. وتن�ض الفقرة الفرعية )ه(

�سلطة  اأو  ق�سائية  �سلطة  بها  د  ُيق�سَ الأجنبية’  ")ه( ‘املحكمة  ما يلي:  على  النموذجي  الإع�سار  قانون  من  املادة 2  من 
اأو الإ�سراف عليه." اأجنبي  اإجراء  ة مبراقبة  اأخرى خمت�سَّ
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هي ذات طابع موؤقت، اأو قد ُتلتم�ض ب�سورة عاجلة، اأو قد تكون �سادرة بناء على طلب طرف واحد. 
له  واأتيحت  به  اأُ�سعر  قد  عليه  املدعى  يكون  اأن  بعد  التدابري  تلك  باتخاذ  اأمر  تاأييد  مت  اإذا  اأنه  بيد 
التوقف عن اعتبارها تدابري متهيدية  اإ�سقاطه، جاز  ال�سلطة املخت�سة والتما�ض  اأمام   فر�سة املثول 

موؤقتة. اأو 

ا  تلقائيًّ ي�سري  الذي  الوقف  اأمر  القانون، مثل  التي قد ترتتب على تطبيق  القانونية  56- والآثار 
دون  من  قد ل ُتعترب،  بالإع�سار،  املتعلق  ال�سلة  ذي  القانون  مبقت�سى  الإع�سار  اإجراءات  بدء  عند 

القانون النموذجي. لأغرا�ض  ق�سائيًّا  اإ�سافية، حكمًا  ق�سائية  اأوامر  �سدور 

بالإع�سار" املتعلق  الق�سائي  "احلكم  )د(  الفرعية  الفقرة 

ميكن  التي  تلك  هي  النموذجي  القانون  ي�سملها  اأن  يتعني  التي  الق�سائية  الأحكام  57- اأنواع 
الوارد  الإع�سار  اإجراء  لتعريف  به )وفقًا  ا  اأو مرتبطة جوهريًّ اإع�سار  لإجراء  نتيجة  نا�سئة  ُتعترب  اأن 
عند  �سلة  ذات  اإدارية  �سلطة  اأو  حمكمة  ت�سدرها  والتي   ،)2 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  يف 
اأيَّ  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  وي�سمل  ا�ستهلله.  بعد  اأو  املذكور  الإع�سار  اإجراء  ا�ستهلل 
ذلك  يف  مبا  لإنفاذه،  لزم  اأو  الق�سائي  احلكم  ذلك  يف  عليه  من�سو�ض  عادل  انت�سافي  تدبري 
الق�سائية  الأحكام  من عنا�سر  اأيًّا  ي�سمل  ل  اأنَّه  اإلَّ  النت�ساف،  لأغرا�ض  ا�ستئماين  �سندوق  اإن�ساء 
التي تفر�ض عقوبة جنائية )رغم اأنَّ املادة 16 قد تتيح اجتزاء العقوبة اجلنائية من �سائر عنا�سر 

الق�سائي(. احلكم 

الإع�سار  قانون  مبقت�سى  للعرتاف  التحديد  وجه  على  الإع�سار  اإجراء  بدء  قرار  ويخ�سع   -58
من    ’2‘ الفرعية )د(  الفقرة  ذلك  توؤكد  كما  النموذجي،  القانون  يف  متناول  غري  وهو  النموذجي 
الأرجح  على  البدء هي  بقرار  العرتاف  فيها  يلزم  التي  اأن احلالت  اإىل  الإ�سارة  التعريف. وجتدر 
مطلوبة  النموذجي  الإع�سار  قانون  مبقت�سى  املتاحة  النت�سافية  التدابري  فيها  تكون  التي  احلالت 
اإجراءات  بدء  ال�سادرة وقت  الق�سائية  الأحكام  النموذجي  القانون  يتناول  اأي�سًا. ورغم ذلك،  هي 
مطالبات  دفع  تتناول  التي  الأوامر  اأو  الق�سائية  اأو الأحكام  الإع�سار  ممثل  تعيني  مثل  الإع�سار، 
اأو رف�ض  وقبول  رواتبهم  ودفع  باملهنيني  والحتفاظ  العاملني  ا�ستحقاقات  دفع  وموا�سلة  العاملني 
و�ستعترب  الإجراءات.  لبدء  اللحق  والتمويل  النقدية  الرهنية  ال�سمانات  وا�ستخدام  التنفيذ  عقود 
هذه الأحكام اأحكامًا ق�سائية متعلقة بالإع�سار على اأ�سا�ض اأنها تن�ساأ كنتيجة لبدء اإجراءات الإع�سار 

امل�سطلح. هذا  تعريف  �سمن  تندرج  ق�سائية  اأحكام  واأنها 

التي تلي  تختتم"  مل  اأم  اخُتِتمت  املعنية  الإع�سار  اإجراءات  اأكانت  "�سواء  عبارة  59- وتو�سح 
بالإع�سار"  املتعلق  الأجنبي  الق�سائي  "احلكم  تعريف  من   2 املادة  من  اأ   ’1‘ )د(  الفرعية  الفقرة 
يزال  ل  بها  يتعلق  التي  الإجراءات  اختتام  بعد  ي�سدر  الذي  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  اأنَّ 
من املمكن اعتباره حكمًا ق�سائيًّا متعلقًا بالإع�سار لأغرا�ض القانون النموذجي. ففي بع�ض الوليات 
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الق�سائية، على �سبيل املثال، قد ُترفع دعاوى اإبطال بعد اعتماد خطة اإعادة التنظيم واإقرارها من 
جانب املحكمة يف حالت ُيعترب ذلك الإقرار فيها مبثابة اختتام للإجراءات. وتتبع قوانني الإع�سار 
ال�ساد�ض  الف�سل  من   19 اإىل   16 الفقرات  تناق�سها  الإع�سار  اإجراءات  اختتام  اإزاء  خمتلفة  ُنُهجًا 

الت�سريعي. الدليل  من  الثاين  اجلزء  من 

اأنواع  على  الأمثلة  بع�ض  ح�سرية،  تكون  اأن  منها  ُيق�سد  ل  التي  التالية،  القائمة  60- وتقدم 
بالإع�سار: متعلقة  ق�سائية  اأحكامًا  اعتبارها  يجوز  التي  الق�سائية  الأحكام 

والت�سرف فيها، مثل  الإع�سار  يتناول تكوين موجودات حوزة  الذي  الق�سائي  )اأ( احلكم 
ما اإذا  اأو  الإع�سار،  حوزة  اإىل  ت�سليمها  ينبغي  اأو  الإع�سار  حوزة  من  جزءًا  املوجودات  كانت  اإذا  ما 

�سليم(؛ )اأو غري  �سليم  نحو  على  فيها  فت  ت�سرَّ قد  الإع�سار  كانت حوزة 

باملدين  تتعلق  معاملة  اإبطال  ينبغي  كان  اإذا  ما  يحدد  الذي  الق�سائي  احلكم  )ب(  
اأو باملوجودات املدرجة يف حوزة اإع�ساره لأنها تخلُّ مببداأ التكافوؤ يف املعاملة بني الدائنني )املعاملت 

منقو�سة القيمة(؛ )املعاملت  �سليم  نحو غري  على  احلوزة  قيمة  ُتنق�ض  اأو  التف�سيلية( 

اإجراء  امل�سوؤولية عن  يتحمل  اأو مديره  املدين  باأنَّ ممثل  يقرُّ  الذي  الق�سائي  )ج(   احلكم 
التقا�سي  �سبب  وكان  الإع�سار،  من  اقرتابه  فرتة  يف  اأو  مع�سرًا  املدين  ذلك  كان  حينما  اتُّخذ 
بالنيابة  اإليه  ُي�ستند  اأو  املدين  اإع�سار  حوزة  اإليه  ت�ستند  اأن  ميكن  مما  امل�سوؤولية  بتلك  املت�سل 
من  الرابع  اجلزء  مع  يتما�سى  مبا  بالإع�سار،  املرتبط  القانون  مبوجب  الدعوى  لإقامة   عنها 

الت�سريعي؛  الدليل 

اأو  مبلغ  اأيُّ  له  اأو  املدين  على  ا  م�ستحقًّ كان  اإذا  ما  يحدد  الذي  الق�سائي  احلكم  )د(   
الدولة  على  و�سيكون  )ب(.  الفرعية  الفقرة  اأو  )اأ(  الفرعية  بالفقرة  م�سمول  غري  اآخر  التزام 
بغ�ض  الأحكام  تلك  جميع  لي�سمل  الفئة  هذه  نطاق  تو�سيع  ينبغي  كان  اإذا  ما  حتدد  اأن  امل�سرتعة 
اإجراءات  ا�ستهلل  ن�ساأ قبل  اإذا  التقا�سي،  ُيعترب �سبب  التقا�سي. وقد  ن�سوء �سبب  النظر عن وقت 
تلك  �سياق  يف  ا�ستهلت  التقا�سي  عملية  لأن  الإع�سار  باإجراءات  كافيا  ارتباطا  مرتبطًا  الإع�سار، 
التقا�سي  �سبب  ب�ساأن  حكم  �سدور  اأنَّ  اعتبار  اأي�سًا  ميكن  ولكن  فيها،  توؤثر  اأن  وميكن  الإجراءات 
ذلك  فاإنَّ  ثم،  ومن  ممكنا،  اأمرا  كان  الإع�سار  اإجراءات  بدء  قبل  �سده  اأو  املدين  ل�سالح  ذاك 
تود  امل�سرتعة  الدول  ولعلَّ  الإع�سار.  باإجراءات  كافيًا  جوهريًّا  ارتباطًا  مرتبطا  يكن  مل  ال�سبب 
ال�سكوك  اإطار  يف  الق�سائية  الأحكام  هذه  معاملة  طريقة  اأي�سا  العتبار  يف  تاأخذ  اأن   اأي�سًا 

الأخرى؛ الدولية 

تنظيم  اإعادة  خطة  تعديل  اأو  اإقرار   ’1‘ يلي:  مبا  يق�سي  الذي  الق�سائي  احلكم  )ه(  
مربم  اأو  طوعي  اتفاق  على  املوافقة   ’3‘ اأو  دين،  اإ�سقاط  اأو  املدين  ذمة  اأو ‘2’ اإبراء  اأو ت�سفية، 
امل�سار  التفاقات  اأنواع  العادة  يف  الإع�سار  قانون  ينظم  ول  الهيكلة.  لإعادة  املحكمة  اإطار  خارج 
ملعاجلة  ر�سمية  غري  مفاو�سات  طريق  عن  اإليها  التو�سل  يتم  وقد   ،’3‘ الفرعية  الفقرة  يف  اإليها 
ُيق�سد  النموذجي  القانون  الواردة يف  والإ�سارة  امل�ساركني.  الدائنني  ملطالبات جميع  توافقي  تعديل 
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بها التفاقات التي حتال اإىل املحكمة يف نهاية املطاف من اأجل اإقرارها يف اإجراءات ر�سمية، مثل 
)27(

الت�سريعي؛)15( الدليل  يتناوله  الذي  النوع  من  لة  املعجَّ الإجراءات 
يف  املدير  ذلك  مكان  يكون  عندما  املدين،  مدير  با�ستجواب  املتعلق  الق�سائي  احلكم  )و(  

ثالثة. ق�سائية  ولية 

اإىل  املف�سي  التقا�سي  �سبب  اإىل  اإع�ساره  اأو ممثل  املدين  ي�ستند  اأن  بال�سرورة  ُي�سرتط  61- ول 
مو�سوع  اإىل  للإ�سارة  وا�سعًا  تف�سريًا  التقا�سي"  "�سبب  عبارة  تف�سري  وينبغي  الق�سائي.  احلكم 
باأن  ي�سمح  اأو  ثالث  طرف  اإىل  بذلك  ويعهد  الدعوى،  رفع  عدم  الإع�سار  ممثل  يقرر  وقد  الدعوى. 
اإىل  ا�ستنادا  الدعوى  برفع  اآخر  طرف  قيام  ر  يوؤثِّ ول  املحكمة.  من  مبوافقة  الدائنون  ذلك  يتوىل 
يكون  اأن  �سريطة  اإنفاذه،  اأو وجوب  �سادر  ق�سائي  باأيِّ حكم  العرتاف  التقا�سي على وجوب  �سبب 

النموذجي. القانون  اآخر مبقت�سى  نحو  اأيِّ  على  الإنفاذ  واجب  نوع  من 

الذي  القرار  ل ي�سمل  التعريف  اأنَّ  اأعله،  ُذكر  ح�سبما   ،’2‘ )د(  الفرعية  الفقرة  62- وتوؤكد 
ي�ستهل اإجراءات الإع�سار على اأ�سا�ض اأنه مو�سوع يخ�سع لنظام العرتاف مبقت�سى قانون الإع�سار 
اأ�سري  كما  الإع�سار،  اإجراءات  ا�ستهلل  وقت  تتخذ  التي  الأخرى  فالقرارات  ومع ذلك،  النموذجي. 
وكثريا  النموذجي.  القانون  من  م�ستبَعدة  غري  الإع�سار،  ممثل  تعيني  قرار  مثل  اأعله،  ذلك  اإىل 
اأهلية  له  الإع�سار  ممثل  اأنَّ  اإثبات  يف  حا�سمًا  عامًل  مثًل،  التعيني،  بذلك  العرتاف  يكون  ما 
بذلك  املرتبط  النت�سافي  التدبري  اأو طلب   )11 )املادة  واإنفاذه  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  طلب 

)املادة 12(.  والإنفاذ  العرتاف 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 
و126 و125   116 الفقرات   ،A/73/17

 A/CN.9/WG.V/WP.130

60-54 الفقرات   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135

70-61 الفقرات   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138

5-3 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.140

60-53 الفقرات   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

]13[ اإىل   ]2[ امللحظات   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

60-48 الفقرات   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

A/CN.9/WG.V/WP.148

"احلكم  تعريف  وتطور  بتاريخ  مت�سلة   68 )الفقرة  و77  و73-64   16 الفقرات   ،A/CN.9/903

بالإع�سار"( املتعلق  الق�سائي 

باء. الق�سم  الرابع،  الف�سل  الثاين،  اجلزء  الت�سريعي،  )27(الدليل 
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A/CN.9/WG.V/WP.150
الفقرات 56-42  ،A/CN.9/WG.V/WP.151

و18  17 الفقرتان   ،A/CN.9/931
الفقرات 61-47  ،A/CN.9/WG.V/WP.157

20-18 الفقرات   ،A/CN.9/937
15-12 الفقرات   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.1
A/CN.9/956/Add.2

الدولة لهذه  الدولية  اللتزامات    -3 املادة 

املعاهدات  من  اأيٍّ  عن  نا�سئ  الدولة  هذه  على  التزام  اأيِّ  مع  القانون  هذا  يتعار�ض  1- عندما 
تكون  الأخرى،  الدول  اأكرث من  اأو  واحدة  دولة  فيها مع  تكون طرفًا  التي  التفاقات  اأ�سكال  �سائر  اأو 

التفاقات. اأو  املعاهدات  تلك  ملقت�سيات  الغلبة 

العرتاف  ب�ساأن  �سارية  معاهدة  عليه  تنطبق  ق�سائي  حكم  اأيِّ  على  القانون  هذا  ينطبق  2- ل 
الق�سائي.  احلكم  على  املعاهدة  تلك  وتنطبق  اإنفاذها،  اأو  والتجارية  املدنية  الق�سائية  بالأحكام 

للدولة  الدولية  اللتزامات  غلبة  مبداأ  عن  تعرب  التي   ،3 املادة  من   1 الفقرة  63- �سيغت 
التي  النموذجية  القوانني  �سائر  يف  املماثلة  الأحكام  غرار  على  الداخلي،  القانون  على  امل�سرتعة 

)28(
النموذجي.)16( الإع�سار  قانون  فيها  الأون�سيرتال، مبا  اأعدتها 

الدولة  اإىل  بالن�سبة  �سارية  معاهدة  وجود  حال  يف  اأنه  على   3 املادة  من   2 الفقرة  64- وتن�ض 
واإنفاذها،  والتجارية  املدنية  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  على  املعاهدة  تلك  وانطباق  امل�سرتعة 
ق اأحكام املعاهدة،  واإذا كان احلكم الق�سائي املعني يندرج �سمن �سروط املعاهدة، فينبغي اأن ُتطبَّ
املعاهدات  غلبة  املادة  وتوؤكد  واإنفاذه.  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  على  النموذجي،  القانون  ولي�ض 
الق�سائي  احلكم  على  وانطباقها  امل�سرتعة  الدولة  اإىل  بالن�سبة  النفاذ  حيز  دخولها  عند  فقط 
القت�سادي  التكامل  منظمات  عن  ال�سادرة  امللِزمة  القانونية  اللتزامات  تعاَمل  اأن  ويجوز  املعني. 
معاهدة  عن  النا�سئة  اللتزامات  معاملة  املنظمات  تلك  يف  الأع�ساء  على  ت�سري  التي  الإقليمية 
امللزمة  الدولية  ال�سكوك  اإىل  للإ�سارة  الوطني  القانون  اأي�سا يف  تكييف هذا احلكم  دولية. وميكن 
املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  على  تنطبق  كانت  اإذا  الدول،  غري  من  الكيانات  مع  املربمة 

واإنفاذها.  بالإع�سار 

اأخرى،  دول  اأنه يف  بيد  النفاذ.  تلقائية  امللِزمة  الدولية  املعاهدات  تكون  الدول،  بع�ض  65- ويف 
ل تكون تلك املعاهدات، مع بع�ض ال�ستثناءات، تلقائية النفاذ اإذ اإنها تتطلب ت�سريعًا داخليًّا لت�سبح 
قانونًا واجب الإنفاذ. وبالنظر اإىل املمار�سات العادية لهذه املجموعة الأخرية من الدول فيما يتعلق 

.93-91 الفقرات  والتف�سري،  ال�سرتاع  دليل  املثال،  �سبيل  على  )28(انظر، 
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قد  اأو   3 املادة  ا�سرتاع  ال�سروري  اأو  املنا�سب  من  يكون  ل  قد  فاإنه  الدولية،  والتفاقات  باملعاهدات 
معدلة. ب�سيغة  ا�سرتاعها  املنا�سب  من  يكون 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

 116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

 61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135

 71 الفقرة   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138

 63-61 الفقرات   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

و]15[  ]14[ امللحظتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

 17-13 الفقرات   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

و78   20-17 الفقرات   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

الفقرات 59-57  ،A/CN.9/WG.V/WP.151

19 الفقرة   ،A/CN.9/931

الفقرات 64-62  ،A/CN.9/WG.V/WP.157

21 الفقرة   ،A/CN.9/937

16 الفقرة   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956

A/CN.9/956/Add.2

ة املخت�سَّ ال�سلطة  اأو  املحكمة    -4 املادة 

بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  القانون  هذا  يف  اإليها  امل�سار  باملهام  تقوم 
الدولة  املهام يف  بتويل هذه  املخت�سة  ال�سلطات  اأو  ال�سلطة  اأو  املحاكم  اأو  املحكمة  د  ]حُتدَّ واإنفاذها 

كم�ساألة عر�سية. اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة  اأمامها  تثار  اأخرى  اأو اأيُّ حمكمة  امل�سرتعة[ 

حماكم  على  النموذجي  القانون  يتناولها  التي  الق�سائية  باملهام  الخت�سا�ض  يتوزع  66- قد 
نظامها  مع  املادة  ن�ض  لذلك  تبعا  امل�سرتعة  الدولة  وتكيِّف  امل�سرتعة  الدولة  يف  خمتلفة  و�سلطات 
ال�سفافية  زيادة  يف  ما،  دولة  يف  ُت�سرتع  عندما   ،4 املادة  اأهمية  وتكمن  الخت�سا�ض.  بذلك  املتعلق 
على  وكذلك  اخل�سو�ض،  وجه  على  الأجانب  الإع�سار  ممثلي  على  الت�سريعات  ا�ستخدام  وتي�سري 
باحلكم  العرتاف  بالتما�ض  املُ�سِدرة  الدولة  قانون  مبوجب  لهم  املاأذون  الأ�سخا�ض  من  غريهم 
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الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه. واإذا كانت يف الدولة امل�سرتعة �سلطة غري املحكمة ت�سطلع باأيٍّ 
من املهام املتعلقة بالعرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه، تدرج الدولة يف املادة 4، 

املخت�سة. ال�سلطة  ا�سم  ال�سرتاع،  قانون  املنا�سبة يف  املوا�سع  من  ويف غريها 

يف  اإليها  امل�سار  امل�سائل  يف  الق�سائية  الولية  حتديد  لدى  التنفيذية،  للت�سريعات  67- وينبغي 
املادة 4، األَّ حتد دون �سرورة من اخت�سا�ض املحاكم الأخرى يف الدولة امل�سرتعة. ويجوز بخا�سة، 
كما تبنيِّ هذه املادة بو�سوح، اإثارة م�ساألة العرتاف كو�سيلة للدفاع اأو كم�ساألة عر�سية يف اإجراءات 
ل يكون فيها العرتاف بذلك احلكم الق�سائي واإنفاذه هما امل�ساألة الرئي�سية املطلوب الف�سل فيها. 
للجزء  وفقًا  املحددة  الهيئة  �سلطة غري  اأو  اأمام حمكمة  امل�ساألة  تلك  اإثارة  تلك احلالت، جتوز  ويف 

.4 املادة  من  الأول 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 
116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

 61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135

 71 الفقرة   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138

64 الفقرة   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

و]17[  ]16[ امللحظتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

 20-18 الفقرات   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

A/CN.9/WG.V/WP.148

21 الفقرة   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

و61  60 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

20 الفقرة   ،A/CN.9/931

A/CN.9/WG.V/WP.156

و66  65 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

 22 الفقرة   ،A/CN.9/937

A/CN.9/956
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ب�ساأن  اأخرى  دولة  بالت�سرف يف  الإذن    -5  املادة 
�سادر  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي   حكم 

الدولة هذه  يف 

ل ]ُتدَرج �سفة ال�سخ�ض اأو الكيان الذي يدير عملية اإعادة التنظيم اأو الت�سفية مبقت�سى قانون  يخوَّ
يف  �سادر  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  حكم  ب�ساأن  اأخرى  دولة  يف  الت�سرف  �سلطة  امل�سرتعة[  الدولة 

املنطبق. الأجنبي  القانون  به  ي�سمح  ح�سبما  الدولة،  هذه 

الأخرى  لل�سلطات  اأو  املعيَّنني  الإع�سار  ملمثلي  الإذن  �سمان  هو   5 املادة  من  الق�سد  68- اإنَّ 
يتعلق  فيما  اخلارج  يف  بالت�سرف  امل�سرتعة  الدولة  يف  امل�ستَهلة  الإع�سار  اإجراءات  يف  املعيَّنة 
الإع�سار  ممثلو  فيها  يكون  التي  امل�سرتعة  للدولة  ويجوز  بالإع�سار.  املتعلق  الق�سائي  باحلكم 
الإبقاء  واإن كان   ،5 املادة  اإدراج  عن  التخلي  تقرر  اأن  ال�سدد  هذا  يف  للت�سرف  بالفعل  جمهزين 
 على تلك املادة �سيوفر دليًل قانونيًّا وا�سحًا على تلك ال�سلحية وي�ساعد املحاكم الأجنبية و�سائر 

القانون.  م�ستعملي 

يف  الإع�سار  ممثل  ميار�سها  التي  ال�سلطة  نطاق  اأنَّ  تو�سح  بحيث   5 املادة  �سيغت  69- وقد 
الإع�سار  ممثل  يودُّ  قد  التي  الإجراءات  وتكون  الأجنبية.  واملحاكم  القوانني  على  تتوقف  اخلارج 
النموذجي،  القانون  يتناوله  الذي  النوع  من  اأجنبية  دولة  يف  اتخاذها  امل�سرتعة  الدولة  يف  املعنيَّ 
من قبيل التما�ض العرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار اأو اإنفاذه اأو ما يرتبط به من تدابري 
قد  الدولة  تلك  كانت  اإذا  ما  على  الأجنبية  الدولة  تلك  يف  الت�سرف  �سلطة  تتوقف  ول  انت�سافية. 

النموذجي. القانون  اإىل  ا�ستنادًا  ت�سريعًا  �سنَّت 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 
116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135

71 الفقرة   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138

65 الفقرة   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

]16[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

21 الفقرة   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

22 الفقرة   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

و63  62 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151
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20 الفقرة   ،A/CN.9/931

و68  67 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

23 الفقرة   ،A/CN.9/937

 A/CN.9/956

A/CN.9/956/Add.2

اأخرى قوانني  الإ�سافية مبوجب  6- امل�ساعدة  املادة 

يدير  الذي  الكيان  اأو  ال�سخ�ض  �سفة  ]ُتدَرج  اأو  املحكمة  �سلحية  د  يقيِّ ما  القانون  هذا  يف  لي�ض 
اإ�سافية  م�ساعدة  تقدمي  يف  امل�سرتعة[  الدولة  قانون  مبقت�سى  الت�سفية  اأو  التنظيم  اإعادة  عملية 

الدولة. هذه  اأخرى يف  قوانني  مبقت�سى 

الدولة  يف  املتاحة  احلدود  عرب  امل�ساعدة  زيادة  يف  النموذجي  القانون  من  الغر�ض  70- يتمثل 
تلك  مواءمة  ويف  واإنفاذه،  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  بالعرتاف  يتعلق  فيما  امل�سرتعة 
القانون  ا�سرتاع  عند  بالفعل،  ي�سم  قد  امل�سرتعة  الدولة  قانون  اأنَّ  اإىل  بالنظر  اأنه  بيد  امل�ساعدة. 
امل�ساعدة،  اأن يح�سل على تلك  الأجنبي  الإع�سار  اأحكامًا خمتلفة ميكن مبوجبها ملمثل  النموذجي، 
وحيث اإنَّ القانون النموذجي لي�ض من اأغرا�سه احللول حمل تلك الأحكام اأو ن�سخها ما دامت تقدم 
للدولة  فيجوز  عنها،  تختلف  اأو  هو  يتناولها  التي  امل�ساعدة  نوع  اإىل  ت�ساف  امل�ساعدة  من  �سروبا 
امل�سرتعة اأن تنظر فيما اإذا كانت هناك حاجة اإىل املادة 6 لتو�سيح تلك النقطة. واملادة �سني مهمة 
اإنها تقدم تو�سيحًا لنطاق املادة 21 من قانون الإع�سار النموذجي  اأي�سًا يف هذا ال�سدد من حيث 
والتدابري النت�سافية التي ُيفرت�ض اأن تكون متاحة مبوجب تلك املادة. ولأنَّ املادة 6 ل حتدد اجلهة 
م طلبًا للعرتاف بحكم  التي يتاح لها النت�ساف، يفهم من املادة 11 اأنَّ اأيَّ �سخ�ض يحق له اأن يقدِّ

.6 املادة  اإ�سافية مبقت�سى  م�ساعدة  اأي�سا طلب  واإنفاذه ميكنه  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17
A/CN.9/WG.V/WP.130
61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135
71 الفقرة   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138
66 الفقرة   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143
]16[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

21 الفقرة   ،A/CN.9/898
A/CN.9/WG.V/WP.145
23 الفقرة   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150
64 الفقرة   ،A/CN.9/WG.V/WP.151



41 النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  ا�سرتاع  الثاين- دليل  اجلزء 

21 الفقرة   ،A/CN.9/931
69 الفقرة   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

23 الفقرة   ،A/CN.9/937
A/CN.9/956

العام بالنظام  املتعلق  7-   ال�ستثناء  املادة 

مه هذا القانون اإذا كان وا�سحًا  لي�ض يف هذا القانون ما مينع املحكمة من رف�ض اتخاذ اإجراء ينظِّ
للعدالة  الأ�سا�سية  املبادئ  ذلك  يف  مبا  العام،  النظام  مع  جليا  تعار�سا  يتعار�ض  الإجراء  ذلك  اأنَّ 

الدولة. هذه  الإجرائية، يف 

اأخرى،  اإىل  دولة  وقد يختلف من  الوطني  القانون  اإىل  ي�ستند  العام  النظام  71- ملا كان مفهوم 
.7 املادة  موحدًا يف  تعريفًا  لتعريفه  فل توجد حماولة 

حيث  من  يرتبط،  قد  لأنه  وا�سع  معنى  العام"  "النظام  لتعبري  يكون  قد  الدول،  بع�ض  72- ويف 
ر ال�ستثناء املتعلق  املبداأ، باأيِّ قاعدة اإلزامية من قواعد القانون الوطني. بيد اأنه يف دول كثرية، ُيف�سَّ
الد�ستورية؛  ال�سمانات  وخ�سو�سًا  الأ�سا�سية،  القانون  مبادئ  على  يقت�سر  باعتباره  العام  بالنظام 
بقرار ق�سائي  اأو العرتاف  اأجنبي  قانون  لرف�ض تطبيق  العام  النظام  ُي�ستخدم  ل  الدول،  تلك  ويف 
يتعار�سا  اأن  العرتاف  اأو  التطبيق  ذلك  �ساأن  من  يكون  عندما  اإل  اأجنبي  حتكيم  قرار  اأو  اأجنبي 

)29(
الأ�سا�سية.)17( املبادئ  تلك  مع 

ا الغر�ض من تعبري "وا�سحًا"، امل�ستخدم اأي�سًا يف العديد من الن�سو�ض القانونية الدولية  73- اأمَّ
التاأكيد  فهو  النموذجي(،  الإع�سار  قانون  ذلك  يف  )مبا  العام"  "النظام  عبارة  لتو�سيف  الأخرى 
ا، واأنَّ املادة 7 اإمنا ُيق�سد اأن  ر ال�ستثناء املتعلق بالنظام العام تف�سريًا تقييديًّ على �سرورة اأن يف�سَّ
امل�سرتعة.  الدولة  اإىل  بالن�سبة  جوهرية  اأهمية  ذات  مب�سائل  تتعلق  ا�ستثنائية  ظروف  يف  بها  ُيحتج 

�سيادتها. اأو  الدولة  باأمن  امل�سا�ض  فيها  يجرى  التي  احلالت  ذلك  ي�سمل  قد  الدول،  بع�ض  ويف 

اإىل تركيز الهتمام  اإىل العدالة الإجرائية،  74- ويهدف اجلزء الثاين من احلكم، الذي ي�سري 
ن�سبيًّا  �سيقًا  مفهومًا  تعتمد  التي  الدول  ملراعاة  �سيغ  وقد  اخلطرية.  الإجرائية  العيوب  على 
النظام  عن  متمايزتني  باعتبارهما  الطبيعية  والعدالة  الإجرائية  العدالة  )وتعامل  العام  للنظام 
القانون  ت�سرتع  التي  القوانني  يف  الإجرائية  العدالة  عن  عبارات  اإدراج  يف  ترغب  قد  والتي  العام( 
النظام  يخ�ض  فيما  املعتمد  النهج  باأنَّ  الإيحاء  العبارة  هذه  اإ�سافة  من  يق�سد  ول  النموذجي. 
اأو  النموذجي  الإع�سار  قانون  يف  عنه  الأ�سكال  من  �سكل  باأيِّ  يختلف  النموذجي  القانون  يف  العام 
 اأنَّ فكرة العدالة الإجرائية لن تدرج يف اإطار ال�ستثناء املتعلق بالنظام العام يف املادة 6 من قانون 

النموذجي.  الإع�سار 

املنظور  املثال،  �سبيل  على  انظر،  النموذجي،  الإع�سار  قانون  اإطار  يف  �سلة  ذات  حالت  على  )29(للطلع 

العام’". ‘النظام  "ا�ستثناء  الثالث-باء-5،  الق�سم  الق�سائي، 
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العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

و128 و127   116 الفقرات   ،A/73/17
A/CN.9/WG.V/WP.138
 67 الفقرة   ،A/CN.9/870
A/CN.9/WG.V/WP.143
21 الفقرة   ،A/CN.9/898

و]19[  ]18[ امللحظتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1
 A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 24 الفقرة   ،A/CN.9/903

 A/CN.9/WG.V/WP.150
الفقرات 69-65  ،A/CN.9/WG.V/WP.151

22 الفقرة   ،A/CN.9/931
الفقرات 74-70  ،A/CN.9/WG.V/WP.157

23 الفقرة   ،A/CN.9/937
17 الفقرة   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

8-  التف�سري املادة 

دًا  يوىَل العتبار يف تف�سري هذا القانون ملن�سئه الدويل ول�سرورة الت�سجيع على تطبيقه تطبيقًا موحَّ
النية. والتزام ح�سن 

)على  اخلا�ض  القانون  معاهدات  من  عدد  يف   8 املادة  يف  الوارد  للحكم  مماثل  حكم  75- يرد 
للب�سائع  الدويل  البيع  عقود  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من   7 املادة  من   1 الفقرة  املثال،  �سبيل 
ن�ض  يف  اأي�سًا  مفيدًا  �سيكون  القبيل  هذا  من  حكم  اإدراج  باأنَّ  الت�سليم  ومت   )30(

)18(.))1980 )فيينا، 
قانونًا منوذجيًّا من م�سلحتها  ت�سرتع  دولة  اأيَّ  اأنَّ  اأ�سا�ض  على  قانون منوذجي،  مثل  تعاهدي،  غري 
قانون  يف  املناظرة  املادة  غرار  على   8 املادة  �سيغت  وقد  مت�سقًا.  تف�سريًا  القانون  ذلك  ر  ُيف�سَّ اأن 

النموذجي. الإع�سار 

76- ومما يي�سر التف�سري املت�سق للقانون النموذجي نظام املعلومات اخلا�ض بال�سوابق الق�سائية 
خل�سات  اإطاره  يف  الأون�سيرتال  اأمانة  تن�سر  الذي  )كلوت(،  الأون�سيرتال  ن�سو�ض  اإىل  امل�ستندة 
النموذجية  والقوانني  التفاقيات  تف�سر  القت�ساء(  عند  التحكيم،  )وقرارات  الق�سائية  للقرارات 
 129 الفقرة  انظر  النظام،  هذا  املعلومات عن  من  مزيد  على  )للح�سول  الأون�سيرتال  املنبثقة عن 

اأدناه(.

.25567 الرقم   ،1498 املجلد  املعاهدات،  املتحدة، جمموعة  )30(الأمم 
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العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135

71 الفقرة   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138

 68 الفقرة   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

]16[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

22 الفقرة   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

A/CN.9/WG.V/WP.148

 25 الفقرة   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

و71  70 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

23 الفقرة   ،A/CN.9/931

و76  75 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

24 الفقرة   ،A/CN.9/937

A/CN.9/956/Add.2

بالإع�سار  املتعلق  احلكم  9-  مفعول   املادة 
اإنفاذه  ووجوب 

ل ُيعرَتف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار اإلَّ اإذا كان �ساري املفعول يف الدولة املُ�سِدرة ول ُينفذ 
فيها. الإنفاذ  واجب  كان  اإذا  اإل 

اإلَّ اإذا كان �ساريًا يف الدولة املُ�سِدرة،  اأنه ل ُيعرتف باحلكم الق�سائي  77- تن�ض املادة 9 على 
اأنَّ احلكم الق�سائي �سحيح ونافذ  اإذا كان واجب الإنفاذ فيها. ويعني ال�سريان عمومًا  اإلَّ  ُيْنَفذ  ول 
حتديدًا  يحدد  قرارا  ي�سكل  لن  فاإنه  �ساريًا،  يكن  مل  فاإذا  القانونية.  الناحية  من  للتطبيق  وقابل 
الدولة  يف  �ساريًا  الق�سائي  احلكم  يكون  اأن  املمكن  ومن  والتزاماتها.  الأطراف  حقوق  �سحيحًا 
ال�ستئناف  نتيجة  انتظار  يف  ُعلِّق  املثال،  �سبيل  على  لأنه،  الإنفاذ  واجب  يكون  اأن  دون  املُ�سِدرة 
الإنفاذ  واجب  يكن  مل  اأو  �ساريًا  الق�سائي  احلكم  يكن  مل  فاإذا  املو�سوع(.  هذا   10 املادة  )تتناول 
ينبغي  ل  فاإنه  املُ�سِدرة،  الدولة  يف  الإنفاذ  واجب  اأو  �ساريًا  يعد  مل  اإذا  اأو  املُ�سِدرة،  الدولة  يف 
القانون  مبوجب  اأخرى  دولة  يف  اإنفاذه(  اأو  به  العرتاف  يف  ال�ستمرار  )اأو  اإنفاذه  اأو  به  العرتاف 
الدولة  قانون  اإىل  بالرجوع  الإنفاذ  ووجوب  املفعول  م�ساألة  د  حتدَّ اأن  يجب   ، ثمَّ ومن  النموذجي. 
والقطعي  النهائي  الطابع  ب�ساأن  خمتلفة  قواعد  لديها  املختلفة  الدول  باأنَّ  الإقرار  مع   املُ�سِدرة، 

الق�سائية.  للأحكام 
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وكما اأ�سري  واإنفاذه.  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  بني  التمايز  م�ساألة  املناق�سة  هذه  78- وتثري 
املحكمة  لقرار  املتلقية  املحكمة  تفعيل  العرتاف  يعني   ،)27 اإىل   25 الفقرات  )انظر  اأعله  اإليه 
املثال،  �سبيل  فعلى  الق�سائي.  احلكم  يف  الواردة  القانونية  واللتزامات  احلقوق  ب�ساأن  املُ�سِدرة 
تقبل  املتلقية  املحكمة  فاإنَّ  معني،  حق  له،  لي�ض  اأو  له،  املدعي  اأنَّ  املُ�سِدرة  املحكمة  راأت  اإذا 
للمحكمة  القانونية  الإجراءات  تطبيق  الإنفاذ  يعني  اأخرى،  ناحية  ومن  به.  وتعرتف  القرار  هذا 
قرار  يكون  اأن  ويجب  املُ�سِدرة.  املحكمة  عن  ال�سادر  الق�سائي  للحكم  المتثال  لكفالة  املتلقية 
الق�سائي  باحلكم  بالعرتاف  م�سبوقًا  النموذجي،  القانون  لأغرا�ض  الق�سائي،  احلكم   اإنفاذ 

به.  مقرتنًا  اأو 

املثال،  �سبيل  فعلى  بالإنفاذ.  متبوعًا  اأو  مقرتنًا  العرتاف  يكون  اأن  يلزم  ل  املقابل،  79- ويف 
اأنَّ  اأو  الآخر،  للطرف  املال  من  مبلغ  بدفع  ملزم  الأطراف  اأحد  اأنَّ  املُ�سِدرة  املحكمة  راأت  اإذا 
الوقائعي،  ال�ستنتاج  بذلك  بالعرتاف  الكتفاء  املتلقية  للمحكمة  له حق معني، جاز  الأطراف  اأحد 
احلكم  ذلك  اإىل  املف�سي  التقا�سي  �سبب  اإىل  ا�ستند  واإذا  بالإنفاذ.  تتعلق  م�ساألة  اأيُّ  تثار  اأن  دون 
كافيًا  �سيكون  الأجنبي  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  فاإنَّ  املتلقية،  الدولة  يف  اأخرى  مرة  الق�سائي 

الطلب.  للف�سل يف 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17
A/CN.9/WG.V/WP.138

و72  69 الفقرتان   ،A/CN.9/870
A/CN.9/WG.V/WP.143

و]21[  ]20[ امللحظتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1
و24  23 الفقرتان   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148

و27  26 الفقرتان   ،A/CN.9/903
A/CN.9/WG.V/WP.150

الفقرات 75-72  ،A/CN.9/WG.V/WP.151
26-24 الفقرات   ،A/CN.9/931

الفقرات 79-77  ،A/CN.9/WG.V/WP.157
25 الفقرة   ،A/CN.9/937
18 الفقرة   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2
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املُ�سدرة  الدولة  لدى  الطعن  دعاوى  اأثر    -10  املادة 
والإنفاذ العرتاف  على 

كانت  اإذا  اأو  املُ�سِدرة  الدولة  لدى  الطعن  قيد  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  كان  1- اإذا 
تاأجيل العرتاِف  بعد، فيجوز  تنق�ض  الدولة مل  تلك  املعتادة يف  بالطرائق  للطعن فيه  املتاحة  املهلة 
اأن جتعل  اأي�سًا  اأو الإنفاذ. ويف تلك احلالت، يجوز للمحكمة  اأو رف�ض ذلك العرتاف  اإنفاِذه  اأو  به 

رها. التي تقرِّ ال�سمانات  بتقدمي  م�سروطًا  الإنفاذ  اأو  العرتاف 

اإنفاذه اأو  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  التما�ض  دون   1 الفقرة  مبقت�سى  الرف�ض  يحول   2- ل 
لحقًا.

ففي  الوطني؛  للقانون  تبعًا  معان خمتلفة   10 املادة  "الطعن" يف  كلمة  ل�ستخدام  يكون  80- قد 
بع�ض الوليات الق�سائية، قد ت�سمل يف البداية على حد �سواء اإمكانية اإعادة املحكمة املُ�سِدرة النظر 
اأعلى. فعلى �سبيل املثال، قد تتاح للمحكمة املُ�سِدرة  اأمام حمكمة  يف احلكم ورفع دعوى ا�ستئناف 
اأعلى؛ ومبجرد تقدمي  اأمام حمكمة  ا�ستئنافه  فرتة ق�سرية لإعادة النظر يف حكم �سادر عنها قبل 
"الطعن" التعبري  ال�ستئناف، ل تعود لدى املحكمة املُ�سِدرة تلك الإمكانية. وي�سمل ا�ستخدام كلمة 
اإجراًء  القانونية،  النظم  بع�ض  يف  املعتادة"،  بالطرائق  "الطعن  تعبري  وي�سف  احلالتني.  كلتا  عن 
للطعن يخ�سع ملهلة زمنية وياأخذ �سكل ا�ستئناف للحكم مع مراجعة كاملة )للوقائع والقانون(. وهو 
اأو  الإن�سان  اأمام حمكمة حلقوق  الطعن  "ال�ستثنائية"، مثل  الطعن  تلك احلالت وحالت  مييز بني 

الأ�سا�سية. احلقوق  انتهاك  ب�سبب  الداخلية  الطعون 

الدولة  لدى  الطعن  قيد  الق�سائي  كان احلكم  اإذا  اأنه  على  املادة 10  1 من  الفقرة  81- وتن�ض 
املُ�سِدرة اأو اإذا كانت املهلة املتاحة للطعن فيه بالطرائق املعتادة مل تنق�ض بعد، تكون لدى املحكمة 
ميكنها  املثال،  �سبيل  فعلى  الق�سائي.  احلكم  اإزاء  خمتلفة  ُنُهج  لعتماد  التقديرية  ال�سلطة  املتلقية 
كان احلكم  اإذا  ما  يت�سح  اأن  اإىل  والإنفاذ  تاأجيل العرتاف  اأو  الق�سائي؛  باحلكم  رف�ض العرتاف 
اإرجاء  مع  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  اأو  املُ�سِدرة؛  الدولة  يف  ل  ُيعدَّ اأو  ُيبَطل  اأو  �سيوؤيَّد  الق�سائي 
جمموعة  مع  التعامل  للمحكمة  املرونة  هذه  وتتيح  واإنفاذه.  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  اأو  اإنفاذه؛ 
املحكوم  املدين  فيها  يتقدم  التي  احلالت  املثال،  �سبيل  على  ذلك،  يف  مبا  املختلفة،  احلالت  من 
نحو  على  عبثيًّا  ال�ستئناف  فيها  ُيعترب  قد  التي  احلالت  اأو  الإنفاذ،  لتاأخري  ا�ستئناف  بطلب  �سده 
املحكمة  قررت  فاإذا  املُ�سِدرة.  الدولة  يف  موؤقتة  ب�سورة  الق�سائي  احلكم  اإنفاذ  احتمال  اأو  اآخر، 
العرتاف باحلكم الق�سائي واإنفاذه رغم الطعن، اأو العرتاف به مع اإرجاء اإنفاذه، ميكن للمحكمة 
�سدور  انتظار  املعني يف  الطرف  ر  ت�سرُّ لكفالة عدم  ال�سمان  اأ�سكال  من  ما  �سكل  تقدمي  تطلب  اأن 
َل اأو مل يعد �ساريًا اأو واجب الإنفاذ يف الدولة  نتيجة الطعن. فاإذا اأُبطل احلكم الق�سائي لحقًا اأو ُعدِّ
للإجراءات  وفقًا  ممنوح  اإنفاذ  اأو  اعرتاف  اأيَّ  ل  تعدِّ اأو  تلغي  اأن  املتلقية  للدولة  فينبغي  املُ�سِدرة، 

الداخلي. القانون  املقررة مبوجب  ال�سلة  ذات 
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لهذا  ينبغي  النظر،  قيد  الطعن  ب�سبب  والإنفاذ  العرتاف  ترف�ض  اأن  املحكمة  قررت  82- فاإذا 
ويعني  الطعن.  ُف�سل يف ذلك  متى  والإنفاذ  العرتاف  اأجل  تقدمي طلب جديد من  األَّ مينع  القرار 
املو�سوع.  املادة 10 هذا  2 من  الفقرة  وتتناول  للدعوى.  املانع  الرف�ض غري  تلك احلالة  الرف�ض يف 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.138

و72  69 الفقرتان   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

و]21[  ]20[ امللحظتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

و24  23 الفقرتان   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

و27  26 الفقرتان   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

و77  76 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

26-24 الفقرات   ،A/CN.9/931

الفقرات 82-80  ،A/CN.9/WG.V/WP.157

25 الفقرة   ،A/CN.9/937

19 الفقرة   ،A/CN.9/955

A/CN.9/956

ق�سائي  بحكم  العرتاف  التما�س  11- اإجراءات   املادة 
واإنفاذه بالإع�سار  متعلق 

1- يجوز ملمثِّل الإع�سار، اأو لأيِّ �سخ�ضٍ اآخر يجيز له قانون الدولة املُ�سِدرة التما�ض العرتاف 
بحكم ق�سائي متعلق بالإع�سار واإنفاذه، اأن يلتم�ض العرتاف بذلك احلكم الق�سائي واإنفاذه يف هذه 

كم�ساألة عر�سية. اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة  تثار  اأن  اأي�سًا  ويجوز  الدولة. 

م  يقدَّ  ،1 الفقرة  مبقت�سى  واإنفاذه  بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  بحكم  العرتاف  التما�ض  2- عند 
يلي: ما  املحكمة  اإىل 

بالإع�سار؛  املتعلق  الق�سائي  احلكم  من  قة  )اأ( ن�سخة م�سدَّ

املفعول  �ساري  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  اأنَّ  لإثبات  �سرورية  م�ستندات  اأيُّ  )ب(  
طعن  اأيِّ  عن  املعلومات  ذلك  يف  مبا  القت�ساء،  عند  فيها  الإنفاذ  واجب  واأنَّه  املُ�سِدرة،  الدولة  يف 

اأو فيه؛  منظور  احلكم  يف 
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و)ب(،  )اأ(  الفرعيتني  الفقرتني  يف  اإليها  امل�سار  الإثبات  اأدلة  وجود  عدم  حال  )ج( يف 
املحكمة. تقبلها  امل�سائل  تلك  ب�ساأن  اأخرى  اإثبات  اأدلة  اأيُّ 

اللغات  اإحدى  اإىل   2 الفقرة  مبقت�سى  مة  املقدَّ امل�ستندات  ترجمة  تطلب  اأن  للمحكمة  3- يجوز 
الدولة. لهذه  الر�سمية 

اأكانت  مة مبقت�سى الفقرة 2 �سحيحة، �سواء  اأنَّ امل�ستندات املقدَّ اأن تفرت�ض  4- يجوز للمحكمة 
تكن. اأم مل  قانونًا  قة  م�سدَّ

دعواه. �سماع  احلق يف  والإنفاذ  العرتاف  �سده  ُيلتم�ض  5- لأيِّ طرف 

يف  واإنفاذه  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  طلب  �سروط   11 املادة  83- تر�سي 
ثم،  ومن  لذلك.  الأ�سا�سية  الإجرائية  واملتطلبات   ،2 الفقرة  املبنيَّ يف  النحو  على  امل�سرتعة،  الدولة 
توفر املادة 11 هيكًل ب�سيطًا و�سريعًا ل�ستخدامه من اأجل احل�سول على العرتاف والإنفاذ. وتبعًا 
لذلك، من امل�ست�سوب، لدى اإدراج هذا احلكم يف القانون الوطني، عدم اإثقال الإجراءات مبتطلبات 

فعًل.  فيه  املدرجة  تلك  اإ�سافية غري 

1 الفقرة 
الإع�سار  ممثُل  واإنفاذه  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاَف  َيلتم�ض  اأن  84- ميكن 
الفقرة  يف  املق�سود  باملعنى  الإع�سار  اإجراء  عن  نيابة  بالت�سرف  له  ماأذون  �سخ�ض  اأيُّ   اأو 
قانون  مبوجب  احلق  له  �سخ�ض  اأيُّ  اأي�سًا  يلتم�سه  اأن  وميكن   .2 املادة  من  )ب(  الفرعية 
دائن  اأي  ذلك  ي�سمل  اأن  ويجوز  املذكورين.  والإنفاذ  العرتاف  التما�ض  يف  املُ�سِدرة  الدولة 
ت�سري  حيث   ،4 املادَة   1 الفقرة  من  الثانية  اجلملة  وتكرر  الق�سائي.  باحلكم  م�ساحله  تتاأثر 
عر�سية  كم�ساألة  تثار  اأن  اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة  اإىل  ال�ستناد  اأي�سًا  يجوز  اأنه  اإىل 
تن�ساأ  التي  احلالت  ويف  مطلوبًا.  الإنفاذ  ل يكون  قد  احلالت،  تلك  ويف  الدعوى.  �سياق  يف 
احل�سول  اأجل  من  املادة 11  مبتطلبات  الوفاء  ينبغي  الظروف،  تلك  ظل  يف  امل�ساألة  هذه  فيها 
امل�ساألة  تلك  يثري  الذي  ال�سخ�ض  فاإنَّ  ذلك،  على  وعلوة  الق�سائي.  باحلكم  العرتاف  على 
 1 الفقرة  من  الأوىل  اجلملة  يف  اإليهم  امل�سار  الأ�سخا�ض  اأحد  يكون  اأن  ينبغي  النحو  هذا   على 

.11 املادة  من 

2 الفقرة 
الذي  الطرف  يربزها  اأن  يجب  التي  الأدلة  اأو  امل�ستندات   11 املادة  من   2 الفقرة  د  85- ُتعدِّ
اإبراز  الفرعية 2 )اأ(  الفقرة  واإنفاذه. وتطلب  املتعلق بالإع�سار  الق�سائي  يلتم�ض العرتاف باحلكم 
بالرجوع  عليها"  م�سدق  "ن�سخة  ي�سكل  ما  ويتحدد  الق�سائي.  احلكم  من  عليها  م�سدق  ن�سخة 
تقدمي  الفرعية 2 )ب(  الفقرة  وت�سرتط  الق�سائي.  احلكم  فيها  ي�سدر  التي  الدولة  قانون  اإىل 
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يف  للإنفاذ  وقابًل  نافذًا  الق�سائي  احلكم  بكون  املتعلق  ال�سرط  ل�ستيفاء  �سرورية  وثائق  اأيِّ 
)انظر  الق�سائي  احلكم  يف  منظور  طعن  باأيِّ  املتعلقة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  املُ�سِدرة،  الدولة 
حني  ويف  بالطعن.  املتعلقة  الزمنية  احلدود  عن  معلومات  ت�سمل  اأن  ميكن  والتي   ،)81 الفقرة 
يتعلق  التي  الإع�سار  اإجراءات  ي�ستهل  الذي  بالقرار  العرتاف  على  النموذجي  القانون  ين�ض  ل 
املحكمة  اإىل  الق�سائي  احلكم  ذلك  من  ن�سخة  م  ُتقدَّ اأن  امل�ست�سوب  من  الق�سائي،  احلكم  بها 
يق�سد  ل  ذلك،  ومع  الق�سائي.  احلكم  بها  يتعلق  التي  الإع�سار  اإجراءات  لوجود  كاإثبات  املعرتفة 
لدعم  الق�سائي  احلكم  ذلك  من  ن�سخة  اإليها  تقدم  عندما  املتلقية،  للمحكمة  ينبغي  اأنه  ذلك  من 
ي�ستهلُّ  الذي  الأجنبية  املحكمة  لقرار  املو�سوعية  الأ�س�ض  م  تقيِّ اأن  والإنفاذ،  العرتاف   طلب 

الإجراء.  ذلك 

)على �سبيل  فح�سب  فني  لأمر  المتثال  عدم  ب�سبب  العرتاف  رف�ض  تفادي  اأجل  86- ومن 
)اأ(  الفرعيتني 2  الفقرتني  مبتطلبات  تفي  وثائق  تقدمي  من  الطلب  مقدم  يتمكن  مل  اإذا  املثال، 
اأدلة غري  اأن توؤخذ يف العتبار  و)ب( من املادة 11، بجميع تفا�سيلها(، تتيح الفقرة الفرعية )ج( 
املخولة  بال�سلطة  مي�ضُّ  ل  احلكم  هذا  اأنَّ  بيد  و)ب(.  )اأ(   2 الفرعيتني  الفقرتني  يف  املحددة  تلك 
لدى  املرونة  تلك  امل�ست�سوب احلفاظ على  لديها. ومن  اأدلة مقبولة  للإ�سرار على تقدمي  للمحكمة 

النموذجي.  القانون  ا�سرتاع 

3 الفقرة 

الفقرة  مبقت�سى  املقدمة  الوثائق  كل  اأو  بع�ض  ترجمة  تطلب  اأن  للمحكمة   3 الفقرة  87- جتيز 
اإجراءات املحكمة،  التقديرية متوافقة مع  ال�سلطة  واإذا كانت تلك  2، ولكنها ل جتربها على ذلك. 
الطلب  يف  تنظر  اأن  املحكمة  بو�سع  كان  اإذا  ممكن  وقت  اأقرب  يف  الطلب  يف  البت  ر  تي�سِّ قد  فاإنها 

الوثائق.  ترجمة  اإىل  احلاجة  دون 

4 الفقرة 

للعرتاف  تاأييدًا  مة  املقدَّ امل�ستندات  تكون  اأن  ا�سرتاط  عدم  النموذجي  القانون  88- َيفرت�ض 
عليها، حيث  القانوين  الت�سديق  اإجراءات  �سيما من خلل  ول  باأيِّ طريقة خا�سة،  موثَّقة  والإنفاذ 
اأكان  �سواء  الوثائق  تلك  �سحة  تفرت�ض  اأن  للمحكمة  يحق  اأنه  على   11 املادة  من   4 الفقرة  تن�ض 
الذي  ال�سكلي  الإجراء  اإىل  "الت�سديق"  م�سطلح  ي�سري  ما  وكثريا  ل.  اأم  قانونًا  عليها  قًا  م�سدَّ
�سحة  على  الوثيقة  فيها  �سُت�سَدر  التي  للدولة  تابعة  قن�سلية  اأو  دبلوما�سية  جهة  مبوجبه  ت�سهد 
ع على الوثيقة وكذلك، عند القت�ساء، ماهية الأختام والأمهار املوجودة   التوقيع و�سفة ال�سخ�ض املوقِّ

الوثيقة. على 

تفرت�ض"  اأن  "للمحكمة  مبقت�ساها  "يجوز"  )التي   11 املادة  من   4 الفقرة  من  89- وُيفهم 
على  العتماد  لرف�ض  التقديرية  ال�سلطة  للمحكمة  اأنَّ   )2 الفقرة  مبوجب  املقدمة  الوثائق  �سحة 
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تثبت  اأدلة  غلبة  اإىل  للخلو�ض  اأو  ال�سحة،  بتلك  يتعلق  �سك  اأيِّ  وجود  حالة  يف  ال�سحة  افرتا�ض 
عن  �سادرٌة  معينة  وثيقة  اأنَّ  اإىل  الطمئنان  املحكمة  باإمكان  اأنَّ  املرن  احلل  هذا  ويراعي  العك�ض. 
اأخرى، قد ل ترغب  اأنه يف حالت  قا عليها قانونًا، بيد  اأن يكون م�سدَّ حمكمة معينة حتى من دون 
تكون  عندما  وبخا�سة  قانونًا،  عليها  ق  م�سدَّ غري  اأجنبية  وثيقة  اأ�سا�ض  على  الت�سرف  يف  املحكمة 
الوثائق �سادرة عن ولية ق�سائية مل تعتد املحكمة على التعامل معها. وُيعترب هذا الفرتا�ض مفيدًا 
�سلطات  م�ساركة  مثًل  ت�ستوجب  )لأنها  للوقت  وم�ستهلكة  مرهقة  تكون  قد  الت�سديق  اإجراءات  لأنَّ 
الت�سديق  ت�سرتط  التي  الدولة  ل متنع  ذلك،  ومع  الدول(.  متعددة يف بع�ض  م�ستويات  خمتلفة من 
ال�سرتاط مبقت�سى هذه  نطاق هذا  تو�سيع  من   11 املادة  عليها يف  املن�سو�ض  تلك  مثل  وثائق  على 

القانون النموذجي.  لي�سمل  املادة 

تتعلق  م�ساألة  تن�ساأ  قد  الت�سديق،  ب�ساأن  �سرط  اأيِّ  بتخفيف  القا�سي  باحلكم  يتعلق  90- وفيما 
مبا اإذا كان يتعار�ض مع اللتزامات الدولية للدولة امل�سرتعة. فهناك عدة دول اأطراف يف معاهدات 
قبيل  من  متبادلة،  ب�سفة  عليها  والت�سديق  بالوثائق  العرتاف  ب�ساأن  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية 
)31( املعتمدة 

التفاقية اللغية ل�سرط الت�سديق القانوين على الوثائق العامة الأجنبية لعام 1961،)19(
وحمددة  مب�سطة  اإجراءات  على  تن�ض  والتي  اخلا�ض،  الدويل  للقانون  لهاي  موؤمتر  رعاية  حتت 
عة. بيد اأنه يف كثري من احلالت، حتافظ املعاهدات  للت�سديق على الوثائق ال�سادرة من الدول املوقِّ
على  املماثلة،  ال�سكلية  والإجراءات  الق�سائية  الإنابات  قبيل  من  الوثائق،  على  بالت�سديق  املتعلقة 
غري  فمن  ولذلك،  بتب�سيطها؛  اأو  الت�سديق  اإجراءات  باإلغاء  تق�سي  التي  والأنظمة  القوانني  �سريان 
املادة 3 من  الفقرة 2 من  ورد يف  املثال، كما  �سبيل  فعلى  ال�ساأن.  ت�سارب يف هذا  ين�ساأ  اأن  املرجح 

اأعله: املذكورة  التفاقية 

ط  اأو ُب�سِّ اأُلغي  ]الت�سديق[ على الوثيقة اإذا كان هذا الإجراء قد  "ل يجوز مع هذا ا�سرتاط 

املعمول  املمار�سات  اأو  التنظيمية  اللوائح  اأو  القوانني  مبوجب  منه  نف�سها  الوثيقة  اأُعفيت  اأو 
متعاقدتني  دولتني  بني  اتفاق  مبقت�سى  اأو  فيها  الوثيقة  تقدمي  يتعني  التي  الدولة  يف   بها 

اأكرث." اأو 

بني  تعار�ض  هناك  يزال  ل  كان  اإذا  النموذجي،  القانون  من   3 املادة  من   1 للفقرة  91- ووفقًا 
كانت  اآخر،  ملزم  ر�سمي  قانون  اأو  ما  ومعاهدة  النموذجي  القانون  ي�سرتع  الذي  املحلي  القانون 

الآخر. للقانون  اأو  للمعاهدة  الغلبة 

5 الفقرة 
92- تقرُّ الفقرة 5 من املادة 11 حق الطرف امللتَم�ض �سده التدبري النت�سافي الوارد يف احلكم 
واإمكانية  احلق  هذا  جدوى  ول�سمان  والإنفاذ.  العرتاف  طلب  ب�ساأن  دعواه  عر�ض  يف  الق�سائي 
العرتاف  لنيل  م  املقدَّ بالطلب  �سده  النت�سافي  التدبري  امللتم�ض  الطرف  اإ�سعار  يلزم  اإنفاذه، 

.7625 الرقم   ،527 املجلد  املعاهدات،  املتحدة، جمموعة  )31(الأمم 
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حتديد  امل�سرتعة  الدولة  لقانون  النموذجي  القانون  ويرتك  ال�ستماع.  جل�سة  وبتفا�سيل  والإنفاذ 
الإ�سعار. ذلك  تقدمي  بها  يلزم  التي  الكيفية 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17
A/CN.9/WG.V/WP.130

و63   62 الفقرتان   ،A/CN.9/835
A/CN.9/WG.V/WP.135

75-72 الفقرات   ،A/CN.9/864
A/CN.9/WG.V/WP.138

و71  70 الفقرتان   ،A/CN.9/870
A/CN.9/WG.V/WP.143

]25[ اإىل   ]22[ امللحظات   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1
و26  25 الفقرتان   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148

 32-28 الفقرات   ،A/CN.9/903
A/CN.9/WG.V/WP.150

الفقرات 86-78  ،A/CN.9/WG.V/WP.151
29-27 الفقرات   ،A/CN.9/931

الفقرات 92-83  ،A/CN.9/WG.V/WP.157
26 الفقرة   ،A/CN.9/937
20 الفقرة   ،A/CN.9/955

 A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

تة املوؤقَّ النت�سافية  12-  التدابري  املادة 

1- عندما مت�ض احلاجة لتخاذ تدابري انت�سافية بغية املحافظة على اإمكانية العرتاف باحلكم 
الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه، يجوز للمحكمة، اعتبارًا من تاريخ طلب العرتاف بذلك احلكم 
اآخر  �سخ�ض  اأيِّ  اأو  الإع�سار  على طلب ممثل  بناًء  اأن متنح،  الطلب،  ذلك  البت يف  واإنفاذه وحلني 
ب�سفة  انت�سافية  تدابري  املادة 11،  من   1 الفقرة  مبقت�سى  والإنفاذ  العرتاف  التما�ض  له  يحق 

يلي: ما  ذلك  تة مبا يف  موؤقَّ

)اأ( وقف الت�سرف يف موجودات اأيِّ طرف واحد اأو اأكرث من الأطراف التي �سدر �سدها 
اأو بالإع�سار؛  املتعلق  الق�سائي  احلكم 

احلكم  نطاق  يف  القت�ساء،  ح�سب  اآخر،  من�سف  اأو  قانوين  انت�سافي  تدبري  منح  )ب(  
بالإع�سار. املتعلق  الق�سائي 
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الدولة  يف  الإ�سعار  ب�ساأن  ال�سارية  الأحكام  اإىل  ُي�سار  )اأو  بالإ�سعار  املتعلقة  الأحكام  2- ]ُتدَرج 
املادة.[ هذه  لزمًا مبقت�سى  الإ�سعار  كان  اإذا  ما  بيان  مع  امل�سرتعة(، 

�سريان  ينتهي  واإنفاذه،  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  طلب  يف  البتِّ  3- عند 
املحكمة. ده  ما مل متدِّ املادة  هذه  املمنوح مبقت�سى  النت�سافي  التدبري 

بناء  بها  الأمر  ويجوز  اإليها  احلاجة"  "مت�ض  التي  النت�سافية  التدابري   12 املادة  93- تتناول 
يتخذ  اأن  اإىل  العرتاف  فيها  ُيلتم�ض  التي  اللحظة  من  اعتبارًا  متاحة  وتكون  املحكمة،  تقدير  على 
املنطقي  الأ�سا�ض  ويكمن  الإنفاذ.  يتحقق  اأن  اإىل  القت�ساء،  ح�سب  وكذلك،  العرتاف  ب�ساأن  قرار 
لإتاحة تلك التدابري النت�سافية يف احلفاظ على اإمكانية اإتاحة املوجودات الكفيلة با�ستيفاء احلكم 
الق�سائي يف حال العرتاف به واإنفاذه، �سواء اأكانت تلك املوجودات عائدة اإىل املدين يف اإجراءات 
امللح  الطابع  اإىل  وي�سار  �سده.  املحكوم  املدين  اإىل  اأو  الق�سائي  احلكم  بها  يتعلق  التي  الإع�سار 
يف  الت�سرف  يف  الوقف  )اأ(   1 الفرعية  الفقرة  وحت�سر   .1 للفقرة  الفتتاحية  العبارة  يف  للتدابري 
موجودات اأيِّ طرف �سدر احلكم الق�سائي �سده. وتن�ض الفقرة الفرعية 1 )ب( على منح تدابري 
الق�سائي  احلكم  نطاق  يف  ذلك  يكون  اأن  ب�سرط  ال�سواء،  على  ومن�سفة  قانونية  اأخرى،  انت�سافية 
الكفاية  فيه  مرنة مبا  الراهنة،  ب�سيغتها   ،1 الفقرة  تكون  اأن  وُيفرت�ض  به.  العرتاف  ُيلتم�ض  الذي 
م من جانب واحد، حيثما ي�سمح قانون  بحيث ت�سمل طلب احل�سول على التدابري النت�سافية املقدَّ
الدولة امل�سرتعة بتقدمي الطلب على ذلك الأ�سا�ض. وتتج�سد هذه الإحالة اإىل قانون الدولة امل�سرتعة 

 .2 الفقرة  والواردة يف  بالإ�سعار  املتعلقة  الأحكام  اأي�سًا يف 

2 الفقرة 

الإع�سار  ممثل  جانب  من  ا  )اإمَّ اإ�سعار  بتقدمي  متطلبات  الدول  من  العديد  قوانني  94- تت�سمن 
بناء على اأمر من املحكمة اأو من جانب املحكمة ذاتها( عند منح تدبري انت�سافي من النوع املذكور 
طرف  طلب  على  بناء  النت�سافي  التدبري  ذلك  فيها  ُيلتم�ض  التي  احلالت  با�ستثناء   ،12 املادة  يف 
تن�ض  لكي  املنا�سب  املكان  2 هي  والفقرة  امل�سرتعة(.  الدولة  به يف  م�سموحًا  كان ذلك  )اإذا  واحد 

ذلك. اإىل  احلاجة  دعت  حيثما  الإ�سعار  ذلك  مثل  على  امل�سرتعة  الدولة 

3 الفقرة 

ن�ض  وفق  ينق�سي،  حيث  موؤقت  تدبري  هو   12 املادة  مبقت�سى  املتاح  النت�سافي  95- التدبري 
املحكمة  ما مل متدد  الإنفاذ،  القت�ساء،  وكذلك، ح�سب  العرتاف  م�ساألة  البت يف  عند   ،3 الفقرة 
�سريانه. وقد تودُّ املحكمة القيام بذلك مثًل من اأجل جتنب وجود فجوة بني اأيِّ تدبري موؤقت ي�سدر 

بعده. اأو  العرتاف  عند  ي�سدر  قد  تدبري  واأيِّ  العرتاف  قبل 
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العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

 116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

 61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.138

و83   82 الفقرتان   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

]40[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

 45 الفقرة   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

A/CN.9/WG.V/WP.148

و53  52 الفقرتان   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

الفقرات 89-87  ،A/CN.9/WG.V/WP.151

30 الفقرة   ،A/CN.9/931

الفقرات 95-93  ،A/CN.9/WG.V/WP.157

27 الفقرة   ،A/CN.9/937

 A/CN.9/956

A/CN.9/956/Add.2

متعلق  ق�سائي  بحكم  العرتاف  قرار   -13  املادة 
واإنفاذه بالإع�سار 

لل�سروط التالية: وفقًا  وُينَفذ  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  ُيعرتف  و14،   7 باملادتني  رهنًا 

ووجوب الإنفاذ؛ املفعول  �سريان  ب�ساأن   9 املادة  الواردة يف  ال�سروط  ُت�ستوفى  )اأ( اأن 

)ب(   اأن يكون ُملتِم�ض العرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه ممثَل الإع�سار 
اآخر يحقُّ له التما�ض العرتاف  اأو �سخ�سًا  باملعنى املق�سود يف الفقرة الفرعية )ب( من املادة 2، 

11؛ املادة  من   1 الفقرة  واإنفاذه مبقت�سى  الق�سائي  باحلكم 

11؛  املادة  من   2 الفقرة  الواردة يف  بال�سروط  الطلب  يفي  اأن  )ج(   

)د(    اأن يكون العرتاف والإنفاذ ملتم�سني من املحكمة امل�سار اإليها يف املادة 4، اأو اأن ُتثار 
اأمامها. كم�ساألة عر�سية  اأو  للدفاع  كو�سيلة  العرتاف  م�ساألة 

96- الغر�ض من املادة 13 هو و�سع معايري وا�سحة وميكن التنبوؤ بها من اأجل العرتاف باحلكم 
بالإع�سار  يتعلق  الق�سائي حكمًا ق�سائيًّا  فاإذا: )اأ( كان احلكم  واإنفاذه.  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي 
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)ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية )د( من املادة 2(؛ و)ب( ا�ستوفيت متطلبات العرتاف 
والإنفاذ )اأي كان احلكم نافذًا وقابًل للإنفاذ يف الدولة املُ�سِدرة مبوجب املادة 9(؛ و)ج( الَتم�ض 
�سلطة م�سار  اأو من  املادة 11 من حمكمة  الفقرة 1 من  اإليهم يف  امل�سار  الأ�سخا�ض  اأحد  العرتاف 
اأمام هذه املحكمة  اأو كم�ساألة عر�سية  اأثريت م�ساألة العرتاف كو�سيلة للدفاع  اأو  اإليها يف املادة 4، 
اأو ال�سلطة؛ و)د( ُقدمت امل�ستندات اأو الأدلة املطلوبة مبقت�سى الفقرة 2 من املادة 11؛ و)ه( مل يكن 
العرتاف خمالفًا للنظام العام )املادة 7(؛ و)و( مل يكن احلكم الق�سائي خا�سعًا لأيٍّ من اأ�سباب 

العرتاف.  منح  وجب  )املادة 14(،  الرف�ض 

واإنفاذه،  به  ي�ستحق العرتاف  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  اإذا كان احلكم  ما  97- ولدى حتديد 
ما  ول يوجد  النموذجي.  القانون  يف  عليها  املن�سو�ض  امل�سبقة  بال�سروط  املتلقية  املحكمة  تتقيد 
باإ�سدار  الأجنبية  املحكمة  لقرار  املو�سوعية  الأ�س�ض  يف  املتلقية  املحكمة  تنظر  اأن  على  ين�ض 
احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار اأو امل�سائل املتعلقة ببدء اإجراءات الإع�سار التي يتعلق بها احلكم 
العرتاف،  ب�ساأن  قرارها  اإىل  للتو�سل  ال�سعي  لدى  املتلقية،  للمحكمة  يجوز  ذلك،  ومع  الق�سائي. 
تكون  قد  معلومات  واأيِّ  املُ�سِدرة  املحكمة  ت�سدرها  واأوامر  قرارات  لأيِّ  الواجب  العتبار  تويل  اأن 
يف  املتلقية  للمحكمة  ملِزمة  القرارات  اأو  الأوامر  تلك  ول تكون  املُ�سِدرة.  املحكمة  على  ُعر�ست 
الق�سائي  احلكم  اأنَّ  اإىل  م�ستقل  نحو  على  تطمئن  اأن  فقط  عليها  يتعني  حيث  امل�سرتعة،  الدولة 
بالفرتا�ض  عمًل  ل،  تعوِّ اأن  للمحكمة  يحق  ذلك،  ومع   .2 املادة  مبتطلبات  يفي  بالإع�سار  املتعلق 
دعمًا  املقدمة  والوثائق  ال�سهادات  يف  الواردة  املعلومات  على   ،11 املادة  من  الفقرة 4  يف  الوارد 
املتلقية  املحكمة  ت�ساعد  اأن  املعلومات  تلك  �ساأن  من  املنا�سبة،  الظروف  ويف  العرتاف.   لطلب 

يف مداولتها. 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17
A/CN.9/WG.V/WP.130
64 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.135
و77  76 الفقرتان   ،A/CN.9/864

A/CN.9/WG.V/WP.138
73 الفقرة   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143
و]27[  ]26[ امللحظتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

29-27 الفقرات   ،A/CN.9/898
A/CN.9/WG.V/WP.145
33 الفقرة   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150
و91  90 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151
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 31 الفقرة   ،A/CN.9/931
A/CN.9/WG.V/WP.156

و97  96 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.157
و29   28 الفقرتان   ،A/CN.9/937

A/CN.9/956

ق�سائي  بحكم  العرتاف  رف�س  14- اأ�سباب   املادة 
واإنفاذه بالإع�سار  متعلق 

متعلق  ق�سائي  بحكم  العرتاف  رف�ض  يجوز   ،7 املادة  يف  عليه  املن�سو�ض  ال�سبب  اإىل  بالإ�سافة 
التالية: احلالت  من  اأيٍّ  واإنفاذه يف  بالإع�سار 

اإطارها احلكم الق�سائي: اأُقيمت �سده الدعوى التي �سدر يف  )اأ( اإذا كان الطرف الذي 
دفاعه  لرتتيب  كافيًا  وقتًا  له  يتيح  نحو  على  الدعوى  تلك  باإقامة  ُيخَطر  ‘1’   مل 

األَّ يكون ذلك الطرف قد مثل اأمام املحكمة امل�سِدرة  نه من ذلك، على  ومُيكِّ
وعر�ض عليها دعواه دون اأن يعرت�ض على هذا الإخطار، اإذا كان قانون الدولة 

اأو  العرتا�ض عليه؛  يتيح  املُ�سِدرة 

هذه  قواعد  مع  تتعار�ض  بطريقة  الدعوى  تلك  باإقامة  الدولة  هذه  يف  ‘2’   اأُخِطر 

امل�ستندات؛ ت�سليم  ب�ساأن  الدولة 

الحتيال؛ ا�سُت�سِدر عن طريق  قد  الق�سائي  احلكم  كان  اإذا  )ب(  

ب�ساأن  الدولة  هذه  يف  �ســدر  ق�سائي  حكـــم  مع  يتعـــار�ض  الق�سائي  احلــكم  كان  اإذا  )ج(     
نف�سها؛ بالأطراف  متعلقة  منازعة 

اأخرى  دولة  يف  �سدر  �سابق  ق�سائي  حكم  مع  يتعار�ض  الق�سائي  احلكم  كان  اإذا  )د(   
ال�سابق  احلكم  ذلك  يكون  اأن  �سريطة  نف�سه،  املو�سوع  ب�ساأن  نف�سها  بالأطراف  متعلقة  منازعة  يف 

الدولة؛ هذه  واإنفاذه يف  به  للعرتاف  اللزمة  لل�سروط  م�ستوفيًا 

اإجراءات  اإدارة  عرقلة  واإنفاذه  الق�سائي  احلكم  بذلك  العرتاف  �ساأن  من  كان  اإذا  )ه(    
اإع�سار املدين ب�سكل ما، مبا ي�سمل التعار�ض مع اأمر بوقف الإجراءات اأو اأمر اآخر ميكن العرتاف 

الدولة؛  هذه  اإنفاذه يف  اأو  به 

الق�سائي:  احلكم  كان  اإذا  )و(   

اإذا كان  البت فيما  الدائنني بوجه عام، مثل  تاأثريًا جوهريًّا على حقوق  ‘1’   يوؤثر 

اأو اإ�سقاط  املدين  ذمة  اإبراء  اأو  ت�سفية،  اأو  تنظيم  اإعادة  خطة  اإقرار  ينبغي 
الهيكلة؛  لإعادة  املحكمة  اإطار  خارج  اأو  اتفاق طوعي  على  املوافقة  اأو  دين، 
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الأ�سخا�ض  و�سائر  الدائنني  كافية مل�سالح  توفر حماية  اإجراءات مل  ‘2’   �سدر يف 

املدين؛ فيهم  امل�سلحة، مبن  ذوي 

التالية: ال�سروط  من  اأيًّا  ت�ستوفي  ل  املُ�سِدرة  املحكمة  كانت  )ز( اإذا 

الطرف  من  �سريحة  موافقة  على  بناء  الق�سائية  لوليتها  املحكمة  ‘1’   ممار�سة 

اأو �سده؛  الق�سائي  احلكم  �سدر  الذي 

‘2’   ممار�سة املحكمة لوليتها الق�سائية على اأ�سا�ض قبول من الطرف الذي �سدر 

احلكم الق�سائي �سده، اأْي اأن يكون ذلك الطرف قد ناق�ض الأ�س�ض املو�سوعية 
يف  على ممار�ستها  اأو  الق�سائية  الولية  على  يعرت�ض  اأن  دون  املحكمة  اأمام 
هذا  اأنَّ  يت�سح  ما مل  املُ�سِدرة،  الدولة  قانون  يف  د  املحدَّ الزمني  الإطار 

اأو القانون؛  ذلك  لينجح مبقت�سى  يكن  الق�سائية مل  الولية  على  العرتا�ض 

هذه  يف  حمكمة  لأيِّ  يجوز  اأ�سا�ٍض  على  الق�سائية  لوليتها  املحكمة  ‘3’   ممار�سة 

اأو الق�سائية؛  وليتها  اإليه يف ممار�سة  ت�ستند  اأن  الدولة 

قانون  مع  يتعار�ض  ل  اأ�سا�ٍض  على  الق�سائية  لوليتها  املحكمة  ‘4’   ممار�سة 

هذه الدولة؛ 

لعلَّ الدول التي �سنَّت ت�سريعات ت�ستند اإىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود 
)ح( الفرعية  الفقرة  ا�سرتاع  تودُّ 

غري  بالإع�سار  املتعلقة  اإجراءاتها  تكون  دولة  عن  ن�ساأ  قد  الق�سائي  احلكم  كان  )ح( اإذا 
ته  �سنَّ الذي  القانون  اإىل  اإ�سارة  ]ُتدَرج  مبقت�سى  بها  العرتاف  ميكن  لن  اأو  بها  للعرتاف  قابلة 

اإذا: اإلَّ  احلدود[،  الإع�سار عرب  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  لقانون  اإعماًل  امل�سرتعة  الدولة 

العرتاف  ميكن  كان  اأو  بها  اعرُتف  باإجراءات  املعني  الإع�سار  ممثل  ‘1’   كان 

اإعماًل  امل�سرتعة  الدولة  ته  �سنَّ الذي  القانون  اإىل  اإ�سارة  ]ُتدَرج  مبقت�سى  بها 
يف  الإجراءات  يف  قد �سارك  احلدود[  عرب  الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  للقانون 
ل�سبب  املو�سوعية  الأ�س�ض  يف مناق�سة  امل�ساركة  درجة  اإىل  املُ�سِدرة  الدولة 

تلك الإجراءات؛  بها  تتعلق  التي  الدعوى 

املُ�سِدرة  الدولة  مكانها  كان  مبوجوداٍت  ح�سرًا  يتعلق  الق�سائي  احلكم  ‘2’   كان 

فيها. الإجراءات  بدء  وقت 

98- تبنيِّ املادة 14 الأ�س�ض املحددة لإمكانية رف�ض العرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار 
الأ�سباب  قائمة  من  وُيق�سد   .7 املادة  الوارد يف  العام  بالنظام  املتعلق  ال�سبب  اإىل  اإ�سافة  واإنفاذه، 
اأن تكون �ساملة، بحيث ل تنطبق الأ�سباب غري املذكورة. وكما ُذكر اأعله، ينبغي العرتاف باحلكم 
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الق�سائي �سريطة اأن يكون م�ستوفيًا ل�سروط املادة 13، واألَّ يكون العرتاف حمظورًا مبوجب املادة 7، 
العرتاف  رف�ض  "جواز"  اإىل  الإ�سارة  ولكن من خلل  املادة 14.  املبينة يف  الأ�سباب  انطباق  وعدم 
حال  يف  حتى  والإنفاذ  العرتاف  ترف�ض  باأن  ملَزمة  غري  املحكمة  اأنَّ  املادة 14  تو�سح  والإنفاذ، 
مبجرد  اأنه  ترى  القانونية  املذاهب  بع�ض  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ذلك،  ومع  اأحكامها.  اأحد  انطباق 
التقديرية  ال�سلطة  تلك  املحكمة  لدى  املادة 14، ل ي�سبح  الواردة يف  الأ�سباب  اأحد  يتبنيَّ وجود  اأن 
اإثبات  فاإنَّ عبء  املبداأ،  اإنفاذه. ومن حيث  الق�سائي ورف�ض  ويتعني عليها رف�ض العرتاف باحلكم 
اأو اأكرث من الأ�سباب املبينة يف املادة 14 يقع على عاتق الطرف املعار�ض للعرتاف باحلكم  واحد 

واإنفاذه.  الق�سائي 

الق�سائي احلكم  اإىل  املف�سية  بالدعوى  الإخطار   - )اأ(  الفرعية   الفقرة 
بالإع�سار املتعلق 

اإذا  والإنفاذ  العرتاف  برف�ض  للمحكمة   14 املادة  من  )اأ(  الفرعية  الفقرة  99- ت�سمح 
بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  اإطارها  يف  �سدر  التي  الدعوى  يف  عليه  املدعى  مل يكن 
يف الفقرة  الأوىل،  قاعدتان:  الأمر  هذا  يف  وتراعى  املنا�سب.  النحو  على  الدعوى  بتلك   قد اأُخطر 
 الفرعية )اأ( ‘1’، تتعلق مب�سالح املدعى عليه؛ والثانية، يف الفقرة الفرعية )اأ( ‘2’، تتعلق مب�سالح 

املتلقية. الدولة 

وعلى  كاٍف  وقت  يف  عليه  املدعى  اإخطار  عن  التخلف   ’1‘ )اأ(  الفرعية  الفقرة  100- وتتناول 
اأي�سًا  ي�سمل  اإذ  الدعاوى،  برفع  الإ�سعار  على  احلكم  هذا  يقت�سر  ول  الدفاع.  ترتيب  له  يتيح  نحو 
ينطوي  ول  دفاعه.  ترتيب  من  لتمكينه  عليه  املدعى  �سد  مة  املقدَّ للدعاءات  الأ�سا�سية  العنا�سر 
من  عليه  املدعى  متكني  على  بل يقت�سر  تقني،  قانوين  معنى  اأيِّ  على  "ُيخَطر"  كلمة  ا�ستخدام 
د ملا اإذا كان الإخطار  ا املعيار املحدِّ لع على الدعاء وحمتوى الوثائق املتعلقة برفع الدعوى. اأمَّ الطِّ
القواعد  توفر  وقد  كل حالة.  تتوقف على ظروف  بحتة  وقائعية  م�ساألة  فهو  وقت كاف  قبل  م  ُقدِّ قد 
الإجرائية املعتمدة لدى املحكمة املُ�سِدرة اإر�سادات ب�ساأن ما قد يكون مطلوبًا ل�ستيفاء هذا ال�سرط، 
املحلية  واللغة  املحلي  بالقانون  الإملام  عدم  يتطلب  وقد  قاطعة.  تكون  اأن  �ساأنها  من  لي�ض  ولكن 
مبقت�سى  عليها  املن�سو�ض  الفرتة  من  اأطول  فرتة  منا�سب  حمام  على  بالعثور  املتعلقة  وامل�ساكل 
"على نحو"  الإخطار  يتم  اأن  اأي�سًا  وينبغي  املُ�سِدرة.  املحكمة  لدى  املعتمدة  واملمار�سات  القانون 
اأن  ُيحتمل  ل  بلغة  املكتوبة  الوثائق  تكون  اأن  ي�ستلزم  قد  ما  وهو  دفاعه،  ترتيب  عليه  للمدعى  يتيح 
يفهمها املتهم م�سحوبًة برتجمة دقيقة. ولن يكون على املدعى عليه اأن يثبت فقط اأنَّ الإ�سعار �سابه 
الق�سور، واإمنا اأي�سًا اأنَّ ذلك الق�سور حرمه من اإعداد دفاع اأ�سا�سي اأو تقدمي اأدلة اأ�سا�سية كان من 
�ساأنها، على �سبيل اليقني ولي�ض جمرد التخمني، اأن حتدث فرقًا جوهريًّا يف نتيجة الدعوى املف�سية 
ن من  كَّ مُيَ عليه مل  املدعى  باأنَّ  الحتجاج  الأمر كذلك، ل ميكن  فاإذا مل يكن  الق�سائي.   اإىل احلكم 

ترتيب دفاعه.
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اأمام  عليه  املدعى  َمُثَل  اإذا   ’1‘ )اأ(  الفرعية  الفقرة  يف  الواردة  القاعدة  تنطبق  101- ول 
الكايف  الوقت  له  ُيَتح  مل  واإن  حتى  الإخطار،  هذا  على  يعرت�ض  اأن  دون  دعواه  وعر�ض  املحكمة 
م�سائل  اإثارة  من  عليه  املدعى  منع  هو  القاعدة  هذه  من  والغر�ض  �سليم.  نحو  على  دفاعه  لإعداد 
كان  احلالة،  ويف تلك  الأ�سلية.  الدعوى  يف  النظر  اأثناء  يثريها  اأن  ميكن  كان  الإنفاذ  مرحلة  يف 
تاأجيل تلك الإجراءات. فاإذا مل يفعل  التما�ض املدعى عليه  الوا�سح �سيتمثل يف  التدبري النت�سافي 
العرتاف  لعدم  كاأ�سا�ض  املنا�سب  على النحو  الإخطار  بعدم  الحتجاج  له  األَّ يحق  ينبغي  ذلك، 
يف  الإخطار  يف  الطعن  تعذر  اإذا  القاعدة  هذه  ول تنطبق  الدعوى.  على  املرتتب  الق�سائي   باحلكم 

الأ�سلية. املحكمة 

الدولة  قواعد  مع  يتنافى  نحو  على  املقدم  الإخطار   ’2‘ )اأ(  الفرعية  الفقرة  102- وتتناول 
الدولة  هي  املتلقية  الدولة  تكون  عندما  اإلَّ  تنطبق  ل  ولكنها  امل�ستندات،  ت�سليم  ب�ساأن  املتلقية 
اأجنبي  اأمر  ت�سليم  على  تعرت�ض  ل  التي  الدول  بع�ض  وهناك  الإخطار.  تقدمي  فيها  جرى  التي 
نقل  م�ساألة  باعتباره  الأمر  هذا  اإىل  ُينظر  حيث  �سلطاتها،  من  م�ساركة  اأيِّ  دون  اأرا�سيها  على 
الذهاب  مبجرد  الق�سائية  الوليات  تلك  يف  اأمرًا  ي�سلِّم  اأن  اأجنبي  �سخ�ض  لأيِّ  وميكن  معلومات. 
حيث  مغايرًا،  موقفًا  تتخذ  اأخرى  دول  هناك  ذلك،  ومع  املعني.  ال�سخ�ض  اإىل  وت�سليمه  هناك  اإىل 
ُيَعدُّ  اإذن  دون  اأرا�سيها  على  الت�سليم  فاإنَّ  وعليه  ر�سمي،  اأو  �سيادي  اإجراء  الأمر  ت�سليم  اأنَّ  َتعترب 
ول  اتباعها.  الواجب  الإجراءات  يحدد  دويل  اتفاق  خلل  من  عادًة  الإذن  ومُينح  لل�سيادة.  انتهاكًا 
تعديًا  ُتعترب  بطريقة  الأمر  �ُسلَِّم  اإذا  الأجنبي  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  اإىل  الدول  تلك  متيل 
جواز  على  الن�ض  خلل  من  هذه  النظر  وجهة  الفرعية )اأ( ‘2’  الفقرة  وتراعي  �سيادتها.  على 
بالأمر  عليه  املدعى  اأُخطر  اإذا  واإنفاذه  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  املُخاَطبة  املحكمة  ترف�ض  اأن 
املخالفات  ُتَعدُّ  ول  الوثائق.  ت�سليم  ب�ساأن  الدولة  تلك  قواعد  مع  يتنافى  نحو  على  املتلقية  الدولة  يف 
الرف�ض  لتربير  كافية  رجعي  باأثر  ت�سححها  اأن  املتلقية  الدولة  يف  للمحكمة  ميكن  التي   الإجرائية 

ال�سبب. لهذا 

الحتيال  - )ب(  الفرعية  الفقرة 

103- تبنيِّ الفقرة الفرعية )ب( من املادة 14 �سبب الرف�ض املتمثل يف كون احلكم الق�سائي قد 
ا�سُت�سدر عن طريق الحتيال، وهو ما ي�سري اإىل فعل احتيايل ارُتكب يف �سياق الإجراءات املف�سية 
اإىل احلكم الق�سائي. وميكن اأن يكون الحتيال، الذي ينطوي على تواطوؤ يف بع�ض الأحيان، متعلقًا 
اأطراف  اأحد  ميار�سه  الذي  الحتيال  يف  تواترا،  اأكرث  ب�سكل  يتمثل،  ولكنه  املحكمة.  باخت�سا�ض 
الأدلة  اإخفاء  د  تعمُّ اأو  كاذبة  اأدلة  تقدمي  طريق  عن  الآخر  الطرف  على  اأو  املحكمة  على  الدعوى 
د  املادية. وينطوي الحتيال على فعل متعمد؛ ول يكفي جمرد الإهمال. وميكن اأن ت�سمل الأمثلة تعمُّ
د الطرف الطالب )املدعي عادًة(  اأو تعمُّ اأو ت�سببه يف ذلك؛  املدعي ت�سليم الأمر على عنوان خطاأ، 
بوقت  يتعلق  فيما  �سحيحة  غري  مبعلومات  عادًة(  عليه  )املدعى  اإخطاره  الواجب  موافاة الطرف 
اأو  الق�ساة  اأحد  ت�سليل  اأو  اإف�ساد  اإىل  الأطراف  اأحد  ي�سعى  عندما  اأو  ومكانها؛  ال�ستماع  جل�سة 
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اأنَّ الحتيال قد ُيعترب يف بع�ض  اأدلة رئي�سية. وعلى الرغم من  اأو يتعمد اإخفاء  اأو ال�سهود،  املحلَّفني 
النظم القانونية داخًل يف نطاق احلكم اخلا�ض بالنظام العام، فاإنَّ هذا ل ينطبق على جميع النظم 

الإي�ساح.  اأ�سكال  من  �سكًل  بو�سفه  ُيدرج  احلكم  هذا  فاإنَّ  ذلك،  على  وبناء  القانونية. 

اآخر ق�سائي  التعار�س مع حكم   - و)د(  )ج(  الفرعيتان  الفقرتان 

وجود  على  تنطوي  التي  احلالة   14 املادة  من  و)د(  )ج(  الفرعيتان  الفقرتان  104- تتناول 
منازعة  يف  �سادر  اآخر  ق�سائي  وحكم  واإنفاذه  به  العرتاف  املطلوب  الق�سائي  احلكم  بني  تعار�ض 
غري  متعار�سني،  الق�سائيان  احلكمان  يكون  عندما  معًا  الفقرتان  وُت�ستوفى  نف�سها.  الأطراف  بني 

بطرائق خمتلفة.  تعملن  اأنهما 

الق�سائي  احلكم  فيها  يكون  التي  احلالة   14 املادة  من  )ج(  الفرعية  الفقرة  105- وتتناول 
ُي�سمح للمحكمة  الأجنبي متعار�سًا مع حكم �سادر من حمكمة يف الدولة املتلقية. ويف تلك احلالة، 
املتلقية باأن متنح الأف�سلية للحكم الق�سائي ال�سادر يف دولتها، حتى واإن كان ذلك احلكم الق�سائي 
احلكم  هذا  يكون  وحتى  املُ�سِدرة.  املحكمة  يف  املتعار�ض  الق�سائي  احلكم  �سدور  بعد  �سدر  قد 
التقا�سي  �سبب  يكون  اأن  ال�سروري  من  لكن لي�ض  نف�سهما،  هما  الطرفان  يكون  اأن  يجب  م�ستوفى، 
اأو املو�سوع هو نف�سه؛ ولذلك فالفقرة الفرعية اأو�سع نطاقًا من الفقرة الفرعية )د(. ويكون ال�سرط 
باحلكمني  امللَزمان  الطرفان  كان  اإذا  م�ستوفى  نف�سهما  هما  الطرفان  يكون  اأن  ب�سرورة  القا�سي 
الق�سائي طرفني  اإىل احلكم  املف�سية  الدعوى  كان طرفا  اإن  الطرفني، حتى  نف�ض  هما  الق�سائيني 
خمتلفني، على �سبيل املثال، حيثما يكون اأحد احلكمني الق�سائيني �سادرًا �سد �سخ�ض معني بينما 
الفرعية )ج(،  الفقرة  اإطار  ويف  ال�سخ�ض.  ذلك  َخَلف  �سد  �سادرًا  الآخر  الق�سائي  احلكم  يكون 
ين�ساأ التعار�ض بني حكمني ق�سائيني عند اختلف ال�ستنتاجات الوقائعية اأو القانونية، التي ت�ستند 

واحدة. م�سائل  اإىل 

عندما  الأجنبية،  الق�سائية  الأحكام  حالة   14 املادة  من  )د(  الفرعية  الفقرة  106- وتتناول 
�سدر  �سابق  ق�سائي  حكم  مع  متعار�سا  واإنفاذه  به  العرتاف  يلتم�ض  الذي  الق�سائي  احلكم  يكون 
)اأ(  اإذا:  اإلَّ  واإنفاذه،  الق�سائي  تلك احلالة، ل يجوز رف�ض العرتاف باحلكم  اأخرى. ويف  دولة  يف 
اأحد  التوقيت  الأولوية من حيث  تكون  بحيث  املتعار�ض،  الق�سائي  بعد �سدور احلكم  قد �سدر  كان 
العتبارات الوجيهة؛ و)ب( كان طرفا الن زاع هما نف�ض الطرفني؛ و)ج( كان املو�سوع نف�سه، بحيث 
اأوًل  ال�سادر  املتعار�ض  و)د( كان احلكم  التقا�سي؛  �سبب  الأ�سا�سية يف  امل�ساألة  اإىل  التعار�ض  ميتد 
القوانني  اأو  القانون  هذا  مبوجب  �سواء  امل�سرتعة،  الدولة  يف  للعرتاف  اللزمة  لل�سروط  م�ستوفيًا 

اتفاقية. نظام  اإطار  اأو يف  الأخرى  الوطنية 
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الإع�سار اإجراءات  عرقلة   - )ه(  الفرعية  الفقرة 

107- تتناول الفقرة الفرعية )ه( م�ساألة ا�ست�سواب جتنُّب عرقلة �سري واإدارة اإجراءات اإع�سار 
اإجراءات  اأو  الق�سائي  احلكم  بها  يتعلق  الذي  الإجراءات  هي  الإجراءات  هذه  تكون  وقد  املدين. 
العرقلة  مفهوم  اأنَّ  حني  ويف  املع�ِسر.  املدين  بنف�ض  تتعلق  متزامنة(  اإجراءات  )اأي  اأخرى  اإع�سار 
العرقلة. وعادة ما ين�ساأ  اأن ي�سكل هذه  اأمثلة ملا ميكن  اإىل حد ما، يقدم هذا احلكم  النطاق  وا�سع 
التعار�ض مع الأمر بوقف الإجراءات، مثًل، عندما ي�سمح هذا الأمر ببدء اأو موا�سلة دعاوى منفردة 
اأو  مرتتب  ق�سائي  حكم  باأيِّ  بالعرتاف  ي�سمح  اأن  دون  ما،  مطالبة  على  للحفاظ  يلزم  ما  بقدر 
تلك  موا�سلة  اأو  ببدء  بالوقف  الأمر  ذلك  ي�سمح  ل  عندما  اأي�سًا  ين�ساأ  وقد  لحق.  وقت  يف  اإنفاذه 
الدعاوى املنفردة وتكون الدعوى املف�سية اإىل احلكم الق�سائي قد ا�سُتهلَّت بعد �سدور الأمر بالوقف 
التي  احلالت  اأي�سًا  العرقلة  ت�سمل  اأن  وميكن  بالوقف(.  للأمر  انتهاكًا  ت�سكل  اأن  ُيحتمل  )وبالتايل 
اإع�سار  اإجراءات  بني  بالتعاون  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  فيها  يخلَّ  اأن  ميكن 
معاجلتهما  ينبغي  كان  للتقا�سي  �سبب  اأو  م�ساألة  ب�ساأن  ق�سائي  حكم  تفعيل  اإىل  يوؤدي  اأو  متعددة 
الإع�سار  اإجراء  لأن  املثال،  �سبيل  )على  الإع�سار  باإجراء  فيها  ُي�سطلع  التي  الق�سائية  الولية  يف 
للحكم  اخلا�سعة  املوجودات  بها  توجد  التي  الدولة  يف  به  م�سطَلع  لأنه  اأو  الرئي�سي  الإجراء  هو 
بالأحكام  النتقائي  كاأ�سا�ض للعرتاف  العرقلة هذا  �سبب  ي�ستغل  األَّ  ينبغي  ومع ذلك،  الق�سائي(. 
باأن من  بالتحجج مثل  والإنفاذ  العرتاف  لرف�ض  به وحده  ال�ستظهار  امل�سوغ  فلي�ض من  الأجنبية، 

الإع�سار. قيمة حوزة  تقلي�ض  ذلك  �ساأن 

وغريهم  الدائنني  م�سالح  مت�س  التي  الق�سائية  الأحكام   - )و(  الفرعية  الفقرة 
امل�سلحة من اأ�سحاب 

يف  جوهري  ب�سكل  ر  توؤثِّ التي  الق�سائية  الأحكام  على  اإلَّ  )و(  الفرعية  الفقرة  تنطبق  108- ل 
ويتيح  الفرعية.  الفقرة  اإليه يف  امل�سار  النحو  على  امل�سلحة،  اأ�سحاب  الدائنني وغريهم من  حقوق 
اأن ترف�ض العرتاف بتلك الأحكام الق�سائية عندما ل تكون م�سالح  هذا احلكم للمحكمة املتلقية 
املف�سية  الدعوى  يف  احلماية  من  الكافي  بالقدر  وحظيت  العتبار  يف  اأُخذت  قد  الأطراف  تلك 
اأولئك  على  اإليهم  امل�سار  امل�سلحة  اأ�سحاب  من  وغريهم  الدائنون  ويقت�سر  الق�سائي.  احلكم  اإىل 
الذي  للدائن  يحق  ل  املثال،  �سبيل  فعلى  الأجنبي.  الق�سائي  باحلكم  م�ساحلهم  تتاأثر  قد  الذين 
مطالباته  )لأنَّ  الهيكلة  لإعادة  طوعي  اتفاق  اأو  التنظيم  لإعادة  بخطة  مثًل  م�ساحله  تتاأثر  ل 
مبوجب  واإنفاذه  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  على  العرتا�ض  مثًل(  بالكامل،  د  ُت�سدَّ اأن   ينبغي 

احلكم. هذا 

املتعلقة  الق�سائية  الأحكام  اأنواع  �سائر  اأعم على  الفرعية )و( ب�سورة  الفقرة  109- ول تنطبق 
بالإع�سار التي تف�سل يف املنازعات الثنائية بني طرفني. ورغم اأنَّ من املمكن اأن توؤثر تلك الأحكام 
�سبيل  )على  مبا�سرة  غري  تظل  الآثار  تلك  فاإنَّ  الآخرين،  امل�سلحة  واأ�سحاب  الدائنني  على  اأي�سًا 
�ساأن  من  احلالت،  تلك  ويف  الإع�سار(.  حوزة  حجم  على  الق�سائي  احلكم  اأثر  خلل  من  املثال، 
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مب�سالح  التذرع  خلل  من  والإنفاذ  العرتاف  على  يعرت�ض  باأن  �سده  املحكوم  للمدين  ال�سماح 
ب�سبب  تتعلق  طائل  دون  متكررة  تقا�ض  لعمليات  �سرورية  غري  فر�سًا  يولِّد  اأن  الثالثة  الأطراف 
الدولة  يف  املوجودة  املحكمة  راأت  اإذا  املثال،  �سبيل  فعلى  الق�سائي.  احلكم  اإىل  املف�سي  التقا�سي 
اأنَّ املدين ميتلك موجودات معينة واأ�سدرت �سد دائن حملي حكمًا ق�سائيًّا يحل نزاعا متعلقا  األف 
بامللكية ثم �سعى ممثل الإع�سار اإىل اإنفاذ ذلك احلكم يف الدولة باء، فل ينبغي متكني ذلك الدائن 
من مقاومة الإنفاذ يف الدولة باء متذرعًا بحجج تتعلق مب�سالح دائنني اأو اأ�سحاب م�سلحة اآخرين 

الن زاع. بذلك  لهم  �سلة  ل 

املُ�سِدرة للمحكمة  الق�سائية  الولية  اأ�سا�س   - )ز(  الفرعية  الفقرة 

110- جتيز الفقرة الفرعية )ز( من املادة 14 رف�ض العرتاف والإنفاذ يف حال عدم ا�ستيفاء 
اإذا  اأخرى،  وبعبارة  ‘4’؛  اإىل   ’1‘ الفرعية  الفقرات  يف  املذكورة  ال�سروط  لأحد  املُ�سدرة  املحكمة 
كانت املحكمة املُ�سِدرة قد مار�ست الولية الق�سائية ا�ستنادًا اإىل �سبب اآخر عدا الأ�سباب املذكورة، 
خمتلف  نحو  على  )ز(  الفرعية  الفقرة  تعمل  النحو،  هذا  وعلى  والإنفاذ.  العرتاف  رف�ض  يجوز 
بذاته  قائمًا  ا  تقديريًّ اأ�سا�سًا  منها  كلٌّ  ي�سع  والتي   ،14 املادة  من  الأخرى  الفرعية  الفقرات  عن 
الفقرة  اإطار  ويف  اإليه؛  ا�ستنادًا  واإنفاذه  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  ترف�ض  اأن  للمحكمة   يجوز 

والإنفاذ.  العرتاف  رف�ض  اأمكن  واإلَّ  الأ�سباب  باأحد  الوفاء  يجب  )ز(،  الفرعية 

، ميكن اعتبار الفقرة الفرعية )ز( ا�ستثناء وا�سع النطاق، حيث ت�سمح بالرف�ض  111- ومن ثمَّ
مع  املتلقية(،  املحكمة  ره  تقرِّ ما  نحو  )على  املُ�سِدرة  للمحكمة  الق�سائية  الولية  ق�سور  على  بناء 
اأحدها.  املُ�سِدرة  املحكمة  ا�ستوفت  اإذا  التطبيق  واجب  غري  احلكم  هذا  جتعل  �سروط  على  الن�ض 
اأو خل�ست  الق�سائية  وليتها  اأ�سا�ض  اإىل  �سراحة  ا�ستندت  قد  ِدرة  املُ�سْ املحكمة  تكون  اأن  يلزم  ول 
اإىل ا�ستنتاجات ب�ساأنها، ما دام ذلك الأ�سا�ض للولية الق�سائية كان قائمًا يف الوقت املعني. وا�ستناد 
املحكمة امل�سدرة اإىل اأ�س�ض اإ�سافية اأو خمتلفة للولية الق�سائية ل مينع انطباق اأحد تلك ال�سروط.

الولية  مار�ست  قد  املُ�سِدرة  املحكمة  اأنَّ  اعتبار   ’1‘ )ز(  الفرعية  الفقرة  112- وتوجب 
ممار�ستها  على  �سراحة  وافق  قد  �سده  املحكوم  املدين  كان  اإذا  �سليم  نحو  على  الق�سائية 
)مثل،  املحكمة  اأمام  املوافقة  عن  الإعراب  وميكن  كتابيًّا.  اأو  ا  �سفويًّ �سواء  الق�سائية،  لوليتها 
اأو  الق�سائية(  الولية  على  اعرتا�سات  اأيَّ  يثري  لن  باأنه  املحكمة  �سده  املحكوم  املدين  اأبلغ  اإذا 
الإجراءات  اأنَّ  على  الآخر  الطرف  مع  �سده  املحكوم  املدين  اتفق  اإذا  )مثًل،  الآخر  الطرف  اأمام 
دها  حتدِّ وقائعية  م�ساألة  هي  �سريحة  موافقة  وجود  وم�ساألة  املُ�سِدرة(.  املحكمة  يف  تتم  اأن   ينبغي 

املتلقية.  املحكمة 

113- وتوجب الفقرة الفرعية )ز( ‘2’ اعتبار اأنَّ املحكمة املُ�سِدرة قد مار�ست الولية الق�سائية 
اإذا خ�سع املدين املحكوم �سده للولية الق�سائية للمحكمة املُ�سدرة بعر�ض ق�سيته  على نحو �سليم 
دون اأن يعرت�ض على الولية الق�سائية اأو على ممار�سة الولية الق�سائية يف غ�سون اأيِّ اإطار زمني 



61 النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  ا�سرتاع  الثاين- دليل  اجلزء 

منطبق على ذلك العرتا�ض، ما مل يت�سح اأنَّ ذلك العرتا�ض مل يكن لينجح مبوجب قانون الدولة 
على  يعرت�ض  اأن  �سده  املحكوم  للمدين  ميكن  ل  اأعله،  اإليها  امل�سار  الظروف  ظل  ويف  املُ�سِدرة. 
العرتا�ض  ا طريقة  اأمَّ بالدعوى.  تكن خمت�سة  املُ�سِدرة مل  املحكمة  اأنَّ  بدعوى  والإنفاذ  العرتاف 
يف  املتلقية،  للمحكمة  وميكن  ِدرة.  املُ�سْ الدولة  لقانون  مرتوكة  م�ساألة  فهي  الق�سائية  الولية  على 

القلق. اإىل  تدعو  بوادر  حيثما لحت  الأمر  ي  املنا�سبة، حترِّ احلالة 

114- وتوجب الفقرة الفرعية )ز( ‘3’ اعتبار اأنَّ املحكمة املُ�سِدرة قد مار�ست الولية الق�سائية 
اإليه يف ممار�سة وليتها  اأ�سا�ٍض ميكن للمحكمة املتلقية اأن ت�ستند  على نحو �سليم اإذا مار�ستها على 
ي�سمح  املتلقية  الدولة  قانون  كان  فاإذا  املتلقية.  الدولة  يف  مماثلة  منازعة  ن�سوء  حال  يف  الق�سائية 
ملحاكمها مبمار�سة الولية الق�سائية يف ظروف مماثلة، فل يجوز للمحكمة املتلقية رف�ض العرتاف 

�سليم. نحو  على  الق�سائية  الولية  املُ�سِدرة مل متار�ض  املحكمة  اأنَّ  اإىل  ا�ستنادًا  والإنفاذ 

115- والفقرة الفرعية )ز( ‘4’ مماثلة للفقرة الفرعية )ز( ‘3’، ولكنها اأو�سع نطاقًا. فالفقرة 
الفرعية )ز( ‘3’ تقت�سر على اأ�س�ض ممار�سة الولية الق�سائية امل�سموح بها �سراحة مبوجب قانون 
الولية  ملمار�سة  اإ�سافية  اأ�س�ض  اأيِّ  على  تنطبق   ’4‘ )ز(  الفرعية  الفقرة  بينما  املتلقية،  الدولة 
الق�سائية ل تتعار�ض مع قانون الدولة املتلقية، حتى واإن مل يكن من�سو�سًا عليها �سراحًة باعتبارها 
الفقرة  من  والغر�ض  اإليها.  ا�ستنادًا  الق�سائية  الولية  متار�ض  اأن  املتلقية  للمحكمة  ميكن  اأ�س�سًا 
التي  احلالت  يف  واإنفاذه  ق�سائي  بحكم  العرتاف  رف�ض  عن  املحاكم  ثني  هو   ’4‘ )ز(  الفرعية 
كان  ولو  حتى  املعقول،  حدود  ل يجاوز  اأمرًا  لخت�سا�سها  املُ�سِدرة  املحكمة  ممار�سة  فيها  تكون 
هذه  تكون  األَّ  �سريطة  املتلقية،  الدولة  يف  مكفول  غري  الق�سائية  للولية  ملمار�ستها  الدقيق  الأ�سا�ض 

املتلقية. الدولة  الإجرائية يف  للعدالة  الرئي�سية  املبادئ  مع  متعار�سة  املمار�سة 

معينة  دول  ال�سادرة يف  الق�سائية  الأحكام   - )ح(  الفرعية  الفقرة 

قانون  ا�سرتعت  التي  الدول  تودُّ  وقد  اختياري.  حكم  عن  عبارة  الفرعية  الفقرة  116- هذه 
ل  وهذا احلكم  احلكم.  هذا  اعتماد  يف  تنظر  اأن  ا�سرتاعه  يف  تنظر  التي  اأو  النموذجي  الإع�سار 
يت�سمن ما مينع دولة مل ت�سرتع قانون الإع�سار النموذجي )ول تخطط ل�سرتاعه( من اعتماد نهج 

الفرعية.  الفقرة  هذه 

باإمكانية  القائل  الأ�سا�سي  املبداأ   14 املادة  من  )ح(  الفرعية  الفقرة  فاحتة  117- وتر�سي 
اأو  رف�ض العرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار عندما يكون احلكم قد ن�ساأ عن دولة تكون، 
النموذجي  الإع�سار  قانون  بها مبقت�سى  قابلة للعرتاف  بالإع�سار غري  املتعلقة  اإجراءاتها  �ستكون، 
تابعة  موؤ�س�سة  ول  املع�ِسر  للمدين  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  بها  يوجد  ل  مثل،  الدولة،  تلك  )لأن 
بالفعل  ا�سُتهلت  قد  الإع�سار  اإجراءات  تكون  اأن  الفرعية  الفقرة  فاحتة  �سيغة  ت�سرتط  ول  له(. 
ميكن  الدولة،  تلك  يف  الإجراءات  تلك  ا�سُتهلت  حيثما  اأنه  فقط  تو�سح  واإمنا  املُ�سدرة،  الدولة  يف 
مركز  اأن  مثل  افرت�ض  ولو  به.  للعرتاف  قابل  غري  الإجراء  كان  اإذا  والإنفاذ  العرتاف  رف�ض 
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لكن  باء،  الدولة  يف  له  تابعة  موؤ�س�سة  وتوجد  األف  الدولة  يف  يوجد  ُمع�ِسر  ملدين  الرئي�سية  امل�سالح 
رئي�سية  غري  اإع�سار  اإجراءات  اأيِّ  بعد  ومل ُت�ستهل  فقط  األف  الدولة  يف  رئي�سية  اإجراءات  ا�سُتهلت 
بالإع�سار  متعلق  ق�سائي  حكم  عن  باء  الدولة  يف  مرفوعة  اأخرى  دعوى  ومتخ�ست  باء،  الدولة  يف 
ذي �سلة بحوزة الإع�سار، ثم اأراد ممثل الإع�سار الذي ينتمي اإىل الدولة األف اأن يلتم�ض العرتاف 
ت�سرتع  التي  جيم،  الدولة  يف  اإنفاذه  اأو  باء  الدولة  يف  ال�سادر  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم 
اأنَّ احلكم  �سرتى  جيم  الدولة  يف  املحكمة  فاإن  النموذجي،  الإع�سار  وقانون  النموذجي  القانون 
الإع�سار  قانون  مبوجب  بالإع�سار  املتعلقة  باإجراءاتها  العرتاف  ميكن  دولة  يف  �سادر  الق�سائي 
رئي�سية(،  غري  اإجراءات  ا�ستهلل  ميكن  بحيث  باء  الدولة  يف  موؤ�س�سة  للمدين  اأنَّ  )اأي  النموذجي 
باء.  الدولة  يف  بعد  قد ا�سُتهلت  القبيل  هذا  من  بها  للعرتاف  قابلة  اإجراءاٌت  تكن  مل  واإن  حتى 
من )ح(  الفرعية  الفقرة  اأ�سا�ض  على  العرتاف  ترف�ض  اأن  املتلقية  للمحكمة  ل ميكن   وعليه، 

.14 املادة 

ب�ساأن  النموذجي  الإع�سار  قانون  ي�سعه  الذي  الإطار  اإىل  )ح(  الفرعية  الفقرة  118- وت�ستند 
وغري  الرئي�سية  الإجراءات  وهما  )األ  الأجنبية  الإجراءات  من  حمددين  بنوعني  العرتاف 
الرئي�سية(، وتتناول و�سع احلكم الق�سائي ال�سادر يف دولة ل يوجد فيها مركز امل�سالح الرئي�سية 
تقع يف  الق�سائي ح�سرًا مبوجودات كانت  يتعلق احلكم  له، حيث  تابعة  موؤ�س�سة  املع�ِسر ول  للمدين 
يكون  قد  الظروف،  تلك  ويف ظل  الق�سائي.  احلكم  اإىل  املف�سية  الإجراءات  بدء  وقت  الدولة  تلك 
بامللكية  تتعلق  م�سائل  يحل  املثال،  على �سبيل  لأنه،  الق�سائي  احلكم  بذلك  العرتاف  املفيد  من 
الق�سائية  الولية  يف  ولي�ض  الق�سائية،  الولية  اإل يف تلك  حلها  ميكن  ول  الإع�سار  بحوزة  مرتبطة 
النموذجي،  للقانون  وميكن  له.  تابعة  موؤ�س�سة  اأو  للمدين  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  بها  يوجد  التي 
اإ�سافية  موجودات  ا�سرتداد  يف  ي�ساعد  اأن  واإنفاذها،  الق�سائية  الأحكام  بتلك  العرتاف  بت�سهيله 
ل�سالح حوزة الإع�سار، اإىل جانب حل املنازعات املتعلقة بتلك املوجودات. غري اأنَّ الغر�ض من هذا 
خلل  من  النموذجي  القانون  ي�سعه  الذي  الإطار  تقوي�ض  عدم  �سمان  على  امل�ساعدة  هو  احلكم 
اإذا كانت تلك الأحكام الق�سائية تعالج م�سائل  العرتاف بالأحكام الق�سائية واإنفاذها يف حال ما 
له.  تابعة  اأو موؤ�س�سة  للمدين  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  بها  التي  الدولة  فيها يف  الف�سل  ينبغي  كان 

اإر�ساء  اأجل  من  بهما  الوفاء  يجب  �سرطني  و‘2’   ’1‘ )ح(  الفرعيتان  الفقرتان  119- وتبني 
ت�سرتط  الفرعية )ح( ‘1’  الفقرة  اأنَّ  ذلك  العرتاف.  عدم  يف  املتمثل  العام  املبداأ  من  ال�ستثناء 
مبوجب  بها  العرتاف  ميكن  اأو كان  بها  اعرُتف  اإع�سار  باإجراءات  املعني  الإع�سار  ممثل  يكون  اأن 
يف  الإع�سار  ممثل  )اأي  امل�سرتعة  الدولة  يف  النموذجي  الإع�سار  لقانون  اإعماًل  �ُسنَّ  الذي  القانون 
الق�سائي، بحيث تنطوي  اإىل احلكم  املف�سية  �سارك يف الدعوى  اأو غري رئي�سي( قد  رئي�سي  اإجراء 
اأجله.  من  الدعوى  ُرفعت  الذي  لل�سبب  املو�سوعية  الأ�س�ض  يف مناق�سة  الإ�سهام  على  امل�ساركة  تلك 
اأنَّ ممثل الإع�سار كان طرفا يف الإجراءات بو�سفه  ولأغرا�ض هذه الفقرة الفرعية، تعني امل�ساركة 
اأمام  املثول  خلل  من  الإجراءات  تلك  يف  امل�ساركة  اأهلية  له  وكانت  املدين  اإع�سار  حلوزة  ممثًل 
من  ُرفعت  قد  الدعوى  تكون  وقد  للدعوى.  املو�سوعية  الأ�س�ض  ب�ساأن  مرافعات  وتقدمي  املحكمة 
القوانني  العديد من  وتتناول  املدين.  اأقيمت �سد  تكون  اأو قد  ثالث  املع�ِسر �سد طرف  املدين  جانب 
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قانونية  م�سلحة  اأنَّ لديه  ُيظهر  طرف  لأي  املحكمة  فيها  ت�سمح  التي  احلالت  الوطنية  الإجرائية 
اأثناء الإجراءات. دعواه  يعر�ض  باأن  اآخرين  بني طرفني  نزاع  نتيجة  يف 

الفقرة  يف  الوارد  ال�سرط  اإىل  اإ�سافة  ت�سكل  التي   ،’2‘ )ح(  الفرعية  الفقرة  120- وت�سرتط 
الدولة  مكانها  كان  مبوجوداٍت  ح�سرًا  متعلقا  املعني  الق�سائي  احلكم  يكون  اأن   ،’1‘ )ح(  الفرعية 
اإىل  بالإ�سارة  يتعلق  وفيما  الق�سائي.  احلكم  اإىل  املف�سية  الإجراءات  ا�ستهلل  وقت  املُ�سِدرة 
املع�ِسر(  املدين  )اأي  املدين"  لـ   "موجودات  النطاق  الوا�سع  التعريف  ملَحظة  ميكن  "املوجودات"، 
)32( رغم اأنَّه قد ل ينطبق على جميع الظروف النا�سئة يف اإطار الن�ض احلايل. 

يف الدليل الت�سريعي،)20(
لة  امل�سجَّ الفكرية  املمتلكات  املثال،  على �سبيل  ي�سمل،  لكي  الكفاية  فيه  مبا  النطاق  وا�سع  يكون  وقد 

له.  تابعة  موؤ�س�سة  ول اأيُّ  للمدين  الرئي�سية  امل�سالح  مركز  بها  يكون  ل  حينما  املُ�سِدرة  الدولة  يف 
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 69-65 الفقرات   ،A/CN.9/835
A/CN.9/WG.V/WP.135

و77   76 الفقرتان   ،A/CN.9/864
A/CN.9/WG.V/WP.138

9-6 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.140
و79  و76   73 الفقرات   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143
]37[ اإىل   ]28[ امللحظات   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

 29-27 الفقرات   ،A/CN.9/898
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148

و82-79   48-34 الفقرات   ،A/CN.9/903
A/CN.9/WG.V/WP.150

114-92 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.151
36-32 الفقرات   ،A/CN.9/931

120-98 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.157
32-30 الفقرات   ،A/CN.9/937
 25-21 الفقرات   ،A/CN.9/955

Add.3و  Add.2و  A/CN.9/956

 )32(الدليل الت�سريعي، مقدمة، الفقرة 12 )ب(:  "‘موجودات املدين’: هي ممتلكات املدين وحقوقه وم�ساحله، 

وقابلة  ملمو�سة،  غري  اأم  وملمو�سة  تكن،  مل  اأم  املدين  حوزة  يف  اأكانت  �سواء  املمتلكات،  يف  وامل�سالح  احلقوق  فيها  مبا 
ثالث." التي ميلكها طرف  املوجودات  اأو يف  املرهونة  املوجودات  املدين يف  م�سالح  ذلك  للنقل، مبا يف  قابلة  اأم غري 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  64 قانون 

املكافئ املفعول    -15 املادة 

1- يكون للحكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار املعرتف به اأو الواجب الإنفاذ مبقت�سى هذا القانون 
�سدر عن  قد  لو كان  �سيكت�سبه  كان  الذي  ]للمفعول  اأو  املُ�سِدرة[  الدولة  ]ملفعوله يف  مفعول مطابق 

الدولة[.)1( هذه  حمكمة يف 

2- اإذا ن�ضَّ احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار على تدبري انت�سافي ل يكفله قانون هذه الدولة، 
فاإنَّ ذلك التدبري يجب تكييفه، بقدر امل�ستطاع، بحيث يتفق مع تدبري انت�سافي له مفعول مكافئ، 

املُ�سِدرة. الدولة  قانون  يكفلها  التي  التدابري  من  ل اأكرث، 

)1(لعلَّ الدولة امل�سرتعة تود اأن تلحظ اأنَّ عليها الختيار بني البديلني املدرجني بني معقوفتني. ويرد �سرح لهذا 

ال�سرتاع. دليل  من   15 املادة  على  احلكم يف امللحظات 

به  املعرتف  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  احلكم  اأنَّ  على   15 املادة  من   1 الفقرة  121- تن�ض 
الدولة  اأو مفعولني خمتلفني يف  اأن مُينح مفعوًل  النموذجي ميكن  القانون  الإنفاذ مبوجب  والواجب 
اأنَّ  على  النموذجي  القانون  ين�ض  امل�ساألة،  اإزاء هذه  نهجًا خمتلفة  تعتمد  الدول  اأنَّ  ومبا  امل�سدرة. 
اأن يكون مفعول احلكم الق�سائي يف الدولة املتلقية هو نف�ض  اأن تختار بني  الدولة امل�سرتعة ميكنها 
املتلقية(  الدولة  اإىل  املُ�سِدرة  الدولة  يف  احلكم  مفعول  ت�سدير  )اأي  املُ�سِدرة  الدولة  يف  مفعوله 
اأنَّ  )اأي  املتلقية  الدولة  يف  �سدر  قد  كان  لو  به  �سيحظى  كان  الذي  املفعول  نف�ض  له  تعطي  اأن  اأو 
للخيار  املنطقي  والأ�سا�ض  املتلقية(.  الدولة  يف  �سادر  ق�سائي  حكم  ملفعول  مكافئًا  �سيكون  املفعول 
للحكم  يكون  اأن  يكفل  املتلقية،  الدولة  اإىل  ميتد  املُ�سدرة  الدولة  يف  املفعول  نطاق  اأنَّ  وهو  الأول، 
الدولة  باختلف  يختلف  ل  املفعول  واأنَّ  الدول؛  جميع  يف  املفعول  نف�ض  املبداأ،  حيث  من  الق�سائي، 
من  �سكل  اأي  مبنح  املتلقية  الدولة  ُتلزم  ل  حيث  ما،  حد  اإىل  املفعول  هذا   2 الفقرة  وتغري  املتلقية. 
اأ�سكال التدابري النت�سافية ل يتيحه قانونها. وي�ستند الأ�سا�ض القانوين للخيار الثاين اإىل احلفاظ 
على امل�ساواة والعدالة واليقني بني الأحكام الق�سائية الداخلية واخلارجية، وكذلك اإىل ال�سعوبات 
ا�ستبعاد  )مثل  الدقيق  "املفعول"  حتديد  يف  امل�سرتعة  الدولة  يف  املحكمة  تواجهها  قد  التي  العملية 

املُ�سدرة.  الدولة  قانون  ق�سائي مبقت�سى  امل�سائل( حلكم  اأو  املطالبات  بع�ض 

122- وتن�ض الفقرة 2 على اأنه عندما يوفر احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار تدبريا انت�سافيا 
اأن متنح تدبريًا انت�سافيًّا له مفعول  اأو غري معروف يف الدولة املتلقية، فينبغي للمحكمة  غري متاح 
ل احلكم الق�سائي  مكافئ )ولي�ض تدبريا انت�سافيا مكافئا من "الناحية ال�سكلية" فح�سب(، واأن ُتفعِّ
انت�سافي  املتلقية غري ملزمة مبنح تدبري  الوطني. واملحكمة  قانونها  امل�سموح به مبوجب  اإىل احلد 
النت�سافي  التدبري  الإمكان،  قدر  تكيف،  باأن  لها  ُي�سمح  ولكن  الوطني،  قانونها  مبوجب  متاح  غري 
اآثاره  تتجاوز  األَّ  على  املتلقية،  املحكمة  لدى  معروف  تدبري  مع  املُ�سِدرة  املحكمة  منحته  الذي 
هذا  ز  ويعزِّ املُ�سِدرة.  الدولة  قانون  مبقت�سى  الق�سائي  احلكم  يف  املمنوح  النت�سافي  التدبري  اآثار 
على  الفائز  الطرف  ح�سول  �سمان  اإىل  يهدف  وهو  الق�سائية،  للأحكام  العملية  الفعالية  احلكم 

له جدواه. انت�سافي  تدبري 
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ل تعرف  عندما  هو  الأول  احلكم.  هذا  ي�ستدعيا  اأن  ميكن  احلالت  من  نوعان  123- وهناك 
الدولة املتلقية التدبري النت�سافي املمنوح يف الدولة املُ�سِدرة. والثاين، عندما تعرف الدولة املتلقية 
اأنه ُيفرت�ض عدم  "مو�سوعًا". ورغم  "�سكًل" ولكن لي�ض  اأنواع التدابري النت�سافية املكافئة له  اأحد 
اعتبار التدابري املوؤقتة اأحكامًا متعلقة بالإع�سار لأغرا�ض القانون النموذجي )املادة 2 )ج((، فقد 
هذه  عمل  كيفية  على  مثاًل  موجوداته  يف  الت�سرف  من  عليه  املدعى  مينع  الذي  الوقف  اأمر  ُيعترب 
ويف  الق�سائية.  للولية  تبعًا  عينية،  اأو  �سخ�سية  اآثار  له  تكون  اأن  الوقف  لهذا  ميكن  حيث  املادة، 
اأنَّ للأوامر بوقف  َتعترب  اأ�سدرته دولة  الإجراءات  باأمر بوقف  ُيلتم�ض فيها العرتاف  التي  احلالت 
 15 املادة  ُت�ستوفى  �سخ�سية،  اآثار  �سوى  الأوامر  لتلك  فيها  ل يكون  دولة  يف  عينية  اآثارًا  الإجراءات 
املحكمة  اأ�سدرت  واإذا  �سخ�سية.  باآثار  الإجراءات  بوقف  للأمر  املتلقية  املحكمة  اإنفاذ  خلل  من 
قانونها  مينح  دولة  يف  العرتاف  والتم�ض  فقط  �سخ�سية  باآثار  الإجراءات  بوقف  اأمرًا  املُ�سِدرة 
اأمر  اإذا اأنفذت  للمادة 15  ممتثلة  تكون  لن  املتلقية  املحكمة  فاإنَّ  عينية،  اآثارا  الأمر  ذلك  الوطني 
وقف الإجراءات باآثار عينية وفقًا للقانون الوطني، لأنَّ ذلك من �ساأنه جتاوز الآثار املمنوحة مبوجب 

املُ�سِدرة.  الدولة  قانون 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

 116 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.138

 78 الفقرة   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

]38[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

43 الفقرة   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

و83   49 الفقرتان   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

118-115 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

و38   37 الفقرتان   ،A/CN.9/931

A/CN.9/WG.V/WP.156

123-121 الفقرات   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

35-33 الفقرات   ،A/CN.9/937

و27   26 الفقرتان   ،A/CN.9/955

A/CN.9/956
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القابلية لالجتزاء   -16 املادة 

ُيعرتف باأيِّ جزء قابل للجتزاء من احلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار وُينَفذ اإذا التم�ض العرتاف 
اإل  واإنفاذه  الق�سائي  احلكم  بذلك  العرتاف  املمكن  من  يكن  مل  اإذا  اأو  اإنفاذه،  اأو  اجلزء  بذلك 

القانون. هذا  فح�سب مبقت�سى  منه  اجلزء  ذلك  يخ�ضُّ  فيما 

وت�سجع  النموذجي،  القانون  بها  يت�سم  التي  التنبوؤ  اإمكانية  زيادة  اإىل   16 املادة  124- تهدف 
الق�سائي  باحلكم  العرتاف  فيها  يكون  ل  قد  التي  احلالت  يف  الق�سائي  احلكم  على  العتماد 
ترف�ض  اأن  املتلقية  املحكمة  بو�سع  يكون  األَّ  ينبغي  الظروف،  تلك  ويف  ممكنًا.  بالكامل  اإنفاذه  اأو 
العرتاف بجزء من احلكم الق�سائي واإنفاذه على اأ�سا�ض اأنَّ جزءًا اآخر منه غري قابل للعرتاف به 
وغري واجب الإنفاذ؛ وينبغي اأن يعاَمل اجلزء القابل للجتزاء من احلكم الق�سائي بنف�ض الطريقة 

بالكامل.  واإنفاذه  به  للعرتاف  قابًل  يكون  الذي  الق�سائي  احلكم  بها  يعاَمل  التي 

125- وقد يتعذر العرتاف باحلكم الق�سائي واإنفاذه بالكامل عندما تقع بع�ض الأوامر املدرجة 
املتلقية،  للدولة  العام  النظام  مع  تتعار�ض  اأو  النموذجي،  القانون  نطاق  الق�سائي خارج  احلكم  يف 
اأي�سا  تعر�ض  وقد  موؤقتة.  اأوامر  لكونها  نظرًا  املُ�سِدرة  الدولة  يف  بعد  للإنفاذ  قابلة  غري  اأو تكون 
تلك  ويف  املتلقية.  بالدولة  �سلة  ذات  الق�سائي  احلكم  اأجزاء  بع�ض  �سوى  فيها  ل تكون  حالت 
اأن  اأمكن  اإذا  واإنفاذه،  الق�سائي  احلكم  من  للجتزاء  القابل  باجلزء  العرتاف  ميكن  احلالت، 
وحده  اجلزء  بذلك  العرتاف  كان  اإذا  ما  على  عادًة  هذا  ويتوقف  بذاته.  قائمًا  اجلزء  هذا  يكون 
الأطراف. ويف احلالت  التزامات  تغيري كبري يف  اإحداث  �ساأنهما  واإنفاذه من  الق�سائي  من احلكم 

امل�سائل.  تلك  املتلقية يف  الدولة  قانون  َيُبتُّ  قانونية،  م�سائل  الأمر  هذا  فيها  يثري  التي 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

 123 الفقرة   ،A/73/17

A/CN.9/WG.V/WP.130

 61 الفقرة   ،A/CN.9/835

A/CN.9/WG.V/WP.138

و81   80 الفقرتان   ،A/CN.9/870

A/CN.9/WG.V/WP.143

]39[ امللحظة   ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1

 44 الفقرة   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145

A/CN.9/WG.V/WP.148

و51   50 الفقرتان   ،A/CN.9/903

A/CN.9/WG.V/WP.150

و120  119 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.151

39 الفقرة   ،A/CN.9/931
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و125  124 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

 36 الفقرة   ،A/CN.9/937

A/CN.9/956

اإنَّ الدول التي �سنَّت ت�سريعات ت�ستند اإىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن الإع�سار عرب احلدود  
الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  اإمكانية  ب�ساأن  �سكوكًا  تثري  قد  التي  الق�سائية  بالأحكام  علم  على 
واإنفاذها مبقت�سى املادة 21 من ذلك القانون النموذجي. ولذلك، لعلَّ الدول تودُّ النظر يف ا�سرتاع 

التايل: احلكم 

بحكم  العرتاف  �سني-    املادة 
بالإع�سار مبقت�سى متعلق  ق�سائي 

ي�سرتع  الذي  الدولة  هذه  قانون  اإىل  مرجعية  اإ�سارة   ]ُتدَرج 
احلدود[ الإع�سار عرب  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  من   21 املادة 

ب�سرف النظر عن اأيِّ تف�سري �سابق يفيد خلف ذلك، ت�سمل التدابري النت�سافية املتاحة مبقت�سى 
]ُتدَرج اإ�سارة مرجعية اإىل قانون هذه الدولة الذي ي�سرتع املادة 21 من قانون الأون�سيرتال النموذجي 

الق�سائية واإنفاذها. بالأحكام  العرتاف  احلدود[  الإع�سار عرب  ب�ساأن 

126- ح�سبما ُذكر اأعله )الفقرة 2(، اأثريت م�ساألة ب�ساأن ما اإذا كان التدبري النت�سافي املتاح 
مبوجب قانون الإع�سار النموذجي يت�سمن العرتاف باحلكم الق�سائي املتعلق بالإع�سار واإنفاذه. ول 
ت�سري اأحكام قانون الإع�سار النموذجي املتعلقة بالتدابري النت�سافية )املادة 21 اأ�سا�سًا( حتديدًا اإىل 
ا�سرتعت  التي  للدول  تو�سح  اأن  اإىل  �سني  املادة  وتهدف  واإنفاذه.  الق�سائي  بذلك احلكم  العرتاف 
 21 املادة  مبقت�سى  املتاح  النت�سافي  التدبري  اأنَّ  النموذجي  الإع�سار  قانون  ا�سرتاع(  يف  تنظر  )اأو 
واأنه،  واإنفاذه  بالإع�سار  املتعلق  الق�سائي  باحلكم  العرتاف  ي�سمل  النموذجي  الإع�سار  قانون  من 
للدول  يجوز  عليه،  وبناء   .21 املادة  مبقت�سى  النت�سافي  التدبري  هذا  التما�ض  يجوز  لذلك،  تبعا 
اأجل  اإىل املادة �سني من  اأن ت�ستند  التي ا�سرتعت )اأو تنظر يف ا�سرتاع( قانون الإع�سار النموذجي 
للمادة 21 مبا يفيد خلف ذلك. ول  اأيِّ تف�سريات �سابقة  النظر عن  الهدف، ب�سرف  حتقيق هذا 
الإع�سار  ب�ساأن  النموذجي  القانون  التي يف�سر فيها  الق�سائية  الوليات  َيلزم ا�سرتاع هذا احلكم يف 

واإنفاذها.  بالإع�سار  املتعلقة  بالأحكام  العرتاف  ي�سمل  اأنه  على  احلدود  عرب 

تدرج  اأن  منها  يق�سد  فل  النموذجي،  الإع�سار  قانون  بتف�سري  تتعلق  �سني  املادة  اأنَّ  127- ومبا 
اإغفالها من جانب الأطراف  اإىل  يوؤدي  النموذجي. فذلك قد  القانون  التي ت�سرتع هذا  القوانني  يف 
التي ت�سعى اإىل ا�ستخدام قانون الإع�سار النموذجي اأو من جانب املحاكم التي تف�سر قانون الإع�سار 
حتدد  اأن  املادة  هذه  ا�سرتاع  يف  ترغب  التي  للدول  وينبغي  بها.  ا�سرتع  التي  بال�سيغة  النموذجي 
قانون  ت�سع  التي  للقوانني  تعديل  باعتبارها  مثل،  ا�سرتاعها،  وميكن  لإدراجها.  املنا�سب  املوقع 

الإنفاذ.  مو�سع  النموذجي  الإع�سار 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  68 قانون 

العامل والفريق  الأون�سيرتال  اإطار  املناق�سات يف 

116 الفقرة   ،A/73/17
و41   40 الفقرتان   ،A/CN.9/898

A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148

و85  و84   57-54 الفقرات   ،A/CN.9/903
A/CN.9/WG.V/WP.150

121 الفقرة   ،A/CN.9/WG.V/WP.151
و41   40 الفقرتان   ،A/CN.9/931

A/CN.9/WG.V/WP.156
و127  126 الفقرتان   ،A/CN.9/WG.V/WP.157

و38  37 الفقرتان   ،A/CN.9/937

28 الفقرة   ،A/CN.9/955
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الأون�سيرتال اأمانة  من  مة  املقدَّ �ساد�ساً-  امل�ساعدة 

الت�سريعات �سوغ  على  األف-  امل�ساعدة 

من  فنية  با�ست�سارات  بتزويدها  الدول  اإىل  امل�ساعدة  تقدمي  الأون�سيرتال  اأمانُة  128- تتوىل 
املعلومات  من  مزيد  على  احل�سول  وميكن  النموذجي.  القانون  اإىل  ت�ستند  ت�سريعات  اإعداد  اأجل 
 Vienna International Centre, P.O. Box 500، الربيدي:  )العنوان  الأون�سيرتال  اأمانة  من 
 Vienna, Austria 1400؛ الهاتف: 4060-26060 )1-43+(؛ الفاك�ض: 5813-26060 )1-43+(؛

.)uncitral.un.org الإنرتنت:  على  ال�ستقبال  �سفحة  uncitral@un.org؛  الإلكرتوين:  الربيد 

امل�ستندة  الت�سريعات  تف�سري  املعلومات عن   باء-  توفري 
النموذجي القانون  اإىل 

الأون�سيرتال )كلوت(  اإىل ن�سو�ض  امل�ستندة  الق�سائية  ال�سوابق  129- ُي�ستعمل نظام معلومات 
النموذجية  املتعلقة بالتفاقيات والقوانني  الق�سائية  ال�سوابق  ب�ساأن  اأجل جمع وتعميم معلومات  من 
القانون النموذجي. والغر�ض من هذا النظام هو زيادة الوعي  ها الأون�سيرتال، مبا ي�سمل  التي تعدُّ
على ال�سعيد الدويل بتلك الن�سو�ض الت�سريعية، وتي�سري توحيد تف�سريها وتطبيقها. وتن�سر الأمانة 
الأ�سلية  القرارات  ا  اأمَّ املتحدة.  للأمم  ال�ست  الر�سمية  باللغات  الق�سائية  القرارات  خل�سات 
ال�ستقبال  املتاح يف �سفحة  امل�ستعمل  دليل  ويرد �سرح للنظام يف  الطلب.  الكاملة، فهي متاحة عند 

الذكر. الآنف  ال�سبكي  الأون�سيرتال  ملوقع 
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الأول املرفق 
2018 الأول/دي�سمرب  كانون   20 املوؤرخ   200/73 العامة  اجلمعية  قرار 

العرتاف  ب�ساأن  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  للجنة  النموذجي  القانون 
واإنفاذها بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام 

العامة، اجلمعية  اإن 

اأن�ساأت  الذي   1966 الأول/دي�سمرب  كانون   17 املوؤرخ  )د-21(   2205 قرارها  اإىل  ت�سري  اإذ 
والتوحيد  التن�سيق  توا�سل  باأن  تكليفها  مع  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  مبوجبه 
التدريجيني للقانون التجاري الدويل، وباأن تراعي يف ذلك م�سالح جميع ال�سعوب، وخا�سة �سعوب 

وا�سع، نطاق  على  الدولية  التجارة  تنمية  النامية، يف �سياق  البلدان 

اإليها ب�سكل متزايد باعتبارها و�سيلة لت�سجيع  واإذ ت�سلم باأن نظم الإع�سار الفعالة بات ينظر 
العمالة، على  واحلفاظ  امل�ساريع  تنظيم  ن�ساط  ولتعزيز  وال�ستثمار،  القت�سادية  التنمية 

اأهميته  باتت  واإنفاذها  الق�سائية  بالأحكام  بالعرتاف  املتعلق  القانون  باأن  منها  واقتناعًا 
يف  الأ�سول  حيازة  والأفراد  التجارية  املن�ساآت  على  فاأكرث  اأكرث  فيه  ي�سهل  اأ�سبح  عامل  يف  تتزايد 

احلدود،  الأ�سول عرب  ونقل  واحدة  دولة  من  اأكرث 

واإذ ت�سع يف اعتبارها اأن ال�سكوك الدولية املتعلقة بالعرتاف بالأحكام الق�سائية ال�سادرة 
بالإع�سار،  املت�سلة  الق�سائية  الأحكام  نطاقها  من  ت�ستبعد  وباإنفاذها  والتجارية  املدنية  امل�سائل  يف 

بالإع�سار  املتعلقة  الق�سايا  يف  الكافيني  والتعاون  للتن�سيق  الفتقار  لأن  القلق  ي�ساورها  واإذ 
عرب احلدود، الذي يثري اأجواء من انعدام اليقني فيما يت�سل بالعرتاف بالأحكام الق�سائية املتعلقة 
باإن�ساف  احلدود  عرب  الإع�سار  عمليات  اإدارة  اأمام  حاجزًا  يقف  اأن  ميكن  واإنفاذها،  بالإع�سار 
متلك  كانت  واإن  ماليًا  املتعرثة  التجارية  املوؤ�س�سات  اإنقاذ  اإمكانية  من  يحد  مما  وفعالية،  وكفاءة 
مقومات البقاء، ويجعل اإخفاء اأو تبديد اأ�سول املدينني اأكرث ترجيحًا، ويعوق عمليات اإعادة التنظيم 
املدينون  فيهم  مبن  املعنيني،  الأ�سخا�ض  جلميع  املنفعة  من  قدر  اأكرب  بجلب  الكفيلة  الت�سفية  اأو 

والدائنون، وموظفوهم 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  72 قانون 

الإع�سار  ب�ساأن  الدويل  ال�سعيد  على  وموحدة  من�سفة  ت�سريعات  وجود  باأن  منها  واقتناعًا 
القانون  اأحكام  يف  د  املج�سَّ النحو  على  الوطنية،  والق�سائية  الإجرائية  النظم  حترتم  عرب احلدود 
بقبول دول  واإنفاذها،)1( وحتظى  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  ب�ساأن العرتاف  النموذجي 
التجارة  تنمية  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  اأمر  خمتلفة،  واقت�سادية  واجتماعية  قانونية  اأنظمة  ذات 

الدوليني، وال�ستثمار 

1- تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لو�سع واعتماد ال�سيغة 
واإنفاذها،)1(  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  للقانون  النهائية 

ا�سرتاعه؛)1( دليل  اإىل جانب 

ا�سرتاعه،  دليل  جانب  اإىل  النموذجي،  القانون  ن�ض  يحيل  اأن  العام  الأمني  اإىل  2- تطلب 
الأخرى؛ املهتمة  والهيئات  اإىل احلكومات 

اأو اعتماد  تنقيح  عند  النموذجي  القانون  مراعاة  يف  تنظر  باأن  الدول  جميع  3- تو�سي 
الت�سريعات ذات ال�سلة بالإع�سار، وا�سعة يف اعتبارها احلاجة اإىل ت�سريعات متوائمة على ال�سعيد 
الدويل ت�سبط وتي�سر حالت الإع�سار عرب احلدود، وتدعو الدول التي ت�ستخدم القانون النموذجي 

بذلك؛ اللجنة  تبلغ  اأن  اإىل 

للجنة  النموذجي  القانون  تنفيذ  يف  النظر  توا�سل  باأن  اأي�سًا  الدول  جميع  اأي�سًا  4- تو�سي 
احلدود.)2( الإع�سار عرب  ب�ساأن  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم 

املرفق الثالث.  ،)A/73/17( 17 رقم  امللحق  وال�سبعون،  الثالثة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�سمية   )1(الوثائق 

املرفق.  ،158/52  )2(القرار 
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الثاين املرفق 

الدويل التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  مقرر جلنة 

ر التايل: املقرَّ  ،2018 2 متوز/يوليه  املعقودة يف   1080 جل�ستها  اللجنة، يف  اعتمدت 

الدويل، التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  اإنَّ جلنة 

خ 17 كانون الأول/ دي�سمرب 1966،  اإذ ت�سري اإىل قرار اجلمعية العامة 2205 )د-21(، املوؤرَّ
ت�سجيع  بهدف  الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  مبقت�ساه  اجلمعية  اأن�ساأت  الذي 
�سعوب  ال�سعوب، وخ�سو�سًا  الدويل مل�سلحة جميع  التجاري  للقانون  التدريجيني  التن�سيق والتوحيد 

النامية، البلدان 

التنمية  لت�سجيع  و�سيلة  فاأكرث  اأكرث  تعترَب  اأ�سبحت  الة  الفعَّ الإع�سار  نظم  باأنَّ  ت�سلِّم  واإذ 
العمالة، على  واحلفاظ  امل�ساريع  تنظيم  اأن�سطة  ولتعزيز  وال�ستثمار،  القت�سادية 

متزايد  اأ�سبح  واإنفاذها  الق�سائية  بالأحكام  بالعرتاف  املتعلق  القانون  باأنَّ  منها  واقتناعًا 
من  اأكرث  يف  موجودات  حيازة  والأفراد  التجارية  املن�ساآت  على  باطراد  فيه  ي�سهل  عامل  يف  الأهمية 

املوجودات عرب احلدود،  ونقل  واحدة،  دولة 

واإذ ت�سع يف اعتبارها اأنَّ ال�سكوك الدولية، املتعلقة بالعرتاف بالأحكام ال�سادرة يف امل�سائل 
بالإع�سار، املتعلقة  الق�سائية  الأحكام  نطاقها  من  ت�ستبعد  واإنفاذها،  والتجارية  املدنية 

احلدود،  عرب  الإع�سار  حالت  يف  والتعاون  التن�سيق  كفاية  عدم  اأنَّ  من  القلق  ي�ساورها  واإذ 
قد  واإنفاذها،  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  بالعرتاف  املرتبط  اليقني  عدم  ي�سمل  مبا 
اإمكانية  من  ويقلل  واإن�ساف،  وكفاءة  بفعالية  احلدود  عرب  الإع�سار  حالت  اإدارة  اأمام  عقبة  ميثل 
من  ويزيد  والنمو،  البقاء  على  مع ذلك  القادرة  لكن  ماليًّا،  املتعرثة  التجارية  املوؤ�س�سات  اإنقاذ 
التي  الت�سفية،  اأو  التنظيم  اإعادة  عمليات  ويعوق  املدين،  موجودات  تبديد  اأو  اإخفاء  احتمالت 
والعاملون  املدينون  فيهم  مبن  املعنيني،  الأ�سخا�ض  جلميع  بالن�سبة  ق�سوى  ذات فائدة  تكون  قد 

والدائنون، لدى املدينني 



ال�سرتاع دليل  مع  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  74 قانون 

واقتناعًا منها باأنَّ وجود ت�سريعات من�سفة ومتوائمة على ال�سعيد الدويل ب�ساأن الإع�سار عرب 
القانونية  النظم  ذات  الدول  بقبول  وحتظى  الوطنية  والق�سائية  الإجرائية  النظم  حترتم  احلدود، 

الدوليني، وال�ستثمار  التجارة  تنمية  �سي�سهم يف  املختلفة،  والقت�سادية  والجتماعية 

العاملة  املدعوة  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية  املنظمات  مته  قدَّ ما  ر  تقدِّ واإذ 
ب�ساأن  النموذجي  القانون  م�سروع  �سوغ  يف  وم�ساركٍة  دعٍم  من  الإع�سار  قوانني  اإ�سلح  جمال  يف 

ودليل ا�سرتاعه، واإنفاذها،  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف 

واإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل اخلام�ض )املعني بقانون الإع�سار( ملا قام به من عمل 
ل�سوغ م�سروع القانون النموذجي ب�ساأن العرتاف بالأحكام الق�سائية املتعلقة بالإع�سار واإنفاذها، 

ا�سرتاعه، ودليل 

املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف  ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  1- تعتمد 
بالإع�سار واإنفاذها، ب�سيغته الواردة يف املرفق الثالث بتقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري 
الوارد  الن�ض  من  يتاألف  الذي  ا�سرتاعه،  ودليل  واخلم�سني،)1(  احلادية  دورتها  اأعمال  عن  الدويل 
يف الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.157، والتعديلت الواردة يف الوثيقة A/CN.9/955، والتعديلت 

واخلم�سني؛)2( احلادية  دورتها  اللجنة يف  اعتمدتها  التي 

2- تطلب اإىل الأمني العام اأن ين�سر قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ساأن العرتاف بالأحكام 
الر�سمية  باللغات  اإلكرتونيًّا،  ذلك  يف  مبا  ا�سرتاعه،  ودليل  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية 

املهتمة؛ الهيئات  و�سائر  احلكومات  على  وا�سع  نطاق  على  مه  يعمِّ واأن  املتحدة،  للأمم  ال�ست 

ب�ساأن  النموذجي  الأون�سيرتال  قانون  يف  موؤاتية  نظرة  تنظر  باأن  الدول  جميع  3- تو�سي 
ال�سلة  ذات  الت�سريعات  تنقيح  عند  واإنفاذها  بالإع�سار  املتعلقة  الق�سائية  بالأحكام  العرتاف 
بذلك؛ اللجنة  اإبلغ  اإىل  النموذجي  القانون  ا�ستخدمت  التي  الدول  وتدعو  اعتمادها،  اأو  بالإع�سار 

4- تو�سي اأي�سًا باأن ت�ستمر جميع الدول على النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي 
احلدود )1997(.)3( الإع�سار عرب  ب�ساأن 

.)A/73/17( 17 رقم  امللحق  وال�سبعون،  الثالثة  الدورة  العامة،  للجمعية  الر�سمية  )1(الوثائق 

األف-3. الفرعي  الق�سم  اخلام�ض،  الف�سل  نف�سه،  )2(املرجع 

املرفق.  ،158/52 العامة  اجلمعية  )3(قرار 
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