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قانون
الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية
املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها
مع دليل اال�شرتاع

اجلزء الأول

قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية
املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها
الديباجة
 -1الغر�ض من هذا القانون هو:
(�أ) تعزيز اليقني ب�ش�أن احلقوق و�سبل االنت�صاف املتاحة فيما يت�صل باالعرتاف بالأحكام
الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها؛
(ب) تفادي ازدواجية �إجراءات الإع�سار؛
(ج) �ضمــان االعتــراف بالأحــكام الق�ضائية املتعــلقة بالإع�سار و�إنفــاذها يف الوقــت
املنا�سب بتكلفة جمدية؛
(د) تعزيز املجاملة الق�ضائية والتعاون بني الواليات الق�ضائية ب�ش�أن الأحكام الق�ضائية
املتعلقة بالإع�سار؛
(ه) حماية قيمة حوزات الإع�سار وتعظيمها؛
�سن باال�ستناد �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن
(و) تكملة الت�شريعات التي ُت ُّ
الإع�سار عرب احلدود.
ق�صد بهذا القانون:
  -2ال ُي َ
يقيد �أحكام قانون هذه الدولة التي ت�سمح باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
(�أ) �أن ِّ
بالإع�سار و�إنفاذها؛
(ب) �أن يحل حم َّل القانون الذي ي�شرتع قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود �أو �أن يح َّد من تطبيق ذلك القانون؛
(ج) �أن ينطبق على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار ال�صادرة يف الدولة
امل�شرتعة و�إنفاذها فيها؛
(د) �أن ينطبق على احلكم الق�ضائي الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار.
3
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املادة  -1نطاق االنطباق
 -1ينطبق هذا القانون على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها عندما
تكون �صادرة يف دولة خمتلفة عن الدولة التي ُيطلب فيها االعرتاف والإنفاذ.
  -2ال ينطبق هذا القانون على [.]...

املادة  -2التعاريف
لأغرا�ض هذا القانون:
ق�صد به �إجراء جماعي ق�ضائي �أو �إداري ُي َّتخذ ،ولو ب�صفة م�ؤ َّقتة،
(�أ) "�إجراء الإع�سار" ُي َ
عم ًال بقانون يت�صل بالإع�سار ،وتخ�ضع فيه� ،أو كانت تخ�ضع فيه ،موجودات املدين و�أعماله للمراقبة
�أو الإ�شراف من جانب حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى بغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية؛
ق�صد به � ُّأي �شخ�ص �أو كيان ي�ؤذن له ،ولو ب�صفة م�ؤ َّقتة ،ب�أن
(ب) "ممثل الإع�سار" ُي َ
يتوىل ،خالل �إجراء �إع�سار� ،إدارة عملية �إعادة تنظيم موجودات املدين �أو �أعماله �أو ت�صفيتها� ،أو
الت�صرف كممثل لإجراءات الإع�سار؛
م�سماه ،ت�صدره حمكمة �أو �سلطة
ق�صد به � ُّأي قرار� ،أ ًّيا كان َّ
(ج) "احلكم الق�ضائي" ُي َ
�إدارية� ،شريطة �أن يكون للقرار الإداري نف�س مفعول حكم �صادر عن حمكمة .ولأغرا�ض هذا
التعريف ،ي�شمل القرار � َّأي مر�سوم �أو �أمر ،وكذلك حتديد التكاليف والنفقات .وال تعد تدابري
احلماية امل�ؤ َّقتة حكم ًا ق�ضائ ًّيا لأغرا�ض هذا القانون؛
(د) "احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار":
ق�صد به حكم ق�ضائي:
‘ُ ’1ي َ
�أ  -ناجت عن �إجراءات �إع�سار �أو مرتبط بها ارتباط ًا جوهر ًّيا� ،سواء �أكانت
�إجراءات الإع�سار املعنية اخ ُت ِتمت �أم مل تختتم؛
ب� -صدر عند ا�ستهالل �إجراءات الإع�سار تلك �أو بعد ا�ستهاللها؛
‘  ’2ال ي�شمل احلكم الق�ضائي الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار.

اجلزء الأول -قانون الأون�سيرتال النموذج ي
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املادة  -3االلتزامات الدولية لهذه الدولة
 -1عندما يتعار�ض هذا القانون مع � ِّأي التزام على هذه الدولة نا�شئ عن � ٍّأي من املعاهدات
�أو �سائر �أ�شكال االتفاقات التي تكون طرف ًا فيها مع دولة واحدة �أو �أكرث من الدول الأخرى ،تكون
الغلبة ملقت�ضيات تلك املعاهدات �أو االتفاقات.
  -2ال ينطبق هذا القانون على � ِّأي حكم ق�ضائي تنطبق عليه معاهدة �سارية ب�ش�أن االعرتاف
بالأحكام الق�ضائية املدنية والتجارية �أو �إنفاذها ،وتنطبق تلك املعاهدة على احلكم الق�ضائي.

املخت�صة
املادة  -4املحكمة �أو ال�سلطة
َّ
تقوم باملهام امل�شار �إليها يف هذا القانون ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار
و�إنفاذها [ ُت َّدد املحكمة �أو املحاكم �أو ال�سلطة �أو ال�سلطات املخت�صة بتويل هذه املهام يف الدولة
امل�شرتعة] �أوُّ � أي حمكمة �أخرى تثار �أمامها م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية.

املادة  -5الإذن بالت�صرف يف دولة �أخرى ب�ش�أن حكم ق�ضائي
متعلق بالإع�سار �صادر يف هذه الدولة
درج �صفة ال�شخ�ص �أو الكيان الذي يدير عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون
يخ َّول [ ُت َ
الدولة امل�شرتعة] �سلطة الت�صرف يف دولة �أخرى ب�ش�أن حكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار �صادر يف
هذه الدولة ،ح�سبما ي�سمح به القانون الأجنبي املنطبق.

املادة  -6امل�ساعدة الإ�ضافية مبقت�ضى قوانني �أخرى
درج �صفة ال�شخ�ص �أو الكيان الذي يدير
يقيد �صالحية املحكمة �أو [ ُت َ
لي�س يف هذا القانون ما ِّ
عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة] يف تقدمي م�ساعدة �إ�ضافية
مبقت�ضى قوانني �أخرى يف هذه الدولة.

املادة  -7اال�ستثناء املتعلق بالنظام العام
لي�س يف هذا القانون ما مينع املحكمة من رف�ض اتخاذ �إجراء ينظِّ مه هذا القانون �إذا كان وا�ضح ًا
� َّأن ذلك الإجراء يتعار�ض تعار�ضا جليا مع النظام العام ،مبا يف ذلك املبادئ الأ�سا�سية للعدالة
الإجرائية ،يف هذه الدولة.
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املادة  -8التف�سري
موحد ًا
َ
يول االعتبار يف تف�سري هذا القانون ملن�شئه الدويل ول�ضرورة الت�شجيع على تطبيقه تطبيق ًا َّ
والتزام ح�سن النية.

املادة  -9مفعول احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ووجوب �إنفاذه
�صدرة وال ُينفذ
ال ُيع َرتف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �إ َّال �إذا كان �ساري املفعول يف الدولة املُ ِ
�إال �إذا كان واجب الإنفاذ فيها.

املادة �  -10أثر دعاوى الطعن لدى الدولة املُ�صدرة
على االعرتاف والإنفاذ
�صدرة �أو� إذا كانت
�  -1إذا كان احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار قيد الطعن لدى الدولة املُ ِ
االعرتاف
املهلة املتاحة للطعن فيه بالطرائق املعتادة يف تلك الدولة مل تنق�ض بعد ،فيجوز ت�أجيل
ِ
إنفاذه �أو رف�ض ذلك االعرتاف �أو الإنفاذ .ويف تلك احلاالت ،يجوز للمحكمة �أي�ض ًا �أن جتعل
به �أو � ِ
تقررها.
االعرتاف �أو الإنفاذ م�شروط ًا بتقدمي ال�ضمانات التي ِّ
  -2ال يحول الرف�ض مبقت�ضى الفقرة  1دون التما�س االعرتاف باحلكم الق�ضائي �أو� إنفاذه الحقاً.

املادة �  -11إجراءات التما�س االعرتاف بحكم ق�ضائي
متعلق بالإع�سار و�إنفاذه
�صدرة التما�س االعرتاف
 -١يجوز ملمثِّل الإع�سار� ،أو ل ِّأي
�شخ�ص �آخر يجيز له قانون الدولة املُ ِ
ٍ
بحكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار و�إنفاذه� ،أن يلتم�س االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه يف هذه
الدولة .ويجوز �أي�ض ًا �أن تثار م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية.
 -٢عند التما�س االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار و�إنفاذه مبقت�ضى الفقرة  ،1يق َّدم
�إىل املحكمة ما يلي:

(�أ)

ن�سخة م�ص َّدقة من احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار؛

(ب) � ُّأي م�ستندات �ضرورية لإثبات � َّأن احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �ساري املفعول
�صدرة ،و�أ َّنه واجب الإنفاذ فيها عند االقت�ضاء ،مبا يف ذلك املعلومات عن � ِّأي طعن
يف الدولة املُ ِ
يف احلكم منظور فيه؛ �أو

اجلزء الأول -قانون الأون�سيرتال النموذج ي
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(ج) يف حال عدم وجود �أدلة الإثبات امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب)ُّ � ،أي
�أدلة �إثبات �أخرى ب�ش�أن تلك امل�سائل تقبلها املحكمة.
 -٣يجوز للمحكمة �أن تطلب ترجمة امل�ستندات املق َّدمة مبقت�ضى الفقرة � 2إىل �إحدى اللغات
الر�سمية لهذه الدولة.
 -٤يجوز للمحكمة �أن تفرت�ض � َّأن امل�ستندات املق َّدمة مبقت�ضى الفقرة � 2صحيحة� ،سواء �أكانت
م�ص َّدقة قانون ًا �أم مل تكن.
-5

ل ِّأي طرف ُيلتم�س �ضده االعرتاف والإنفاذ احلق يف �سماع دعواه.

املادة  -12التدابري االنت�صافية امل�ؤقَّتة
 -١عندما مت�س احلاجة التخاذ تدابري انت�صافية بغية املحافظة على �إمكانية االعرتاف باحلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ،يجوز للمحكمة ،اعتبار ًا من تاريخ طلب االعرتاف بذلك احلكم
بناء على طلب ممثل الإع�سار �أو � ِّأي �شخ�ص �آخر
و�إنفاذه وحلني البت يف ذلك الطلب� ،أن متنحً ،
يحق له التما�س االعرتاف والإنفاذ مبقت�ضى الفقرة  1من املادة  ،11تدابري انت�صافية ب�صفة
م�ؤ َّقتة مبا يف ذلك ما يلي:
(�أ) وقف الت�صرف يف موجودات � ِّأي طرف واحد �أو �أكرث من الأطراف التي �صدر �ضدها
احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار؛ �أو
(ب) منح تدبري انت�صافي قانوين �أو من�صف �آخر ،ح�سب االقت�ضاء ،يف نطاق احلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار.

درج الأحكام املتعلقة بالإ�شعار (�أو ُي�شار �إىل الأحكام ال�سارية ب�ش�أن الإ�شعار يف الدولة
ُ [ -٢ت َ
امل�شرتعة) ،مع بيان ما �إذا كان الإ�شعار الزم ًا مبقت�ضى هذه املادة].
البت يف طلب االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ،ينتهي �سريان
 -٣عند ِّ
متدده املحكمة.
التدبري االنت�صافي املمنوح مبقت�ضى هذه املادة ما مل ِّ

املادة  -13قرار االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق
بالإع�سار و�إنفاذه
رهن ًا باملادتني  7وُ ،14يعرتف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ُوين َفذ وفق ًا لل�شروط التالية:

(�أ)

�أن ُت�ستوفى ال�شروط الواردة يف املادة  9ب�ش�أن �سريان املفعول ووجوب الإنفاذ؛

ممثل الإع�سار
(ب) �أن يكون ُملتمِ �س االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه َ
باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة � ،2أو �شخ�ص ًا �آخر يح ُّق له التما�س االعرتاف
باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه مبقت�ضى الفقرة  1من املادة 11؛
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(ج) �أن يفي الطلب بال�شروط الواردة يف الفقرة  2من املادة 11؛
(د) �أن يكون االعرتاف والإنفاذ ملتم�سني من املحكمة امل�شار �إليها يف املادة � ،4أو� أن ُتثار
م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية �أمامها.

املادة � -14أ�سباب رف�ض االعرتاف بحكم ق�ضائي
متعلق بالإع�سار و�إنفاذه
بالإ�ضافة �إىل ال�سبب املن�صو�ص عليه يف املادة  ،٧يجوز رف�ض االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق
بالإع�سار و�إنفاذه يف � ٍّأي من احلاالت التالية:

(�أ)
الق�ضائي:

�إذا كان الطرف الذي �أُقيمت �ضده الدعوى التي �صدر يف �إطارها احلكم
‘’1

 مل ُيخطَ ر ب�إقامة تلك الدعوى على نحو يتيح له وقت ًا كافي ًا لرتتيب دفاعه
امل�صدرة
ُوي ِّكنه من ذلك ،على �أ َّال يكون ذلك الطرف قد مثل �أمام املحكمة
ِ
وعر�ض عليها دعواه دون �أن يعرت�ض على هذا الإخطار� ،إذا كان قانون الدولة
�صدرة يتيح االعرتا�ض عليه؛ �أو
املُ ِ

‘’2

خطر يف هذه الدولة ب�إقامة تلك الدعوى بطريقة تتعار�ض مع قواعد هذه
 �أُ ِ
الدولة ب�ش�أن ت�سليم امل�ستندات؛

�صدر عن طريق االحتيال؛
(ب) �إذا كان احلكم الق�ضائي قد ا�س ُت ِ
(ج) �إذا كان احلــكم الق�ضائي يتعــار�ض مع حكم ق�ضــائي �صدر يف هذه الدولة ب�ش�أن
منازعة متعلقة بالأطراف نف�سها؛
(د) �إذا كان احلكم الق�ضائي يتعار�ض مع حكم ق�ضائي �سابق �صدر يف دولة �أخرى
يف منازعة متعلقة بالأطراف نف�سها ب�ش�أن املو�ضوع نف�سه� ،شريطة �أن يكون ذلك احلكم ال�سابق
م�ستوفي ًا لل�شروط الالزمة لالعرتاف به و�إنفاذه يف هذه الدولة؛
(ﻫ) �إذا كان من �ش�أن االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه عرقلة �إدارة �إجراءات
�إع�سار املدين ب�شكل ما ،مبا ي�شمل التعار�ض مع �أمر بوقف الإجراءات �أو �أمر �آخر ميكن االعرتاف
به �أو �إنفاذه يف هذه الدولة؛
(و) �إذا كان احلكم الق�ضائي:
‘’1

 ي�ؤثر ت�أثري ًا جوهر ًّيا على حقوق الدائنني بوجه عام ،مثل البت فيما �إذا
كان ينبغي �إقرار خطة �إعادة تنظيم �أو ت�صفية� ،أو �إبراء ذمة املدين
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�أو �إ�سقاط دين� ،أو املوافقة على اتفاق طوعي �أو خارج �إطار املحكمة
لإعادة الهيكلة؛
‘’2

 �صدر يف �إجراءات مل توفر حماية كافية مل�صالح الدائنني و�سائر الأ�شخا�ص
ذوي امل�صلحة ،مبن فيهم املدين؛

�صدرة ال ت�ستوفي �أ ًّيا من ال�شروط التالية:
(ز)  �إذا كانت املحكمة املُ ِ
‘’1

 ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية بناء على موافقة �صريحة من الطرف
الذي �صدر احلكم الق�ضائي �ضده؛ �أو

‘’2

 ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية على �أ�سا�س قبول من الطرف الذي �صدر
احلكم الق�ضائي �ضدهْ � ،أي �أن يكون ذلك الطرف قد ناق�ش الأ�س�س املو�ضوعية
�أمام املحكمة دون �أن يعرت�ض على الوالية الق�ضائية �أو على ممار�ستها يف
�صدرة ،ما مل يت�ضح � َّأن هذا
الإطار الزمني املح َّدد يف قانون الدولة املُ ِ
االعرتا�ض على الوالية الق�ضائية مل يكن لينجح مبقت�ضى ذلك القانون؛ �أو

‘’3

أ�سا�س يجوز ل ِّأي حمكمة يف هذه
 ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية على � ٍ
الدولة �أن ت�ستند �إليه يف ممار�سة واليتها الق�ضائية؛ �أو

‘’4

أ�سا�س ال يتعار�ض مع قانون
 ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية على � ٍ
هذه الدولة؛

[لع َّل الدول التي �س َّنت ت�شريعات ت�ستند �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود تو ُّد ا�شرتاع الفقرة الفرعية (ح)].
(ح) �إذا كان احلكم الق�ضائي قد ن�ش�أ عن دولة تكون �إجراءاتها املتعلقة بالإع�سار
درج �إ�شارة �إىل القانون
غري قابلة لالعرتاف بها �أو لن ميكن االعرتاف بها مبقت�ضى [ ُت َ
الذي �س َّنته الدولة امل�شرتعة �إعما ًال لقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود]� ،إ َّال �إذا:
اعتف بها �أو كان ميكن االعرتاف
‘  ’1كان ممثل الإع�سار املعني ب�إجراءات ُ
درج �إ�شارة �إىل القانون الذي �س َّنته الدولة امل�شرتعة �إعما ًال
بها مبقت�ضى [ ُت َ
للقانون النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود] قد �شارك يف الإجراءات يف
�صدرة �إىل درجة امل�شاركة يف مناق�شة الأ�س�س املو�ضوعية ل�سبب
الدولة املُ ِ
الدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛
‘’2

�صدرة
 كان احلكم الق�ضائي يتعلق ح�صر ًا
مبوجودات كان مكانها الدولة املُ ِ
ٍ
وقت بدء الإجراءات فيها.

10

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها مع دليل اال�شرتاع

املادة  -15املفعول املكافئ
 -١يكون للحكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار املعرتف به �أو الواجب الإنفاذ مبقت�ضى هذا القانون
�صدرة] �أو [للمفعول الذي كان �سيكت�سبه لو كان قد �صدر عن
مفعول مطابق [ملفعوله يف الدولة املُ ِ
()1
حمكمة يف هذه الدولة].
ن�ص احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار على تدبري انت�صافي ال يكفله قانون هذه الدولة،
�  -٢إذا َّ
ف� َّإن ذلك التدبري يجب تكييفه ،بقدر امل�ستطاع ،بحيث يتفق مع تدبري انت�صافي له مفعول مكافئ،
�صدرة.
ال� أكرث ،من التدابري التي يكفلها قانون الدولة املُ ِ

املادة  -16القابلية لالجتزاء
ُيعرتف ب� ِّأي جزء قابل لالجتزاء من احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ُوين َفذ �إذا التم�س االعرتاف
بذلك اجلزء �أو �إنفاذه� ،أو �إذا مل يكن من املمكن االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه �إال
يخ�ص ذلك اجلزء منه فح�سب مبقت�ضى هذا القانون.
فيما ُّ

[� َّإن الدول التي �س َّنت ت�شريعات ت�ستند �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
علم بالأحكام الق�ضائية التي قد تثري �شكوك ًا ب�ش�أن �إمكانية االعرتاف بالأحكام الق�ضائية
على ٍ
�سن
و�إنفاذها مبقت�ضى املادة  ٢١من ذلك القانون النموذجي .ولذلك ،لع َّل الدول تو ُّد النظر يف ِّ
احلكم التايل]:

املادة �سني -االعرتاف بحكم
ق�ضائي متعلق بالإع�سار مبقت�ضى
درج �إ�شارة مرجعية �إىل قانون هذه الدولة الذي ي�شرتع املادة 21
[ ُت َ
من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود]
ب�صرف النظر عن � ِّأي تف�سري �سابق يفيد خالف ذلك ،ت�شمل التدابري االنت�صافية املتاحة مبقت�ضى
درج �إ�شارة مرجعية �إىل قانون هذه الدولة الذي ي�شرتع املادة  21من قانون الأون�سيرتال النموذجي
[ ُت َ
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود] االعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها.

()1لع َّل الدولة امل�شرتعة تود �أن تالحظ � َّأن عليها االختيار بني البديلني املدرجني بني معقوفتني .ويرد �شرح لهذا
احلكم يف املالحظات على املادة  15من دليل اال�شرتاع.

اجلزء الثاين

دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام
الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار
و�إنفاذها
�أو ًال   -الغر�ض من القانون النموذجي ومن�ش�ؤه
�ألف  -الغر�ض من القانون النموذجي
�  -1أُعد قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار
و�إنفاذها ،الذي اع ُتمد يف عام  ،2018بق�صد م�ساعدة الدول على تزويد قوانينها ب�إطار من
الأحكام من �أجل االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها ،مبا من �ش�أنه ت�سهيل
ت�سيري �إجراءات الإع�سار عرب احلدود وتكميل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود (قانون الإع�سار النموذجي).

باء  -من�ش�أ القانون النموذجي
 -2يعود من�ش�أ الأعمال املتعلقة بهذا املو�ضوع جزئ ًّيا �إىل بع�ض القرارات الق�ضائية( )1التي
�أدت �إىل حالة من عدم اليقني ب�ش�أن قدرة بع�ض املحاكم ،يف �سياق �إجراءات االعرتاف مبقت�ضى
قانون الإع�سار النموذجي ،على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف �سياق �إجراءات الإع�سار
الأجنبية ،من قبيل الأحكام ال�صادرة يف دعاوى الإبطال ،وعلى �إنفاذ تلك الأحكام ،على �أ�سا�س � َّأن
�أ ًّيا من املادة � ٧أو املادة  21من قانون الإع�سار النموذجي مل متنح �صراح ًة ال�صالحية الالزمة يف
هذا ال�ش�أن .وعالوة على ذلك ،كان هناك قلق من � َّأن القرارات التي ت�صدرها املحاكم الأجنبية
()1على �سبيل املثالRubin v. Eurofinance SA, [2012] UKSC 46 (on appeal from [2010] EWCA ،
)Civ 895 and [2011] EWCA Civ 971؛ وق�ضية كالوت رقم  .١٢٧٠وانظر �أي�ض ًا قرار املحكمة العليا لكوريا بتاريخ
� ٢٥آذار/مار�س ( ٢٠١٠الق�ضية رقم.)2009Ma1600 :
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والتي تن�ص على عدم وجود تلك ال�صالحية ال�صريحة لالعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
بالإع�سار و�إنفاذها يف قانون الإع�سار النموذجي رمبا اع ُتربت �أحكاما ُيحتج بها يف الدول التي
ت�ستند ت�شريعاتها �إىل املادة  8من قانون الإع�سار النموذجي ،التي تتعلق باملفعول الدويل.
ضال عن غياب
 -٣وقد �أدت تلك ال�شواغل ب�ش�أن تطبيق وتف�سري قانون الإع�سار النموذجي ف� ً
� ِّأي اتفاقية دولية منطبقة �أو � ِّأي نظام �آخر منطبق ملعاجلة االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
بالإع�سار و�إنفاذها ،ب�شكل عام� )2(،إ�ضاف ًة �إىل ا�ستبعاد الأحكام املتعلقة مب�سائل الإع�سار من
ال�صكوك املوجودة فع ًال� )3(،إىل تقدمي اقرتاح �إىل الأون�سيرتال يف عام  2014ب�إعداد قانون منوذجي
�أو �أحكام ت�شريعية منوذجية ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها.
 -٤وميكن القول ب�أن القانون املتعلق باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها �أ�صبح متزايد
الأهمية يف عامل باتت فيه حركة الأ�شخا�ص واملوجودات عرب احلدود تت�سم ب�سهولة متزايدة .ورغم
وجود اجتاه عام �صوب تو�سيع هام�ش احلرية يف االعرتاف بالأحكام الق�ضائية الأجنبية ،ف�إن هذا
االجتاه يتج�سد يف معاهدات ت�شرتط ذلك االعرتاف يف جماالت موا�ضيعية حمددة (مثل االتفاقيات
املتعلقة ب�ش�ؤون الأ�سرة والنقل واحلوادث النووية) ،ويف تف�سري �أ�ضيق لال�ستثناءات من االعرتاف
يف املعاهدات والقوانني الداخلية .ويف �إطار النظم الوطنية ال�سارية ،ال ُت ْن ِف ُذ بع�ض الدول الأحكام
الق�ضائية الأجنبية �إال مبقت�ضى نظام تعاهدي ،يف حني � َّأن البع�ض الآخر ُي ْن ِف ُذها بقدر يكاد يعادل
�إنفاذه للأحكام املحلية .ويوجد بني هذين املوقفني العديد من ال ُّنهج الوطنية املختلفة.
 -٥وفيما يتعلق بالنظام الدويل الذي يتناول االعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها ب�صورة
�أعم ،بد�أ م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص (م�ؤمتر الهاي) يف عام  ١٩٩٢العمل ب�ش�أن جانبني
رئي�سيني من جوانب القانون الدويل اخلا�ص يف الدعاوى الق�ضائية عرب احلدود يف امل�سائل املدنية
والتجارية :الوالية الق�ضائية الدولية للمحاكم واالعرتاف بالأحكام الق�ضائية يف اخلارج و�إنفاذها
(م�شروع الأحكام الق�ضائية) .وان�صب تركيز هذا العمل على اال�ستعا�ضة عن اتفاقية عام ١٩٧١
ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية الأجنبية و�إنفاذها يف امل�سائل املدنية والتجارية .و�أف�ضى ذلك
�إىل اعتماد االتفاقية امل�ؤرخة  30حزيران/يونيه  2005ب�ش�أن اتفاقات اختيار املحكمة (اتفاقية
اختيار املحكمة لعام  ،)2005التي دخلت حيز النفاذ يف  ١ت�شرين الأول�/أكتوبر  .٢٠١٥وقد انطلقت
()4
يف عام � 2015أعمال �إ�ضافية لو�ضع اتفاقية عاملية ب�ش�أن الأحكام الق�ضائية.
 -٦و ُت�ستبعد القرارات املتعلقة بالإع�سار عاد ًة من �صكوك م�ؤمتر الهاي لأ�سباب منها ،على
ف�ضل �أن تتناولها ترتيبات دولية
�سبيل املثالَّ � ،أن تلك امل�سائل قد ُتعترب بالغة التخ�ص�ص بحيث ُي َّ
()2تت�سم معظم الأنظمة القائمة مبنظور �إقليمي يركز على مناطق بعينها ،مث ًال �أمريكا الالتينية واالحتاد
الأوروبي وال�شرق الأو�سط ،انظر وثيقة الأون�سيرتال  ،A/CN.9/WG.V/WP.126الفقرة .6
()3اتفاقية االعرتاف بالأحكام الق�ضائية الأجنبية يف امل�سائل املدنية والتجارية و�إنفاذها لعام  1971واالتفاقية
امل�ؤ َّرخة  30حزيران/يونيه  2005ب�ش�أن اتفاقات اختيار املحكمة ،اللتان �أعدهما م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص.
()4ميكن االطالع على معلومات ب�ش�أن �أعمال م�ؤمتر الهاي على املوقع ال�شبكي.https://www.hcch.net :
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حمددة� ،أو �شديدة التداخل مع م�سائل القانون العام .فعلى �سبيل املثال ،تن�ص الفقرة الفرعية  5من
املادة  ١من اتفاقية الهاي لعام  ١٩٧١ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية الأجنبية يف امل�سائل
املدنية والتجارية و�إنفاذها على � َّأن االتفاقية ال تنطبق على "م�سائل الإفال�س �أو ال�صلح �أو الإجراءات
امل�شابهة ،مت�ضمن ًة القرارات التي قد تنتج عنها والتي تتعلق ب�صحة ت�صرفات املدين" .وتن�ص
الفقرة الفرعية ( 2ﻫ) من املادة  ٢من اتفاقية اختيار املحكمة لعام  ٢٠٠٥على �أنها ال تنطبق
على "الإع�سار وال�صلح وامل�سائل امل�شابهة" .وهذا النهج معتمد يف الأعمال الرامية �إىل �إعداد
اتفاقية عاملية ب�ش�أن الأحكام الق�ضائية� ،إىل جانب اال�ستبعاد الإ�ضافي مل�س�ألة "حلحلة امل�ؤ�س�سات
()5
املالية".
 -٧ويف �سياق ن�صو�ص م�ؤمتر الهايُ )6(،يق�صد مب�صطلح "الإع�سار" �أن ي�شمل �إفال�س الأفراد
وكذلك ت�صفية الكيانات امل�ؤ�س�سية املع�سرة .وهو ال ي�شمل ت�صفية ال�شركات لأ�سباب �أخرى غري
الإع�سار ،وهو ما تتناوله �أحكام �أخرى .وال ُيعتد مبا �إذا كانت العملية يبد�أها �أو ي�ضطلع بها الدائنون
املع�سر نف�سه مب�شاركة حمكمة �أو بدونها .وي�شري م�صطلح "ال�صلح" �إىل
�أو ال�شخ�ص �أو الكيان ِ
الإجراءات التي قد يربم املدين فيها اتفاقات مع الدائنني ب�ش�أن وقف �سداد الديون �أو الإبراء
منها .وت�شمل عبارة "الإجراءات امل�شابهة" جمموعة وا�سعة من الطرائق الأخرى التي ميكن بها
م�ساعدة الأ�شخا�ص املع�سرين �أو الكيانات املع�سرة على ا�ستعادة املالءة املالية مع موا�صلة الن�شاط
()7
التجاري.
 -8وتوجد لدى عدد قليل جدًّا من الدول نظم لالعرتاف والإنفاذ تتناول على وجه التحديد
الأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار .وحتى يف الدول التي لديها هذه النظم بالفعل ،قد ال ت�شمل
تلك النظم جميع الأوامر التي قد ُتعترب عموم ًا مرتبطة ب�إجراءات الإع�سار )8(.ففي �إحدى
الدول ،مث ًال ،ميكن للأحكام الق�ضائية ال�صادرة �ضد دائن �أو طرف ثالث والتي تبت يف حقوق
ملكية تطالب بها حوزة الإع�سار� ،أو متنح تعوي�ضات مفرو�ضة على طرف ثالث �أو تبطل نقل
امللكية �أن تعترب �أحكام ًا ق�ضائية تتعلق بالإع�سار لأنها ناجتة عن دعاوى ق�ضائية بنظام املغارمة
وتتطلب تقدمي امل�ستندات التي تن�ش�أ عنها الدعوى .ويف هذه الدولة نف�سها ،ال تعترب الأوامر التي
تقر خطط �إعادة التنظيم �أو متنح �إبراء ذمة يف دعوى �إفال�س �أو ُتيز �أو ترف�ض مطالبة �ضد
ُّ
حوزة الإع�سار �أحكام ًا ق�ضائية متعلقة بالإع�سار ،حتى �إذا كانت لهذه الأوامر بع�ض من �سمات
الأحكام الق�ضائية.

()5انظر الفقرة الفرعية ( 1ﻫ) من املادة  2من م�شروع اتفاقية �أيار/مايو  .2018وي�شري هذا اال�ستبعاد الإ�ضايف
�إىل الإطار القانوين اجلديد الذي ا�شرتع يف العديد من الواليات الق�ضائية ،حتت رعاية جمل�س اال�ستقرار املايل من
�أجل تفادي انهيار امل�ؤ�س�سات املالية.

()6
Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements: Explanatory Report by Trevor Hartley and
Masato Dogauchi, para. 56
()7

.
مثالً ،الف�صل  11من القانون االحتادي للإفال�س يف الواليات املتحدة واجلزء الثاين من قانون الإفال�س
باململكة املتحدة لعام .1986
()8انظر وثيقة الأون�سيرتال  ،A/CN.9/WG.V/WP.126الفقرة .16
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وين�ص �أحد النظم الإقليمية على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية "املنبثقة مبا�شرة من
-9
ُّ
�إجراءات الإع�سار والتي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بها" ،و�إنفاذها .وقد �شملت الأحكام الق�ضائية التي
رئي �أنها تندرج �ضمن تلك الفئة الأحكام ذات ال�صلة مبا يلي )9(:دعاوى الإبطال ،والدعاوى
الق�ضائية ذات ال�صلة بقانون الإع�سار واملتعلقة بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية للمديرين واملوظفني؛
والدعاوى الق�ضائية املتعلقة ب�أولوية � ِّأي مطالبة؛ واملنازعات بني ممثل الإع�سار واملدين ب�ش�أن
�إدراج بع�ض املوجودات �ضمن حوزة الإع�سار؛ و�إقرار خطة لإعادة التنظيم؛ والإبراء من الدين
املتبقي؛ والدعاوى املتعلقة مب�س�ؤولية ممثل الإع�سار عن دفع التعوي�ضات� ،إذا كانت تقوم ح�صر ًّيا
على القيام ب�إجراءات الإع�سار؛ والدعاوى التي يرفعها الدائن بهدف �إلغاء قرار ممثل الإع�سار
االعرتاف مبطالبة دائن �آخر؛ ومطالبات ممثل الإع�سار القائمة على امتياز خا�ص مينحه قانون
َ
الإع�سار .و�شملت الأحكام الق�ضائية التي رئي �أنها ال تندرج �ضمن هذه الفئة )10(:الدعاوى التي
يرفعها ممثل الإع�سار والتي ترفع �ضده �إذا كان ميكن رفعها �أي�ض ًا دون �إجراءات الإع�سار؛
والإجراءات اجلنائية فيما يتعلق بالإع�سار؛ والدعاوى املرفوعة ال�ستعادة املمتلكات املوجودة يف
حوزة املدين؛ والدعاوى املرفوعة للبت يف ال�صحة القانونية ملطالبة ما �أو قيمتها وفقا للقوانني
العامة؛ ومطالبات الدائنني الذين لديهم احلق يف جتزئة املوجودات؛ ومطالبات الدائنني الذين
لديهم احلق يف تر�ضية منف�صلة (الدائنني امل�ضمونني)؛ ودعاوى الإبطال التي ال يرفعها ممثل
الإع�سار ولكن يرفعها اخللف القانوين �أو املحال �إليه.
 -10وتناق�ش �أدناه يف امللحوظات املتعلقة باملادة � 2أمثلة على الأحكام الق�ضائية التي �سيتناولها
القانون النموذجي (الفقرة .)60

جيم  -الأعمال التح�ضريية واالعتماد
 -11يف عام  ،2014عهدت اللجنة �إىل الفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) ب�أن
ُي ِع َّد قانون ًا منوذج ًّيا �أو �أحكام ًا ت�شريعية منوذجية لالعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار
و�إنفاذها )11(.وا�ستمر التفاو�ض حول م�شروع القانون النموذجي فيما بني كانون الأول/دي�سمرب
 ٢٠١٤و�أيار/مايو  ،2018حيث خ�ص�ص الفريق العامل جزء ًا من كل دورة من دوراته الثماين
املعقودة خالل تلك الفرتة (من ال�ساد�سة والأربعني �إىل الثالثة واخلم�سني) للعمل يف �إعداد امل�شروع.
 -12وجرت املفاو�ضات النهائية ب�ش�أن م�شروع الن�ص �أثناء دورة الأون�سيرتال احلادية واخلم�سني،
املعقودة يف فيينا من  25حزيران/يونيه �إىل  13متوز/يوليه  .2018واعتمدت الأون�سيرتال القانون
النموذجي بتوافق الآراء يف  2متوز/يوليه ( 2018انظر املرفق الثاين) )12(.و�إ�ضاف ًة �إىل الدول
ال�ستني الأع�ضاء يف الأون�سيرتال� ،شارك ممثلو  31دولة لديها �صفة مراقب و 34منظمة من
()9تتعلق هذه الأحكام الق�ضائية بقرارات تدخل يف �إطار الئحة االحتاد الأوروبي رقم  2000/1346ال�صادرة
يف � 29أيار/مايو  2000ب�ش�أن �إجراءات الإع�سار .انظر وثيقة الأون�سيرتال  ،A/CN.9/WG.V/WP.126الفقرة  ،21لالطالع
على �أمثلة للق�ضايا.
()10املرجع نف�سه ،الفقرة .22
()11الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة التا�سعة وال�ستون ،امللحق رقم  ،)A/69/17( 17الفقرة .155
()12املرجع نف�سه ،الدورة الثالثة وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/73/17( 17الفقرة .131
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املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف مداوالت اللجنة والفريق العامل .ويف
وقت الحق ،اعتمدت اجلمعية العامة القرار  200/73امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب ( 2018انظر
املرفق الأول) ،الذي �أعربت فيه عن تقديرها للأون�سيرتال لإمتام القانون النموذجي واعتماده.

ثانياً   -الغر�ض من دليل اال�شرتاع
 -13يهدف دليل اال�شرتاع �إىل تقدمي معلومات �أ�سا�سية و�إي�ضاحية ب�ش�أن القانون النموذجي.
وامل�شرعني القائمني
وجه تلك املعلومات يف املقام الأول �إىل ال�سلطات التنفيذية التابعة للحكومة
و ُت َّ
ِّ
على �إعداد التنقيحات الت�شريعية الالزمة ،غري �أنها ميكن �أي�ض ًا �أن تقدم معلومات مفيدة للمكلَّفني
بتف�سري وتطبيق القانون النموذجي ،مثل الق�ضاة وغريهم من م�ستخدمي الن�ص ،مثل املمار�سني
والأكادمييني .وقد ت�ساعد تلك املعلومات الدول �أي�ض ًا على النظر يف حتديد الأحكام التي قد يكون
من ال�ضروري تكييفها ح�سب ظروف كل منها.
 -14وقد نظر الفريق العامل اخلام�س يف هذا الدليل يف دورتيه الثانية واخلم�سني (كانون الأول/
دي�سمرب  )٢٠١٧والثالثة واخلم�سني (�أيار/مايو  .)2018وهو ي�ستند �إىل مداوالت الفريق العامل
وقراراته لدى التفاو�ض ب�ش�أن ن�ص القانون النموذجي وكذلك �إىل مداوالت اللجنة وقراراتها لدى
و�ضع ال�صيغة النهائية للقانون النموذجي واعتماده يف دورتها احلادية واخلم�سني.
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ثالثاً   -القانون النموذجي كو�سيلة
للتوفيق بني القوانني
و�صى الدول ب�إدراجه يف قوانينها الوطنية .وخالف ًا
�  -15إن القانون النموذجي هو ن�ص ت�شريعي ُت َ
ل ِّأي اتفاقية دولية ،ال يتطلب القانون النموذجي من الدولة التي ت�شرتعه �أن تبلغ الأمم املتحدة �أو
الدول الأخرى التي ُيحتمل �أن تكون قد ا�شرتعته �أي�ضاً .ومع ذلك ،يدعو قرار اجلمعية العامة،
أقر القانون النموذجي الدول ،التي ا�ستخدمت هذا القانون �إىل �إبالغ اللجنة بذلك (انظر
الذي � َّ
املرفق الأول).

�ألف   -مواءمة القانون النموذجي مع القانون الوطني القائم
 -16الهدف من القانون النموذجي ،الذي يقت�صر نطاقه على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية
متمم ًا للقانون القائم يف الدولة امل�شرتعة.
املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها� ،أن يكون جزء ًا ِّ
تعدل
 -17ويجوز ل ِّأي دولة ،لدى �إدراج ن�ص القانون النموذجي يف نظامها القانوين� ،أن ِّ
بع�ض �أحكامه �أو تختار عدم �إدراجها� .أ َّما يف حالة االتفاقية ،ف� َّإن �إمكانية قيام الدول الأطراف
مقيدة بدرجة
ب�إدخال تغيريات على الن�ص املوحد (ي�شار �إليها عاد ًة ب�أنها "حتفظات") تكون َّ
�أكرب بكثري؛ وعلى وجه اخل�صو�ص ،عاد ًة ما حتظر اتفاقيات القانون التجاري التحفظات كل ًّيا �أو
ال ت�سمح �إال بتحفظات حمددة .ومن ناحية �أخرى ،ف� َّإن املرونة املت�أ�صلة يف � ِّأي قانون منوذجي هي
رجح فيها �أن ترغب الدولة يف �إجراء تعديالت
�أمر مرغوب فيه بوجه خا�ص يف احلاالت التي ُي َّ
خمتلفة على الن�ص املوحد قبل �أن تكون على ا�ستعداد ال�شرتاعه قانون ًا وطن ًّيا .وميكن توقع بع�ض
التعديالت ب�صفة خا�صة عندما يكون الن�ص املوحد وثيق ال�صلة بالنظام الوطني اخلا�ص باملحاكم
والإجراءات.
 -18وينبغي اال�ستفادة من املرونة التي تتيح تكييف القانون النموذجي مع النظام القانوين
للدولة امل�شرتعة مع �إيالء االعتبار الواجب للحاجة �إىل التوحيد يف تف�سريه (انظر املالحظات
املتعلقة باملادة � 8أدناه) وللفوائد التي تعود على الدولة امل�شرتعة من اعتماد ممار�سات دولية
حديثة ومقبولة عموم ًا يف امل�سائل املتعلقة بالإع�سار .ويعني التعديل � َّأن درجة التنا�سق املتحقق من
رجح �أن تكونا �أدنى منهما يف حالة االتفاقيات.
خالل القانون النموذجي ويقينية ذلك التنا�سق ُي َّ
ولذلك ،ومن �أجل حتقيق درجة ُمر�ضية من التنا�سق واليقني ،لعل الدول تود �أن تقلل قدر الإمكان
من التغيريات لدى �إدماجها القانون النموذجي يف نظمها القانونية .فهذا النهج لن ي�ساعد فقط
على جعل القانون الوطني �شفاف ًا وقاب ًال للتنب�ؤ به قدر الإمكان بالن�سبة للأجانب الذين ي�ستخدمونه،
17
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ولكنه �سي�سهم �أي�ضا يف تعزيز التعاون بني �إجراءات الإع�سار لأن القوانني ال�سارية يف دول خمتلفة
�ستكون متطابقة �أو مت�شابهة للغاية؛ ويف خف�ض تكاليف الإجراءات من خالل زيادة الكفاءة يف
االعرتاف بالأحكام الق�ضائية؛ ويف حت�سني االت�ساق والإن�صاف يف التعامل مع الأحكام الق�ضائية
املتعلقة بالإع�سار يف ال�سياق العابر للحدود.
 -19ويف حني ي�شري القانون النموذجي �إىل �أ�سباب حم َّددة يجوز اال�ستناد �إليها لرف�ض االعرتاف
باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه ،فهو يحفظ �أي�ض ًا �إمكانية ا�ستبعاد �أو تقييد � ِّأي �إجراء قد ُي َّت َخذ يف �إطار
القانون النموذجي على �أ�سا�س اعتبارات النظام العام الغالبة (املادة  ،)٧رغم � َّأن من املتو َّقع �أ َّال
ُي�ستخدم اال�ستثناء املتعلق بالنظام العام �إ َّال نادراً.

باء  -ا�ستخدام امل�صطلحات
 -20بدال من ا�ستخدام م�صطلحات غري م�ألوفة �إال لدى بع�ض الواليات الق�ضائية واملذاهب
القانونية ،ومن �أجل جت ُّنب االلتبا�س ،يتبع القانون النموذجي النهج امل َّتبع يف ن�صو�ص �أخرى
معان حم َّددة .ومن َّثم ،ف� َّإن القانون
للأون�سيرتال واملتمثل يف ا�ستحداث م�صطلحات جديدة ذات ٍ
النموذجي ا�ستحدث امل�صطلح "احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار" وي�ستخدم م�صطلحات �أخرى
كانت قد ا�س ُتحدثت يف ن�صو�ص �أخرى للأون�سيرتال ب�ش�أن الإع�سار ،من قبيل امل�صطلحني "ممثل
الإع�سار" و"�إجراء الإع�سار" .وعندما يكون من املحتمل �أن يختلف امل�صطلح امل�ستخدم من بلد
�إىل �آخر ،ف� َّإن القانون النموذجي ،ال ي�ستخدم م�صطلح ًا بعينه ،و�إمنا ي�شري �إىل معنى امل�صطلح
بحروف مائلة بني معقوفتني ويدعو وا�ضعي القوانني الوطنية �إىل ا�ستخدام امل�صطلح املنا�سب.
 -21واملق�صود من ا�ستخدام امل�صطلح "احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار" هو جت ُّنب االلتبا�س
عند �إخ�ضاع القانون النموذجي لالجتهاد الق�ضائي الذي ميكن �أن يكون مرتبط ًا مب�صطلحات �أو
�ستخدم يف دول �أو مناطق حم َّددة .وت�ستخدم العبارة "ناجت عن … �أو مرتبط …
معينة ُت َ
تعابري َّ
ارتباط ًا جوهر ًّيا" من �أجل و�صف ال�صلة بني احلكم الق�ضائي و�إجراءات الإع�سار ،بد ًال من العبارة
وف�سرته املحاكم
امل�شار �إليها يف الفقرة � 9أعاله ،وهي م�صطلح رئي�سي يرد يف قانون �إقليمي َّ
معي َّ
ذات ال�صلة تف�سري ًا حم َّدداً.
"الإع�سار"

�  -22إقرار ًا ب� َّأن الواليات الق�ضائية املختلفة قد تكون لديها مفاهيم خمتلفة ملا يقع �ضمن
يعرف م�صطلح "الإع�سار" .ومع
نطاق م�صطلح "�إجراءات الإع�سار" ،ف� َّإن القانون النموذجي ال ِّ
ذلك ،ت�شري "�إجراءات الإع�سار" ،على النحو امل�ستخدم يف القانون النموذجي� ،إىل� أنواع خمتلفة
من الإجراءات اجلماعية امل�ست َهلة ب�ش�أن مدين يعاين من �ضائقة مالية �شديدة �أو مع�سر ،بهدف
ت�صفية كيانه التجاري �أو �إعادة تنظيمه .والُ  تعترب من �إجراءات الإع�سار ،التي تدخل يف نطاق
القانون النموذجي ،الإجراءات الق�ضائية �أو الإدارية املتخذة لت�صفية كيان غري مع�سر ،عندما
يكون الهدف منها هو حل الكيان ،والإجراءات الأجنبية الأخرى التي ال تندرج �ضمن نطاق

اجلزء الثاين -دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال

النموذجي
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الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  .٢ويف احلاالت التي تخدم فيها الإجراءات �أغرا�ض ًا متعددة ،مبا
يف ذلك ت�صفية كيان غري مع�سر ،ف�إن هذه الإجراءات ال تندرج �ضمن الفقرة الفرعية (�أ) من
املادة  2من القانون النموذجي �إ َّال �إذا كان املدين مع�سر ًا �أو يعاين من �ضائقة مالية �شديدة .ويت�سق
ا�ستخدام م�صطلح "الإع�سار" يف القانون النموذجي مع ا�ستخدامه يف �سائر ن�صو�ص الأون�سيرتال
املتعلقة بالإع�سار ،وال �سيما قانون الإع�سار النموذجي ودليل الأون�سيرتال الت�شريعي لقانون الإع�سار
()13
(الدليل الت�شريعي).
1

 -23وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن تعبري "�إجراءات الإع�سار" له مدلول فني �ضيق يف بع�ض الواليات
الق�ضائية من حيث �إنه ميكن �أن ي�شري ،على �سبيل املثال� ،إىل الإجراءات اجلماعية التي ت�شمل
�شركة �أو �شخ�صا اعتباريا فقط �أو �إىل الإجراءات اجلماعية �ضد �شخ�ص طبيعي فقط .وال ي�ستهدف
ا�ستعمال م�صطلح "الإع�سار" يف القانون النموذجي فر�ض � ِّأي متييز من هذا القبيل ،حيث يراد
�أن يكون القانون النموذجي منطبق ًا على الأحكام الق�ضائية الأجنبية املت�صلة بالإجراءات املتخذة
ملعاجلة �إع�سار الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني على ال�سواء باعتبارهم املدين .ف�إذا كان هناك
احتمال يف الدولة امل�شرتعة �أن ي�ساء فهم كلمة "�إع�سار" باعتبارها ت�شري �إىل نوع معني من الإجراءات
اجلماعية ،فعندئذ ينبغي ا�ستخدام تعبري �آخر للإ�شارة �إىل الإجراءات التي ي�شملها القانون.

�صدرة
"الدولة""/الدولة املُ ِ

"

ُ -24ت�ستخدم عبارة "هذه الدولة" يف خمتلف �أجزاء القانون النموذجي للإ�شارة �إىل اجلهة
التي ت�شرتع القانون النموذجي (�أي ،الدولة امل�شرتعة) .وينبغي �أن ُيفهم امل�صطلح على �أنه ي�شري
�إىل الدولة باملعنى الدويل ولي�س ،على �سبيل املثال� ،إىل وحدة �إقليمية يف دولة ذات نظام احتادي.
�صدرة" هي �أي�ض ًا يف خمتلف �أجزاء القانون النموذجي للإ�شارة �إىل
و ُت�ستخدم عبارة "الدولة املُ ِ
الدولة التي �صدر فيها احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار.

"االعرتاف والإنفاذ

"

()14
()2

 -25ي�شري القانون النموذجي عموم ًا �إىل "االعرتاف" باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار
و"�إنفاذه" باعتبارهما مفهوم ًا واحداً؛ رغم �أن َّ هناك بع�ض املواد التي متيز بني االعرتاف من
جهة والإنفاذ من جهة �أخرى .وينبغي �أ َّال ُينظر �إىل ا�ستخدام عبارة "االعرتاف والإنفاذ" باعتبارها
تق�ضي ب�إنفاذ جميع الأحكام الق�ضائية املعرتف بها �إذا مل يكن �إنفاذها مطلوبا.
م�شمولي
 -26واالعرتاف والإنفاذ �إجراءان منف�صالن يف بع�ض القوانني الوطنية ،وقد يكونان
ْ
بقوانني خمتلفة .ففي بع�ض الواليات الق�ضائية االحتادية ،على �سبيل املثال ،قد يخ�ضع االعرتاف
للقانون الوطني ،يف حني يخ�ضع الإنفاذ لقانون يخ�ص وحدة �إقليمية �أو دون احتادية .وقد يتمثل
()13دليل ا�شرتاع وتف�سري قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ،الفقرتان  48و49؛ الدليل
الت�شريعي ،املقدمة ،الفقرة ( ١٢ق)’" :الإع�سار‘ :هو عندما يكون املدين عاجز ًا عموم ًا عن �سداد ديونه لدى ا�ستحقاقها
�أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته املالية قيمة موجوداته".
()14انظر الفقرتني  78و� 79أدناه لالطالع على املزيد من الإي�ضاحات ب�ش�أن معنى م�صطلحي "االعرتاف
والإنفاذ".
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مفعول االعرتاف يف جعل احلكم الق�ضائي الأجنبي حكم ًا حمل ًّيا ميكن عندئذ �إنفاذه مبقت�ضى
القانون املحلي .وعليه ،ف�إن الإنفاذ قد يفرت�ض م�سبق ًا االعرتاف بحكم ق�ضائي �أجنبي ،لكنه
التبا�س يف بع�ض الدول ب�ش�أن ما �إذا كان ميكن حتقيق االثنني
يتجاوز االعرتاف .وقد ين�ش�أ
ٌ
من خالل طلب واحد� ،أو ما �إذا كان ُي�شرتط التقدم بطلبني منف�صلني .وال يتناول القانون
النموذجي هذا املتطلب الإجرائي على وجه التحديد ،لكن جتدر الإ�شارة �إىل الأحكام التي قد
تكون ذات �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل م�س�ألة الإنفاذ ،مثل املادة  10التي ت�شري �إىل االعرتاف
�أو الإنفاذ امل�شروط.
 -27ويف حالة بع�ض الأحكام الق�ضائية ،قد يكفي االعرتاف وقد ال يكون الإنفاذ �ضرور ًّيا،
على �سبيل املثال فيما يخ�ص �إعالنات احلقوق �أو بع�ض الأحكام الق�ضائية غري النقدية ،مثل
�إبراء املدين� ،أو احلكم الق�ضائي ب� َّأن املدعى عليه غري مدين للمدعي ب� ِّأي �أموال .ويجوز للمحكمة
املتلقية �أن تكتفي باالعرتاف بتلك النتيجة ،و�إذا قرر املدعي �أن يقا�ضي املدعى عليه مرة �أخرى
بنف�س االدعاء �أمام تلك املحكمة ،ف� َّإن االعرتاف املمنوح بالفعل �سيكون كافي ًا للبت يف الق�ضية.
ال ي�شرتط دائم ًا �أن يكون االعرتاف
وعليه ،يجب �أن يكون الإنفاذ م�سبوق ًا دائم ًا باالعرتاف ،ولكن ُ
مقرتن ًا بالإنفاذ �أو متبوع ًا به.

املخت�صة
"املحكمة �أو ال�سلطة
َّ

"

 -28على النحو امل�شار �إليه يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة  ،2ين�ص القانون النموذجي
على � َّأن احلكم الق�ضائي ميكن �أن ت�صدره حمكمة �أو �سلطة �إدارية يف الدولة امل�صدرة� ،شريطة
�أن يكون للقرار ال�صادر عن ال�سلطة الإدارية نف�س مفعول احلكم ال�صادر عن املحكمة .ويت�سق هذا
اال�ستخدام مع اجلزء الأول من تعريف "املحكمة" يف قانون الإع�سار النموذجي (حيث ت�شري الفقرة
الفرعية (ه) من املادة � 2إىل �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى)( )15ودليل الأون�سيرتال الت�شريعي
لقانون الإع�سار (م�سرد امل�صطلحات ،الفقرة .)٨
()3

 -29وعالوة على ذلك ،تن�ص املادة  ٤على � َّأن الهيئة املخت�صة ب�أداء وظائف القانون النموذجي
فيما يتعلق باالعرتاف والإنفاذ يف الدولة املتلقية قد تكون �إما حمكمة �أو �سلطة �إدارية ،ح�سبما
حتدده الدولة امل�شرتعة .ومن باب تي�سري الإ�شارة �إىل تلك ال�سلطة ،ي�ستخدم القانون النموذجي
املعينة مبوجب املادة � ٤سلطة �إدارية،
م�صطلح "املحكمة" للإ�شارة �إليها .و�إذا كانت الهيئة َّ
فيمكن للدولة النظر يف اال�ستعا�ضة بكلمة "ال�سلطة" عن كلمة "املحكمة" ،حيثما �أ�شارت �إىل
الدولة املتلقية.

()15مما قد يجدر بالذكر �أن اجلزء الثاين من تعريف "املحكمة" يف قانون الإع�سار النموذجي ،الذي ي�شري
�إىل �أنها "خمت�صة مبراقبة �إجراء �أجنبي �أو الإ�شراف عليه" ،ال يقيد ا�ستعمال تعبري "املحكمة" يف القانون النموذجي
للأ�سباب املبينة يف الفقرة � 52أدناه.
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الوثائق امل�شار �إليها يف هذا الدليل
�( -30أ) "قانون الإع�سار النموذجي" :قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود ()1997؛
(ب) "دليل اال�شرتاع والتف�سري" :دليل ا�شرتاع وتف�سري قانون الأون�سيرتال النموذجي
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ،ب�صيغته املنقحة التي اعتمدتها اللجنة يف  ١٨متوز/يوليه ٢٠١٣؛
(ج) "الدليل العملي" :دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب
احلدود ()2009؛
(د) "الدليل الت�شريعي" :دليل الأون�سيرتال الت�شريعي لقانون الإع�سار ( ،)2004مبا
يف ذلك اجلزء الثالث :معاملة جمموعات املن�ش�آت يف �سياق الإع�سار ( )2010واجلزء الرابع:
التزامات املديرين يف الفرتة املف�ضية �إىل الإع�سار ()2013؛
(ﻫ) "املنظور الق�ضائي" :قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود:
املنظور الق�ضائي (املح َّدث يف عام )٢٠١٣؛
(و) "اتفاقية اختيار املحكمة لعام  :"2005اتفاقية م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص
امل�ؤرخة  ٣٠حزيران/يونيه  ٢٠٠٥ب�ش�أن اتفاقات اختيار املحكمة؛
Hartley/Dogauchi report: Explanatory Report on the 2005 Choice of Court
(ز)
.Convention by Trevor Hartley and Masato Dogauchi

رابعاً�   -سمات القانون النموذجي الرئي�سية
�ألف  -نطاق االنطباق
 -31ينطبق القانون النموذجي على احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار عندما ي�صدر يف �سياق
دعوى جتري يف دولة خمتلفة عن الدولة امل�شرتعة التي ُيلتم�س فيها االعرتاف والإنفاذ .وي�شمل
هذا احلاالت التي جتري فيها ك ٌّل من الدعوى املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي و�إجراءات الإع�سار
التي يتعلق بها هذا احلكم يف دولة �أخرى .وي�شمل �أي�ض ًا احلاالت التي يكون فيها احلكم الق�ضائي
قد �صدر يف دولة �أخرى ولكن �إجراءات الإع�سار التي يتعلق بها احلكم الق�ضائي تقع يف الدولة
امل�شرتعة التي يلتم�س فيها االعرتاف والإنفاذ .وبعبارة �أخرى ،يجب �إ�صدار احلكم الق�ضائي يف
دولة خمتلفة عن الدولة امل�شرتعة ،لكن مكان �إجراءات الإع�سار التي يتعلق بها احلكم الق�ضائي
إجراء حمل ًّيا يجري يف الدولة امل�شرتعة.
إجراء �أجنب ًّيا �أو � ً
لي�س مه ًّما ،وميكن �أن يكون � ً

باء�   -أنواع الأحكام الق�ضائية امل�شمولة
 -32ينبغي للحكم الق�ضائي الأجنبي ،حتى يندرج يف نطاق القانون النموذجي� ،أن يت�سم
ببع�ض اخل�صائ�ص .وهذه اخل�صائ�ص هي� ،أوالً� ،أنه ين�ش�أ نتيجة لإجراء �إع�سار (ح�سب تعريفه
يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة � )2أو يرتبط ارتباط ًا جوهر ًّيا به ،وثانياً� ،أنه �صدر عند ا�ستهالل
�إجراء الإع�سار املذكور �أو بعده (الفقرة الفرعية (د) من املادة  .)2وال ي�شمل التعريف احلكم
الق�ضائي الذي َي�ستهل �إجراء الإع�سار ،ح�سبما يرد يف الفقرة الفرعية ( 2د) من الديباجة (انظر
الفقرة � 45أدناه) والفقرة الفرعية (د) ’ ‘2من املادة ( ٢انظر املادة � 62أدناه) .وال تعد تدابري
احلماية امل�ؤ َّقتة حكم ًا ق�ضائ ًّيا يف �سياق القانون النموذجي (انظر الفقرتني  54و� 55أدناه).
 -33وميكن �أن تكون �أطراف خمتلفة قد ا�ستندت �إىل �سبب التقا�ضي الذي �أف�ضى �إىل "احلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار" ،ومنها الدائن مبوافقة من املحكمة ،بناء على قرار ممثل الإع�سار عدم
اال�ستناد �إىل �سبب التقا�ضي� ،أو الطرف الذي عهد له ممثل الإع�سار باال�ستناد �إىل ذلك ال�سبب
وفق ًا للقانون املنطبق .ويف كلتا احلالتني ،يجب �أن يكون احلكم الق�ضائي قاب ًال للإنفاذ على �أي
نحو �آخر مبوجب القانون النموذجي.
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 -34ويرد �أدناه عدد من الأمثلة على �أنواع الأحكام الق�ضائية التي ميكن �أن تدخل يف نطاق
تعريف "احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار" لتطَّ لع عليها الدول امل�شرتعة؛ ولي�س الغر�ض من القائمة
�أن تكون �شاملة (انظر الفقرة � 60أدناه).

جيم   -العالقة بني القانون النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي
 -35يرتبط مو�ضوع القانون النموذجي مبو�ضوع قانون الإع�سار النموذجي .و ُت�ستخدم يف كال
الن�صني م�صطلحات وتعاريف مت�شابهة (على �سبيل املثال ،ي�ستند تعريف "�إجراء الإع�سار" �إىل
كرر عدد من املواد العامة من قانون
تعريف "الإجراء الأجنبي" يف قانون الإع�سار النموذجي)ُ ،وي َّ
()17
الإع�سار النموذجي يف القانون النموذجي )16(،وت�شري الديباجة ،حتديد ًا �إىل العالقة بني القانون
النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي .وتو�ضح الديباجة ،على النحو امل�شار �إليه �أدناه (الفقرة ،)45
� َّأن القانون النموذجي ال ُيق�صد منه �أن يحل حمل القوانني امل�ش ِرتعة لقانون الإع�سار النموذجي.
ولع َّل الدول التي ا�شرتعت قانون الإع�سار النموذجي� ،أو تنظر يف ا�شرتاعه ،تو ُّد �أن حتيط علم ًا
مبا يلي من الإر�شادات ب�ش�أن الطابع التكاملي للن�صني.
()5

()4

 -36وينطبق قانون الإع�سار النموذجي على االعرتاف ب�إجراءات �إع�سار �أجنبية حمددة (�أي
الإجراءات من النوع امل�شمول بتعريف "الإجراء الأجنبي" وميكن اعتبارها �إ َّما �إجراءات �أجنبية
رئي�سية �أو �إجراءات �أجنبية غري رئي�سية مبقت�ضى املادة  .)2وهناك �أنواع �أخرى من �إجراءات
الإع�سار ،من قبيل الإجراءات التي ُت�ستهل على �أ�سا�س وجود موجودات �أو الإجراءات غري اجلماعية
(كما هو مو�ضح يف الفقرات � ٦٩إىل  72من دليل اال�شرتاع والتف�سري) ،ال تقع �ضمن �أنواع الإجراءات
امل�ؤهلة لالعرتاف بها مبقت�ضى قانون الإع�سار النموذجي.
 -37ويعتمد القانون النموذجي نطاق ًا �أ�ضيق من ذلك ،حيث يتناول االعرتاف بالأحكام
الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها� ،أي الأحكام الق�ضائية التي تربطها العالقة ال�ضرورية (وفق ًا
للتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (د) من املادة  )٢ب�إجراء �إع�سار (وفق ًا للتعريف الوارد يف
الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  .)٢و�إذا كانت �إجراءات الإع�سار التي يتعلق بها احلكم الق�ضائي
املحدد ال ت�ستوفي معايري هذا التعريف ،فاحلكم الق�ضائي لن يكون حكم ًا ق�ضائ ًّيا متعلق ًا بالإع�سار
ميكن االعرتاف به و�إنفاذه مبقت�ضى القانون النموذجي .وقرار ا�ستهالل �إجراء الإع�سار ،وهو
م�ستبع ٌد حتديد ًا من تعريف "احلكم
مو�ضوع نظام االعرتاف �ضمن قانون الإع�سار النموذجي،
َ
()18
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار" يف �سياق القانون النموذجي .وجتدر الإ�شارة مع ذلك �إىل �أ َّنه ،يف
�ضوء احلكم املتعلق بالقابلية لالجتزاء الوارد يف املادة  ،16قد تكون هناك �أوامر �أخرى مت�ضمنة
()6

()16قانون الإع�سار النموذجي ،املادة ( 3الفقرة � )1إىل املادة .8
()17الديباجة ،الفقرة الفرعية ( 2ب) وكذلك املادة  ،14الفقرة الفرعية (ح) واملادة �سني (التي تناق�ش �أدناه،
انظر الفقرتني  126و.)127
()18الديباجة ،الفقرة الفرعية ( 2د) واملادة  ،2الفقرة (د) ’( ‘2انظر الفقرتني  45و� 62أدناه).
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يف احلكم الق�ضائي الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار ميكن �إخ�ضاعها لالعرتاف والإنفاذ مبقت�ضى
القانون النموذجي (انظر الفقرة � 58أدناه).
 -38وعلى غرار قانون الإع�سار النموذجي ،ف� َّإن القانون النموذجي ير�سي �إطار ًا اللتما�س
االعرتاف عرب احلدود ،ولكنه يف هذه احلالة اعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار .ويهدف
ذلك الإطار �إىل �إر�ساء �إجراءات ب�سيطة ووا�ضحة تتالفى التعقيد غري ال�ضروري ،مثل متطلبات
الت�صديق )19(.وعلى غرار املادة املماثلة يف قانون الإع�سار النموذجي (املادة  ،)19ي�سمح القانون
النموذجي �أي�ض ًا ب�إ�صدار �أوامر تتعلق بتدابري انت�صافية م�ؤقتة للحفاظ على �إمكانية االعرتاف
�صدر
باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه بني وقت التما�س االعرتاف والإنفاذ والوقت الذي ُت ِ
فيه املحكمة قرارها .وعلى غرار قانون الإع�سار النموذجي ،يهدف القانون النموذجي �أي�ض ًا �إىل
حتقيق اليقني فيما يتعلق بنتائج �إجراءات االعرتاف والإنفاذ ،بحيث ينبغي االعرتاف باحلكم
الق�ضائي و�إنفاذه �إذا ُق ِّدمت الوثائق ذات ال�صلة ،وكان احلكم الق�ضائي م�ستوفي ًا للمتطلبات
املتعلقة بالتعريف وتلك املتعلقة بالنفاذ ووجوب الإنفاذ يف الدولة املُ ْ�ص ِدرة ،وكان ال�شخ�ص الذي
يلتم�س االعرتاف والإنفاذ هو ال�شخ�ص املنا�سب ،وكانت �أ�سباب رف�ض االعرتاف والإنفاذ غري كافية
�أو منعدمة.
()7

 -39وكما يرد �أدناه مبزيد من التف�صيل يف املالحظات املتعلقة بكل مادة على حدة ،يت�ضمن
القانون النموذجي حكم ًا اختيار ًّيا ي�سمح برف�ض االعرتاف ب�أي حكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار
ن�ش�أ عن دولة تكون �إجراءاتها املتعلقة بالإع�سار (وفق تعريفها يف القانون النموذجي) غري قابلة
لالعرتاف بها �أو لن ميكن االعرتاف بها مبقت�ضى قانون الإع�سار النموذجي ،فبموجب �أحكام
قانون الإع�سار النموذجي ،قد تكون �إجراءات الإع�سار غري قابلة لالعرتاف بها ل َّأن الدولة التي
�صدرت بها ال يوجد بها مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين املع�سر وال م�ؤ�س�سة تابعة له (�أي �أنها
لي�ست �إجراءات رئي�سية وال �إجراءات غري رئي�سية) .وهذا املبد�أ املتعلق بعدم االعرتاف ب�إجراءات
الإع�سار مبقت�ضى قانون الإع�سار النموذجي م�سلم به يف الفقرة الفرعية (ح) من املادة  ١4من
القانون النموذجي ،وهي حكم اختياري ميكن �أن تراعيه الدول التي ا�شرتعت (�أو تنظر يف ا�شرتاع)
ا�ستثناء من ذلك املبد�أ العام يجيز
قانون الإع�سار النموذجي .وتت�ضمن الفقرة الفرعية (ح) �أي�ضا
ً
االعرتاف بحكم ق�ضائي ،ب�صرف النظر عن �أنه ن�ش�أ عن دولة تكون �إجراءاتها املتعلقة بالإع�سار
غري قابلة لالعرتاف بها �أو لن ميكن االعرتاف بها مبقت�ضى قانون الإع�سار النموذجي� ،شريطة
ما يلي� ‘1’ :أن يتعلق احلكم الق�ضائي ح�صر ًا باملوجودات الواقعة يف الدولة املُ ْ�ص ِدرة ،و’ ‘2ا�ستيفاء
يي�سر ا�سرتداد موجودات �إ�ضافية لفائدة حوزة الإع�سار،
�شروط معينة .وميكن لهذا اال�ستثناء �أن ِّ
وكذلك حل املنازعات املتعلقة بتلك املوجودات .وال يتيح قانون الإع�سار النموذجي ا�ستثناء من هذا
القبيل ب�ش�أن االعرتاف ب�إجراءات الإع�سار (انظر املناق�شة �أدناه ،الفقرات .)120-117

()19انظر املناق�شة املتعلقة بالت�صديق يف الفقرات � 91-88أدناه.
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 -40ويت�ضمن ك ٌّل من القانون النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي �شرط ًا يتعلق بحماية م�صالح
الدائنني و�سائر الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن فيهم املدين ،ولكن يف حاالت خمتلفة .فقانون الإع�سار
النموذجي ي�شرتط �أن تكفل املحكمة املعرتفة مراعاة تلك امل�صالح عند منح تدبري انت�صافي م�ؤقت
�أو تقديري �أو تعديله �أو �إنهائه مبوجب �أحكامه (املادة  .)22وكما يو�ضح دليل اال�شرتاع والتف�سري،
ف� َّإن الفكرة الكامنة وراء هذا ال�شرط هي وجوب وجود توازن بني التدبري االنت�صافي الذي قد
()20
ُينح للممثل الأجنبي وم�صالح الأ�شخا�ص الذين قد يت�ضررون من ذلك التدبري االنت�صافي.
ويتناول القانون النموذجي م�س�ألة تلك احلماية على نطاق �أ�ضيق ،حيث ال ُيعتد بها �إ َّال يف �إطار
�أحكام الفقرة الفرعية (و) من املادة  14التي تتيح رف�ض االعرتاف والإنفاذ عندما ال حتظى تلك
امل�صالح باحلماية الكافية يف الدعاوى املف�ضية �إىل �أنواع معينة من الأحكام الق�ضائية .وت�شمل،
على �سبيل املثال ،الأحكام الق�ضائية التي ت�ؤكد خطة لإعادة التنظيم .وعلى النحو املبني مبزيد
من التف�صيل �أدناه (انظر الفقرتني  108و ،)109ف� َّإن الأ�سا�س املنطقي هو � َّأن �أنواع الأحكام
الق�ضائية املحددة يف الفقرة الفرعية (و) من املادة  ١4ت�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا على حقوق الدائنني
وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ب�صورة جماعية .وعلى الرغم من �أن هناك �أنواعا �أخرى من
الأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار ،التي تف�صل يف منازعات ثنائية بني الأطراف ،قد ت�ؤثر �أي�ض ًا
على الدائنني وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ،فعادة ما تكون تلك الآثار غري مبا�شرة (من خالل
ت�أثري احلكم الق�ضائي يف حجم حوزة الإع�سار ،مث ًال) .ويف تلك الظروف ،ال ُيعترب �إجراء حتليل
منف�صل جلوانب احلماية الكافية مل�صالح الأطراف الثالثة �ضرور ًّيا ،وميكن �أن ي�ؤدي �إىل دعاوى
ق�ضائية وحاالت ت�أخري غري �ضرورية.
()8

 -41ويرتبط �أحد العنا�صر الأخرى للعالقة بني القانون النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي
باملادة �سني ،التي تتناول تف�سري املادة  ٢١من قانون الإع�سار النموذجي .واملادة �سني هي حكم
اختياري �آخر قد تود الدول التي ا�شرتعت (�أو تنظر يف ا�شرتاع) قانون الإع�سار النموذجي النظر
فيه .وعم ًال بالتو�ضيح الذي تقدمه املادة �سني ،ينبغي تف�سري التدبري االنت�صافي التقديري املتاح
يف �إطار املادة  21من قانون الإع�سار النموذجي لدعم الإجراء الأجنبي املع َرتف به (الذي ي�شمل
ك ًّال من الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية) على �أنه ي�شمل االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه،
ب�صرف النظر عن � ِّأي تف�سري خمالف.

()20انظر دليل اال�شرتاع والتف�سري ،الفقرات .199-١٩٦

خام�ساً   -مالحظات ب�ش�أن كل مادة على حدة
العنوان
"القانون

النموذجي"

�  -42إذا قررت الدولة امل�شرتعة �أن تدرج �أحكام القانون النموذجي يف قانون ت�شريعي وطني
قائم ،ف�سيتعني تعديل عناوين الأحكام امل�ش َرتعة تبع ًا لذلك مع اال�ستعا�ضة عن كلمة "قانون" ،التي
تظهر يف مواد خمتلفة ،بالتعبري املنا�سب.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  35و36
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان  40و41

A/CN.9/956

الديباجة
-1

الغر�ض من هذا القانون هو:

(�أ) تعزيز اليقني ب�ش�أن احلقوق و�سبل االنت�صاف املتاحة فيما يت�صل باالعرتاف بالأحكام
الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها؛
(ب) تفادي ازدواجية �إجراءات الإع�سار؛
(ج) �ضمان االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها يف الوقت املنا�سب
بتكلفة جمدية؛
(د) تعزيز املجاملة الق�ضائية والتعاون بني الواليات الق�ضائية ب�ش�أن الأحكام الق�ضائية
املتعلقة بالإع�سار؛
(ه) حماية قيمة حوزات الإع�سار وتعظيمها؛
�سن باال�س ــتناد �إىل قانون الأون�س ــيرتال النموذجـي ب�ش�أن
(و) تكملة الت�شريعات التي ُت ُّ
الإع�سار عرب احلدود.
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ق�صد بهذا القانون:
  -2ال ُي َ
يقيد �أحكام قانون هذه الدولة التي ت�سمح باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
(�أ) �أن ِّ
بالإع�سار و�إنفاذها؛
(ب) �أن يحل حم َّل القانون الذي ي�شرتع قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود �أو �أن يح َّد من تطبيق ذلك القانون؛
(ج) �أن ينطبق على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار ال�صادرة يف الدولة
امل�شرتعة و�إنفاذها فيها؛
(د) �أن ينطبق على احلكم الق�ضائي الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار.
لتقدم بيان ًا وجيز ًا بالأهداف ال�سيا�ساتية الأ�سا�سية للقانون
� -43صيغت الفقرة  ١من الديباجة ِّ
النموذجي .وهي ال تهدف �إىل �إن�شاء حقوق مو�ضوعية ،بل �إىل توفري توجيه عام مل�ستخدمي القانون
النموذجي وامل�ساعدة على تف�سريه.
 -44ويف الدول التي ال ُيعتاد فيها على ت�ضمني الت�شريع بيان ًا ا�ستهالل ًّيا بال�سيا�سة التي ي�ستند
�إليها الت�شريع ،يجوز مع ذلك النظر يف �إدراج بيان بالأهداف الواردة يف ديباجة القانون النموذجي،
�إ َّما يف منت القانون الت�شريعي �أو يف وثيقة منف�صلة ،لكي يوفر مرجع ًا مفيد ًا لتف�سري القانون.
 -45وتهدف الفقرة  ٢من الديباجة �إىل تو�ضيح بع�ض امل�سائل ب�ش�أن عالقة القانون النموذجي
بغريه من الت�شريعات الوطنية املت�صلة باالعرتاف ب�إجراءات الإع�سار التي قد تعالج �أي�ض ًا م�س�ألة
االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،قانون الإع�سار
النموذجي حيثما جرى ا�شرتاعه (انظر �أي�ض ًا الفقرة الفرعية (ح) من املادة  ١4واملادة �سني).
وت�شدد الفقرة الفرعية ( 1و) من الديباجة علىَّ � أن القانون النموذجي يهدف �إىل ا�ستكمال
ِّ
قانون الإع�سار النموذجي ،فيما ت�ستند الفقرة الفرعية �( ٢أ) �إىل هذا التكامل ،وت�ؤكد � َّأن القانون
النموذجي ال يت�ضمن ما ُيق�صد به �أن يقيد تطبيق تلك القوانني الأخرى وتو�ضح الفقرة الفرعية 2
(ب) � َّأن القانون النموذجي ال ُيق�صد به �أن يحل حمل القوانني امل�شرتعة لقانون الإع�سار النموذجي
�أو �أن يحد من تطبيقها .وترتبط الفقرة الفرعية ( 2ج) باملادة  1من القانون النموذجي وتو�ضح
� َّأن الن�ص ال يتناول االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار �صدر يف الدولة امل�شرتعة و�إنفاذه
ال يق�صد به �أن ينطبق
فيها .وت�ؤكد الفقرة الفرعية ( ٢د) من الديباجة � َّأن القانون النموذجي ُ
على احلكم الق�ضائي الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
A/CN.9/WG.V/WP.130

 ،A/CN.9/835الفقرة 48
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A/CN.9/WG.V/WP.145

 ،A/CN.9/903الفقرات  16و 58و76
A/CN.9/WG.V/WP.150

 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرات 39-37
 ،A/CN.9/931الفقرتان  14و15
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 44-42
 ،A/CN.9/937الفقرتان  15و16
 ،A/CN.9/955الفقرة 10
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

املادة   -١نطاق االنطباق
 -1ينطبق هذا القانون على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها عندما
تكون �صادرة يف دولة خمتلفة عن الدولة التي ُيطلب فيها االعرتاف والإنفاذ.
  -2ال ينطبق هذا القانون على [.]...

الفقرة 1
 -46ت�ؤكد الفقرة  ١من املادة َّ � ١أن القانون النموذجي يهدف �إىل معاجلة االعرتاف باحلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه يف دولة (�أي يف الدولة التي ت�شرتع القانون النموذجي) تختلف
عن الدولة التي �صدر فيها� ،أي يف �سياق عابر للحدود .ويف حني يجب �أن يكون احلكم الق�ضائي
الذي ينطبق عليه القانون النموذجي �صادر ًا يف دولة تختلف عن الدولة التي يلتم�س فيها االعرتاف
والإنفاذ ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن �إجراء الإع�سار الذي يتعلق به ذلك احلكم الق�ضائي قد يكون جاري ًا
يف الدولة التي ُيلتم�س فيها احل�صول على االعرتاف والإنفاذ؛ ولي�س هناك ا�شرتاط ب�أن يجري
ذلك الإجراء يف دولة �أخرى .وقد يكون احلكم الق�ضائي متعلق ًا �أي�ض ًا بعدد من �إجراءات الإع�سار
تخ�ص مدينا واحدا وجتري ب�شكل متزامن يف �أكرث من دولة واحدة.
التي ُّ

الفقرة 2
 -47ت�شري الفقرة  2من املادة � 1إىل � َّأن الدولة امل�شرتعة قد تقرر ا�ستبعاد �أنواع معينة من
الأحكام الق�ضائية ،من قبيل الأحكام التي تثري اعتبارات تتعلق بالنظام العام �أو التي تنطبق
عليها نظم قانونية �أخرى مو�ضوعة لهذا الغر�ض .وقد ي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ،الأحكام
الق�ضائية املتعلقة مبطالبات ب�إيرادات �أجنبية �أو بت�سليم �أ�شخا�ص مطلوبني ب�ش�أن م�سائل متعلقة
بالإع�سار �أو الأحكام الق�ضائية املتعلقة ب�ش�ؤون قانون الأ�سرة �أو بالكيانات امل�ستبعدة من نطاق
القانون النموذجي ،مثل امل�صارف و�شركات الت�أمني .وقد يكون من املفيد ذكر اال�ستثناءات من
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نطاق القانون يف الفقرة  ٢بغية جعل القانون الوطني امل�ستند �إىل هذا القانون النموذجي �أكرث
�شفافية بالن�سبة مل�ستخدميه الأجانب.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
A/CN.9/WG.V/WP.130

 ،A/CN.9/835الفقرات 53-49
A/CN.9/WG.V/WP.135

 ،A/CN.9/864الفقرات 60-55
A/CN.9/WG.V/WP.138

 ،A/CN.9/870الفقرة 32
A/CN.9/WG.V/WP.143

 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظة
 ،A/CN.9/898الفقرة 11

[]1

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

 ،A/CN.9/903الفقرات  16و63-59
A/CN.9/WG.V/WP.150

 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  40و41
 ،A/CN.9/931الفقرة 16
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان  45و46
 ،A/CN.9/937الفقرة 17
 ،A/CN.9/955الفقرة 11
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

املادة   -2التعاريف
لأغرا�ض هذا القانون:
ق�صد به �إجراء جماعي ق�ضائي �أو �إداري ُي َّتخذ ،ولو ب�صفة م�ؤ َّقتة،
(�أ) "�إجراء الإع�سار" ُي َ
عم ًال بقانون يت�صل بالإع�سار ،وتخ�ضع فيه� ،أو كانت تخ�ضع فيه ،موجودات املدين و�أعماله للمراقبة
�أو الإ�شراف من جانب حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى بغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية؛
ق�صد به � ُّأي �شخ�ص �أو كيان ي�ؤذن له ،ولو ب�صفة م�ؤ َّقتة ،ب�أن
(ب) "ممثل الإع�سار" ُي َ
يتوىل ،خالل �إجراء �إع�سار� ،إدارة عملية �إعادة تنظيم موجودات املدين �أو �أعماله �أو ت�صفيتها� ،أو
الت�صرف كممثل لإجراءات الإع�سار؛
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م�سماه ،ت�صدره حمكمة �أو �سلطة
ق�صد به � ُّأي قرار� ،أ ًّيا كان َّ
(ج) "احلكم الق�ضائي" ُي َ
�إدارية� ،شريطة �أن يكون للقرار الإداري نف�س مفعول حكم �صادر عن حمكمة .ولأغرا�ض هذا
التعريف ،ي�شمل القرار � َّأي مر�سوم �أو �أمر ،وكذلك حتديد التكاليف والنفقات .وال تعد تدابري
احلماية امل�ؤ َّقتة حكم ًا ق�ضائ ًّيا لأغرا�ض هذا القانون؛
(د) "احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار":
ق�صد به حكم ق�ضائي:
’ُ  ‘1ي َ
�أ  -ناجت عن �إجراءات �إع�سار �أو مرتبط بها ارتباط ًا جوهر ًّيا� ،سواء �أكانت
�إجراءات الإع�سار املعنية اخ ُت ِتمت �أم مل تختتم؛
ب� -صدر عند ا�ستهالل �إجراءات الإع�سار تلك �أو بعد ا�ستهاللها؛
’ ‘2ال ي�شمل احلكم الق�ضائي الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار.
الفقرة الفرعية (�أ) "�إجراء الإع�سار"

 -48ي�ستند هذا التعريف �إىل تعريف "الإجراء الأجنبي" الوارد يف قانون الإع�سار النموذجي.
ويندرج احلكم الق�ضائي �ضمن نطاق القانون النموذجي �إذا كان يتعلق ب�إجراء �إع�سار يفي
بالتعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  .٢وتتمثل اخل�صائ�ص املطلوبة حتى يندرج
ذلك الإجراء �ضمن هذا التعريف فيما يلي� :أن يكون �إجراء ق�ضائيا �أو �إداريا جماعي الطابع؛
�صدرة؛ ووجود �إمكانية مل�شاركة الدائنني فيه
و�أن ي�ستند �إىل القانون املتعلق بالإع�سار يف الدولة املُ ِ
ب�شكل جماعي؛ ومراقبة موجودات املدين و�أعماله �أو الإ�شراف عليها من جانب حمكمة �أو هيئة
ر�سمية �أخرى؛ و�أن يكون الغر�ض من الإجراء هو �إعادة تنظيم الكيان املدين �أو ت�صفيته .ولكي ُيعترب
الإجراء "�إجراء �إع�سار" ،يجب �أن تتوافر فيه جميع هذه العنا�صر .وي�شري التعريف �إىل املوجودات
التي "تخ�ضع � ...أو كانت تخ�ضع  ...للمراقبة" ملعاجلة احلاالت التي يكون فيها �إجراء الإع�سار
قد اختتم وقت التما�س االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �أو التي تكون فيها جميع
املوجودات قد نقلت ملكيتها يف بداية الإجراء تبع ًا خلطة جاهزة لإعادة التنظيم ،ومع � َّأن املوجودات
مل تعد خا�ضعة للمراقبة ،يبقى الإجراء مفتوح ًا (انظر �أي�ض ًا املالحظات املتعلقة بتعريف "احلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار" �أدناه).
()21

()9

()21
ق�صد به �أي �إجراء ق�ضائي �أو� إداري
قانون الإع�سار النموذجي ،املادة �( 2أ)�(" :أ) ’الإجراء الأجنبي‘ ُي َ
جماعي ،مبا يف ذلك �أي �إجراء م�ؤقتُ ،يتخذ عم ًال بقانون يت�صل بالإع�سار يف دولة �أجنبية وتخ�ضع فيه �أموال املدين
و�ش�ؤونه ملراقبة �أو �إ�شراف حمكمة �أجنبية لغر�ض �إعادة التنظيم �أو الت�صفية".
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 -49ويرد �شرح تف�صيلي للعنا�صر الالزمة لكي ُيعترب الإجراء "�إجراء �إع�سار" يف دليل اال�شرتاع
()22
والتف�سري.
()10

الفقرة الفرعية (ب) "ممثل الإع�سار"

 -50ي�ستند هذا التعريف �إىل تعريف "املمثل الأجنبي" يف قانون الإع�سار النموذجي( )23و"ممثل
الإع�سار" يف الدليل الت�شريعي )24(.وكما ورد يف الدليل الت�شريعي )25(،ف�إن قوانني الإع�سار ت�شري �إىل
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن �إدارة �إجراءات الإع�سار با�ستخدام �أ�سماء خمتلفة ،مبا يف ذلك "الأو�صياء"،
القيمون"� ،أو "املديرون
�أو "الأمناء"� ،أو "امل�ص ُّفون"� ،أو "امل�شرفون"� ،أو "احلرا�س الق�ضائيون" �أو " ِّ
الر�سميون" �أو "املديرون الق�ضائيون"� ،أو "املفو�ضون" .وي�ستخدم م�صطلح "ممثل الإع�سار" يف
القانون النموذجي للإ�شارة �إىل ال�شخ�ص الذي ي�ضطلع بهذه الطائفة املختلفة من الوظائف التي
ميكن �أدا�ؤها باملعنى الوا�سع للكلمة دون متييز بني وظيفة و�أخرى يف �أنواع خمتلفة من الإجراءات.
وميكن �أن يكون ممثل الإع�سار فرد ًا �أو ،يف بع�ض الواليات الق�ضائية� ،شركة �أو كيان ًا اعتبار ًّيا
صال �آخر .وت�س ِّلم الفقرة الفرعية (ب) من املادة  ٢ب�أنه يجوز ملمثل االع�سار �أن يكون �شخ�ص ًا
منف� ً
ي�ؤذن له يف �إجراءات الإع�سار ب�إدارة تلك الإجراءات ،ويف حالة الإجراءات التي جتري يف دولة
�أخرى غري الدولة امل�شرتعة ،يجوز �أن ي�شمل "ممثل الإع�سار" �أي�ض ًا �شخ�ص ًا م�أذون ًا له حتديد ًا
لأغرا�ض متثيل تلك الإجراءات.
()11

()12

()13

 -51وال يوجب القانون النموذجي � َّأن يكون ممثل الإع�سار م�أذون ًا له من حمكمة ،ومن َّثم
رحب مبا يكفي لي�شمل التعيينات التي قد تقوم بها � ُّأي جهة خا�صة غري املحكمة.
ف� َّإن التعريف ٌ
لتج�سد املمار�سة
وهو ي�شمل �أي�ض ًا التعيينات التي تتم على �أ�سا�س م�ؤقتَ .
وتدرج هذه التعيينات ِّ
املتبعة يف العديد من البلدان واملتمثلة يف � َّأن �إجراءات الإع�سار كثرياً ،بل عاد ًة ،ما تبد�أ على
�أ�سا�س "م�ؤقت" �أو "متهيدي" .وبا�ستثناء و�صف تلك الإجراءات ب�أنها م�ؤقتة ،فهي ت�ستوفي
جميع ال�شروط الأ�سا�سية الأخرى لتعريف "�إجراء الإع�سار" الوارد يف الفقرة الفرعية (�أ)
�سي تلك الإجراءات لأ�سابيع �أو �أ�شهر باعتبارها �إجراءات "م�ؤقتة"
من املادة  .2وكثري ًا ما ُت َّ
ب�إدارة �أ�شخا�ص ُي َّعينون على �أ�سا�س "م�ؤقت" ،وال تعمد املحكمة �إ َّال بعد انق�ضاء فرتة من
الزمن �إىل �إ�صدار �أمر يقر موا�صلة الإجراءات على �أ�سا�س غري م�ؤقت .والتعريف الوارد يف

()22دليل اال�شرتاع والتف�سري ،الفقرات .80-69
()23
ق�صد به � ُّأي �شخ�ص �أو هيئة ،مبا يف ذلك
قانون الإع�سار النموذجي ،املادة ( 2د)’" :املمثل الأجنبي‘ ُي َ
املعينان على �أ�سا�س م�ؤقت ،ي�ؤذن له �أو لها ،يف �إجراء �أجنبي ،ب�إدارة تنظيم �أموال املدين �أو �أعماله
ال�شخ�ص �أو الهيئة َّ
على �أ�س�س جديدة �أو ت�صفيتها� ،أو الت�صرف كممثل للإجراء الأجنبي".
()24الدليل الت�شريعي ،مقدمة ،الفقرة الفرعية ( 12ت)’" :ممثل الإع�سار‘ :هو �شخ�صية �أو هيئة ،مبا فيها
املعينة م�ؤقتاًُ ،ي�ؤذن لها يف �إجراءات الإع�سار ب�إدارة �إعادة تنظيم حوزة الإع�سار �أو ت�صفيتها".
تلك َّ
()25
املرجع نف�سه ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،الفقرة .35
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رحب مبا فيه الكفاية لي�شمل املدينني امل�ستمرين يف احليازة بعد بدء
الفقرة الفرعية (ب) ٌ
�إجراءات الإع�سار.
الفقرة الفرعية (ج) "احلكم الق�ضائي"

 -52يعتمد القانون النموذجي تعريف ًا وا�سع ًا ملا ي�شكل احلكم الق�ضائي ،مو�ضح ًا ما قد ي�شمله
امل�صطلح يف اجلملة الثانية من الفقرة الفرعية (ج) من املادة  .٢وين�صب الرتكيز على الأحكام
الق�ضائية ال�صادرة عن حمكمة ميكن و�صفها عموم ًا ب�أنها �سلطة متار�س وظائف ق�ضائية� ،أو عن
�سلطة �إدارية� ،شريطة �أن يكون للقرار الذي تتخذه هذه الأخرية نف�س الأثر املرتتب على قرار
درج ال�سلطات الإدارية يف القانون النموذجي ،كما تدرج يف قانون الإع�سار النموذجي،
املحكمة .و ُت َ
على �أ�سا�س � َّأن بع�ض نظم الإع�سار تديرها �سلطات متخ�ص�صة ،و� َّأن القرارات التي ت�صدرها تلك
ال�سلطات يف �سياق �إجراءات الإع�سار ت�ستحق االعرتاف على قدم امل�ساواة مع القرارات الق�ضائية.
وال ي�شرتط القانون النموذجي �أن يكون احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار قد �صدر عن حمكمة
متخ�ص�صة ذات والية ق�ضائية ب�ش�أن الإع�سار� ،إذ لي�ست جميع الدول لديها حماكم متخ�ص�صة من
هذا القبيل ،وهناك العديد من احلاالت التي ميكن �أن ي�صدر فيها حكم ق�ضائي م�شمول بالقانون
النموذجي من حمكمة لي�س لديها ذلك االخت�صا�ص .وهذا ي�ؤيده �أي�ض ًا الرتكيز على الأحكام
الق�ضائية "املتعلقة بالإع�سار" .ولتلك الأ�سباب ،ف� َّإن التعريف �أو�سع نطاق ًا عن ق�صد من ا�ستخدام
()26
كلمة "حمكمة" يف كل من قانون الإع�سار النموذجي والدليل الت�شريعي.
()14

 -53و�أ�ضيفت الإ�شارة �إىل تكاليف املحكمة ونفقاتها حل�صر �إنفاذ الأوامر املتعلقة بالتكاليف
يف تلك ال�صادرة فيما يتعلق بالأحكام الق�ضائية التي ميكن االعرتاف بها و�إنفاذها مبقت�ضى
القانون النموذجي.
 -54ولأغرا�ض هذا القانون ،ينبغي �أ َّال ُتعترب تدابري احلماية امل�ؤقتة �أحكام ًا ق�ضائية .وال يحدد
القانون النموذجي ما املق�صود مب�صطلح "تدابري م�ؤقتة" .ويف ال�سياق الدويل ،توجد تعاريف قليلة
ملا ي�شكل التدابري امل�ؤقتة �أو التمهيدية �أو الوقائية �أو االحرتازية ،وتتباين النظم القانونية ب�ش�أن
اخل�صائ�ص التي ينبغي �أن تت�سم بها تلك التدابري.
 -55وقد يكون للتدابري امل�ؤقتة غر�ضان رئي�سيان ،هما :الإبقاء على الو�ضع الراهن ريثما ُيف�صل
يف الق�ضايا قيد النظر �أمام املحاكم ،وتوفري و�سيلة �أولية لت�أمني املوجودات التي قد ُي�ستوفى منها
حكم ق�ضائي نهائي .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،فهي قد ت�شرتك يف خ�صائ�ص معينة؛ فعلى �سبيل املثال،
()26املرجع نف�سه ،مقدمة ،الفقرة  :٨لأغرا�ض التب�سيط ،ي�ستخدم الدليل الت�شريعي م�صطلح "حمكمة" بنف�س
الطريقة املتبعة يف الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  ٢من قانون الإع�سار النموذجي ،للإ�شارة �إىل "�سلطة ق�ضائية
تقدم دعم ًا لإجراءات
�أو �سلطة �أخرى خمت�صة مبراقبة" �إجراءات الإع�سار "�أو الإ�شراف" عليها� .أما ال�سلطة التي ِّ
الإع�سار �أو لها �أدوار حم َّددة يف تلك الإجراءات ،ولكن لي�س لها وظائف تتعلق بالف�صل يف الق�ضايا التي تتناولها تلك
الإجراءات ،فال ُتعترب م�شمولة مبعنى م�صطلح "املحكمة" ح�سبما هو م�ستخدم يف الدليل .وتن�ص الفقرة الفرعية (ﻫ)
ق�صد بها �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة
من املادة  ٢من قانون الإع�سار النموذجي على ما يلي(" :ﻫ) ’املحكمة الأجنبية‘ ُي َ
خمت�صة مبراقبة �إجراء �أجنبي �أو الإ�شراف عليه".
�أخرى
َّ
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هي ذات طابع م�ؤقت� ،أو قد ُتلتم�س ب�صورة عاجلة� ،أو قد تكون �صادرة بناء على طلب طرف واحد.
بيد �أنه �إذا مت ت�أييد �أمر باتخاذ تلك التدابري بعد �أن يكون املدعى عليه قد �أُ�شعر به و�أتيحت له
فر�صة املثول �أمام ال�سلطة املخت�صة والتما�س �إ�سقاطه ،جاز التوقف عن اعتبارها تدابري متهيدية
�أو م�ؤقتة.
 -56والآثار القانونية التي قد ترتتب على تطبيق القانون ،مثل �أمر الوقف الذي ي�سري تلقائ ًّيا
عند بدء �إجراءات الإع�سار مبقت�ضى القانون ذي ال�صلة املتعلق بالإع�سار ،قد الُ  تعترب ،من دون
�صدور �أوامر ق�ضائية �إ�ضافية ،حكم ًا ق�ضائ ًّيا لأغرا�ض القانون النموذجي.

الفقرة الفرعية (د) "احلكم الق�ضائي

املتعلق بالإع�سار"

�  -57أنواع الأحكام الق�ضائية التي يتعني �أن ي�شملها القانون النموذجي هي تلك التي ميكن
�أن ُتعترب نا�شئة نتيجة لإجراء �إع�سار �أو مرتبطة جوهر ًّيا به (وفق ًا لتعريف �إجراء الإع�سار الوارد
يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،)٢والتي ت�صدرها حمكمة �أو �سلطة �إدارية ذات �صلة عند
ا�ستهالل �إجراء الإع�سار املذكور �أو بعد ا�ستهالله .وي�شمل احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار � َّأي
تدبري انت�صافي عادل من�صو�ص عليه يف ذلك احلكم الق�ضائي �أو الزم لإنفاذه ،مبا يف ذلك
�إن�شاء �صندوق ا�ستئماين لأغرا�ض االنت�صاف� ،إ َّال �أ َّنه ال ي�شمل �أ ًّيا من عنا�صر الأحكام الق�ضائية
التي تفر�ض عقوبة جنائية (رغم � َّأن املادة  16قد تتيح اجتزاء العقوبة اجلنائية من �سائر عنا�صر
احلكم الق�ضائي).
 -58ويخ�ضع قرار بدء �إجراء الإع�سار على وجه التحديد لالعرتاف مبقت�ضى قانون الإع�سار
النموذجي وهو غري متناول يف القانون النموذجي ،كما ت�ؤكد ذلك الفقرة الفرعية (د) ’ ‘2من
التعريف .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلاالت التي يلزم فيها االعرتاف بقرار البدء هي على الأرجح
احلاالت التي تكون فيها التدابري االنت�صافية املتاحة مبقت�ضى قانون الإع�سار النموذجي مطلوبة
هي �أي�ضاً .ورغم ذلك ،يتناول القانون النموذجي الأحكام الق�ضائية ال�صادرة وقت بدء �إجراءات
الإع�سار ،مثل تعيني ممثل الإع�سار �أو الأحكام الق�ضائية �أو الأوامر التي تتناول دفع مطالبات
العاملني وموا�صلة دفع ا�ستحقاقات العاملني واالحتفاظ باملهنيني ودفع رواتبهم وقبول �أو رف�ض
عقود التنفيذ وا�ستخدام ال�ضمانات الرهنية النقدية والتمويل الالحق لبدء الإجراءات .و�ستعترب
هذه الأحكام �أحكام ًا ق�ضائية متعلقة بالإع�سار على �أ�سا�س �أنها تن�ش�أ كنتيجة لبدء �إجراءات الإع�سار
و�أنها �أحكام ق�ضائية تندرج �ضمن تعريف هذا امل�صطلح.
 -59وتو�ضح عبارة "�سواء �أكانت �إجراءات الإع�سار املعنية اخ ُت ِتمت �أم مل تختتم" التي تلي
الفقرة الفرعية (د) ’� ‘1أ من املادة  ٢من تعريف "احلكم الق�ضائي الأجنبي املتعلق بالإع�سار"
� َّأن احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار الذي ي�صدر بعد اختتام الإجراءات التي يتعلق بها ال يزال
من املمكن اعتباره حكم ًا ق�ضائ ًّيا متعلق ًا بالإع�سار لأغرا�ض القانون النموذجي .ففي بع�ض الواليات
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الق�ضائية ،على �سبيل املثال ،قد ُترفع دعاوى �إبطال بعد اعتماد خطة �إعادة التنظيم و�إقرارها من
جانب املحكمة يف حاالت ُيعترب ذلك الإقرار فيها مبثابة اختتام للإجراءات .وتتبع قوانني الإع�سار
ُن ُهج ًا خمتلفة �إزاء اختتام �إجراءات الإع�سار تناق�شها الفقرات � 16إىل  19من الف�صل ال�ساد�س
من اجلزء الثاين من الدليل الت�شريعي.
 -60وتقدم القائمة التالية ،التي ال ُيق�صد منها �أن تكون ح�صرية ،بع�ض الأمثلة على �أنواع
الأحكام الق�ضائية التي يجوز اعتبارها �أحكام ًا ق�ضائية متعلقة بالإع�سار:
(�أ) احلكم الق�ضائي الذي يتناول تكوين موجودات حوزة الإع�سار والت�صرف فيها ،مثل
ما �إذا كانت املوجودات جزء ًا من حوزة الإع�سار �أو ينبغي ت�سليمها �إىل حوزة الإع�سار� ،أو ما� إذا
ت�صرفت فيها على نحو �سليم (�أو غري �سليم)؛
كانت حوزة الإع�سار قد َّ
(ب) احلكم الق�ضائي الذي يحدد ما �إذا كان ينبغي �إبطال معاملة تتعلق باملدين
�أو باملوجودات املدرجة يف حوزة �إع�ساره لأنها تخ ُّل مببد�أ التكاف�ؤ يف املعاملة بني الدائنني (املعامالت
التف�ضيلية) �أو ُتنق�ص قيمة احلوزة على نحو غري �سليم (املعامالت منقو�صة القيمة)؛
يقر ب� َّأن ممثل املدين �أو مديره يتحمل امل�س�ؤولية عن �إجراء
(ج) احلكم الق�ضائي الذي ُّ
ا ُّتخذ حينما كان ذلك املدين مع�سر ًا �أو يف فرتة اقرتابه من الإع�سار ،وكان �سبب التقا�ضي
املت�صل بتلك امل�س�ؤولية مما ميكن �أن ت�ستند �إليه حوزة �إع�سار املدين �أو ُي�ستند �إليه بالنيابة
عنها لإقامة الدعوى مبوجب القانون املرتبط بالإع�سار ،مبا يتما�شى مع اجلزء الرابع من
الدليل الت�شريعي؛
(د) احلكم الق�ضائي الذي يحدد ما �إذا كان م�ستح ًّقا على املدين �أو له � ُّأي مبلغ �أو
التزام �آخر غري م�شمول بالفقرة الفرعية (�أ) �أو الفقرة الفرعية (ب) .و�سيكون على الدولة
امل�شرتعة �أن حتدد ما �إذا كان ينبغي تو�سيع نطاق هذه الفئة لي�شمل جميع تلك الأحكام بغ�ض
النظر عن وقت ن�شوء �سبب التقا�ضي .وقد ُيعترب �سبب التقا�ضي� ،إذا ن�ش�أ قبل ا�ستهالل �إجراءات
الإع�سار ،مرتبط ًا ارتباطا كافيا ب�إجراءات الإع�سار لأن عملية التقا�ضي ا�ستهلت يف �سياق تلك
الإجراءات وميكن �أن ت�ؤثر فيها ،ولكن ميكن �أي�ض ًا اعتبار � َّأن �صدور حكم ب�ش�أن �سبب التقا�ضي
ذاك ل�صالح املدين �أو �ضده قبل بدء �إجراءات الإع�سار كان �أمرا ممكنا ،ومن ثم ،ف� َّإن ذلك
ال�سبب مل يكن مرتبطا ارتباط ًا جوهر ًّيا كافي ًا ب�إجراءات الإع�سار .ولع َّل الدول امل�شرتعة تود
�أي�ض ًا �أن ت�أخذ يف االعتبار �أي�ضا طريقة معاملة هذه الأحكام الق�ضائية يف �إطار ال�صكوك
الدولية الأخرى؛
(ﻫ) احلكم الق�ضائي الذي يق�ضي مبا يلي� ‘1’ :إقرار �أو تعديل خطة �إعادة تنظيم
�أو ت�صفية� ،أو ’� ‘2إبراء ذمة املدين �أو �إ�سقاط دين� ،أو ’ ‘3املوافقة على اتفاق طوعي �أو مربم
خارج �إطار املحكمة لإعادة الهيكلة .وال ينظم قانون الإع�سار يف العادة �أنواع االتفاقات امل�شار
�إليها يف الفقرة الفرعية ’ ،‘3وقد يتم التو�صل �إليها عن طريق مفاو�ضات غري ر�سمية ملعاجلة
تعديل توافقي ملطالبات جميع الدائنني امل�شاركني .والإ�شارة الواردة يف القانون النموذجي ُيق�صد
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بها االتفاقات التي حتال �إىل املحكمة يف نهاية املطاف من �أجل �إقرارها يف �إجراءات ر�سمية ،مثل
()27
املعجلة من النوع الذي يتناوله الدليل الت�شريعي؛
الإجراءات َّ
(و) احلكم الق�ضائي املتعلق با�ستجواب مدير املدين ،عندما يكون مكان ذلك املدير يف
والية ق�ضائية ثالثة.
()15

 -61وال ُي�شرتط بال�ضرورة �أن ي�ستند املدين �أو ممثل �إع�ساره �إىل �سبب التقا�ضي املف�ضي �إىل
احلكم الق�ضائي .وينبغي تف�سري عبارة "�سبب التقا�ضي" تف�سري ًا وا�سع ًا للإ�شارة �إىل مو�ضوع
الدعوى .وقد يقرر ممثل الإع�سار عدم رفع الدعوى ،ويعهد بذلك �إىل طرف ثالث �أو ي�سمح ب�أن
يتوىل ذلك الدائنون مبوافقة من املحكمة .وال ي�ؤثِّر قيام طرف �آخر برفع الدعوى ا�ستنادا �إىل
�سبب التقا�ضي على وجوب االعرتاف ب� ِّأي حكم ق�ضائي �صادر �أو وجوب �إنفاذه� ،شريطة �أن يكون
من نوع واجب الإنفاذ على � ِّأي نحو �آخر مبقت�ضى القانون النموذجي.
 -62وت�ؤكد الفقرة الفرعية (د) ’ ،‘2ح�سبما ُذكر �أعالهَّ � ،أن التعريف ال ي�شمل القرار الذي
ي�ستهل �إجراءات الإع�سار على �أ�سا�س �أنه مو�ضوع يخ�ضع لنظام االعرتاف مبقت�ضى قانون الإع�سار
النموذجي .ومع ذلك ،فالقرارات الأخرى التي تتخذ وقت ا�ستهالل �إجراءات الإع�سار ،كما �أ�شري
م�ستبعدة من القانون النموذجي .وكثريا
�إىل ذلك �أعاله ،مثل قرار تعيني ممثل الإع�سار ،غري
َ
ما يكون االعرتاف بذلك التعيني ،مث ًال ،عام ًال حا�سم ًا يف �إثبات � َّأن ممثل الإع�سار له �أهلية
طلب االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه (املادة � )11أو طلب التدبري االنت�صافي املرتبط بذلك
االعرتاف والإنفاذ (املادة .)١2

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرات  116و 125و126

A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرات 60-54
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرات 70-61
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/WG.V/WP.140الفقرات 5-3
 ،A/CN.9/870الفقرات 60-53
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظات []2
 ،A/CN.9/898الفقرات 60-48
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148

�إىل

[]13

 ،A/CN.9/903الفقرات  16و 73-64و( 77الفقرة  68مت�صلة بتاريخ وتطور تعريف "احلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار")
()27الدليل الت�شريعي ،اجلزء الثاين ،الف�صل الرابع ،الق�سم باء.
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A/CN.9/WG.V/WP.150

 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرات 56-42
 ،A/CN.9/931الفقرتان  17و18
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 61-47
 ،A/CN.9/937الفقرات 20-18
 ،A/CN.9/955الفقرات 15-12
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.1
A/CN.9/956/Add.2

املادة  -3االلتزامات الدولية لهذه الدولة
 -1عندما يتعار�ض هذا القانون مع � ِّأي التزام على هذه الدولة نا�شئ عن � ٍّأي من املعاهدات
�أو �سائر �أ�شكال االتفاقات التي تكون طرف ًا فيها مع دولة واحدة �أو �أكرث من الدول الأخرى ،تكون
الغلبة ملقت�ضيات تلك املعاهدات �أو االتفاقات.
  -2ال ينطبق هذا القانون على � ِّأي حكم ق�ضائي تنطبق عليه معاهدة �سارية ب�ش�أن االعرتاف
بالأحكام الق�ضائية املدنية والتجارية �أو �إنفاذها ،وتنطبق تلك املعاهدة على احلكم الق�ضائي.
� -63صيغت الفقرة  1من املادة  ،٣التي تعرب عن مبد�أ غلبة االلتزامات الدولية للدولة
امل�شرتعة على القانون الداخلي ،على غرار الأحكام املماثلة يف �سائر القوانني النموذجية التي
()28
�أعدتها الأون�سيرتال ،مبا فيها قانون الإع�سار النموذجي.
()16

 -64وتن�ص الفقرة  2من املادة  ٣على �أنه يف حال وجود معاهدة �سارية بالن�سبة �إىل الدولة
امل�شرتعة وانطباق تلك املعاهدة على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املدنية والتجارية و�إنفاذها،
طبق �أحكام املعاهدة،
و�إذا كان احلكم الق�ضائي املعني يندرج �ضمن �شروط املعاهدة ،فينبغي �أن ُت َّ
ولي�س القانون النموذجي ،على االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه .وت�ؤكد املادة غلبة املعاهدات
فقط عند دخولها حيز النفاذ بالن�سبة �إىل الدولة امل�شرتعة وانطباقها على احلكم الق�ضائي
امللزمة ال�صادرة عن منظمات التكامل االقت�صادي
تعامل االلتزامات القانونية ِ
املعني .ويجوز �أن َ
الإقليمية التي ت�سري على الأع�ضاء يف تلك املنظمات معاملة االلتزامات النا�شئة عن معاهدة
دولية .وميكن تكييف هذا احلكم �أي�ضا يف القانون الوطني للإ�شارة �إىل ال�صكوك الدولية امللزمة
املربمة مع الكيانات من غري الدول� ،إذا كانت تنطبق على االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
بالإع�سار و�إنفاذها.
امللزمة تلقائية النفاذ .بيد �أنه يف دول �أخرى،
 -65ويف بع�ض الدول ،تكون املعاهدات الدولية ِ
ال تكون تلك املعاهدات ،مع بع�ض اال�ستثناءات ،تلقائية النفاذ �إذ �إنها تتطلب ت�شريع ًا داخل ًّيا لت�صبح
قانون ًا واجب الإنفاذ .وبالنظر �إىل املمار�سات العادية لهذه املجموعة الأخرية من الدول فيما يتعلق
()28انظر ،على �سبيل املثال ،دليل اال�شرتاع والتف�سري ،الفقرات .93-91
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باملعاهدات واالتفاقات الدولية ،ف�إنه قد ال يكون من املنا�سب �أو ال�ضروري ا�شرتاع املادة � ٣أو قد
يكون من املنا�سب ا�شرتاعها ب�صيغة معدلة.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116

A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرة 61
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرة 71
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرات 63-61
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظتان [ ]14و[]15
 ،A/CN.9/898الفقرات 17-13
A/CN.9/WG.V/WP.145
 ،A/CN.9/903الفقرات  20-17و78
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرات 59-57
 ،A/CN.9/931الفقرة 19
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 64-62
 ،A/CN.9/937الفقرة 21
 ،A/CN.9/955الفقرة 16
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

املخت�صة
املادة  -4املحكمة �أو ال�سلطة
َّ
تقوم باملهام امل�شار �إليها يف هذا القانون ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار
و�إنفاذها [ ُت َّدد املحكمة �أو املحاكم �أو ال�سلطة �أو ال�سلطات املخت�صة بتويل هذه املهام يف الدولة
امل�شرتعة] �أوُّ � أي حمكمة �أخرى تثار �أمامها م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية.
 -66قد يتوزع االخت�صا�ص باملهام الق�ضائية التي يتناولها القانون النموذجي على حماكم
وتكيف الدولة امل�شرتعة تبعا لذلك ن�ص املادة مع نظامها
و�سلطات خمتلفة يف الدولة امل�شرتعة ِّ
املتعلق بذلك االخت�صا�ص .وتكمن �أهمية املادة  ،٤عندما ُت�شرتع يف دولة ما ،يف زيادة ال�شفافية
وتي�سري ا�ستخدام الت�شريعات على ممثلي الإع�سار الأجانب على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك على
�صدرة بالتما�س االعرتاف باحلكم
غريهم من الأ�شخا�ص امل�أذون لهم مبوجب قانون الدولة املُ ِ
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الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه .و�إذا كانت يف الدولة امل�شرتعة �سلطة غري املحكمة ت�ضطلع ب� ٍّأي
من املهام املتعلقة باالعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ،تدرج الدولة يف املادة ،٤
ويف غريها من املوا�ضع املنا�سبة يف قانون اال�شرتاع ،ا�سم ال�سلطة املخت�صة.
 -67وينبغي للت�شريعات التنفيذية ،لدى حتديد الوالية الق�ضائية يف امل�سائل امل�شار �إليها يف
املادة � ،٤أ َّال حتد دون �ضرورة من اخت�صا�ص املحاكم الأخرى يف الدولة امل�شرتعة .ويجوز بخا�صة،
تبي هذه املادة بو�ضوح� ،إثارة م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية يف �إجراءات
كما ِّ
ال يكون فيها االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه هما امل�س�ألة الرئي�سية املطلوب الف�صل فيها.
ويف تلك احلاالت ،جتوز �إثارة تلك امل�س�ألة �أمام حمكمة �أو �سلطة غري الهيئة املحددة وفق ًا للجزء
الأول من املادة .٤

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرة 61
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرة 71
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرة 64
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظتان [ ]16و[]17
 ،A/CN.9/898الفقرات 20-18
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرة 21
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  60و61
 ،A/CN.9/931الفقرة 20
A/CN.9/WG.V/WP.156
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان  65و66
 ،A/CN.9/937الفقرة 22
A/CN.9/956
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املادة  -5الإذن بالت�صرف يف دولة �أخرى ب�ش�أن
حكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار �صادر
يف هذه الدولة
درج �صفة ال�شخ�ص �أو الكيان الذي يدير عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون
يخ َّول [ ُت َ
الدولة امل�شرتعة] �سلطة الت�صرف يف دولة �أخرى ب�ش�أن حكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار �صادر يف
هذه الدولة ،ح�سبما ي�سمح به القانون الأجنبي املنطبق.
املعينني �أو لل�سلطات الأخرى
َّ �  -68إن الق�صد من املادة  ٥هو �ضمان الإذن ملمثلي الإع�سار َّ
املعينة يف �إجراءات الإع�سار امل�ست َهلة يف الدولة امل�شرتعة بالت�صرف يف اخلارج فيما يتعلق
َّ
باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار .ويجوز للدولة امل�شرتعة التي يكون فيها ممثلو الإع�سار
جمهزين بالفعل للت�صرف يف هذا ال�صدد �أن تقرر التخلي عن �إدراج املادة  ،٥و�إن كان الإبقاء
على تلك املادة �سيوفر دلي ًال قانون ًّيا وا�ضح ًا على تلك ال�صالحية وي�ساعد املحاكم الأجنبية و�سائر
م�ستعملي القانون.
 -69وقد �صيغت املادة  ٥بحيث تو�ضح � َّأن نطاق ال�سلطة التي ميار�سها ممثل الإع�سار يف
اخلارج تتوقف على القوانني واملحاكم الأجنبية .وتكون الإجراءات التي قد يو ُّد ممثل الإع�سار
املعي يف الدولة امل�شرتعة اتخاذها يف دولة �أجنبية من النوع الذي يتناوله القانون النموذجي،
َّ
من قبيل التما�س االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �أو �إنفاذه �أو ما يرتبط به من تدابري
انت�صافية .وال تتوقف �سلطة الت�صرف يف تلك الدولة الأجنبية على ما �إذا كانت تلك الدولة قد
�س َّنت ت�شريع ًا ا�ستناد ًا �إىل القانون النموذجي.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116

A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرة 61
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرة 71
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرة 65
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظة []16
 ،A/CN.9/898الفقرة 21
A/CN.9/WG.V/WP.145
 ،A/CN.9/903الفقرة 22
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  62و63
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 ،A/CN.9/931الفقرة 20
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان  67و68
 ،A/CN.9/937الفقرة 23
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

املادة  -6امل�ساعدة الإ�ضافية مبوجب قوانني �أخرى
درج �صفة ال�شخ�ص �أو الكيان الذي يدير
يقيد �صالحية املحكمة �أو [ ُت َ
لي�س يف هذا القانون ما ِّ
عملية �إعادة التنظيم �أو الت�صفية مبقت�ضى قانون الدولة امل�شرتعة] يف تقدمي م�ساعدة �إ�ضافية
مبقت�ضى قوانني �أخرى يف هذه الدولة.
 -70يتمثل الغر�ض من القانون النموذجي يف زيادة امل�ساعدة عرب احلدود املتاحة يف الدولة
امل�شرتعة فيما يتعلق باالعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ،ويف مواءمة تلك
امل�ساعدة .بيد �أنه بالنظر �إىل � َّأن قانون الدولة امل�شرتعة قد ي�ضم بالفعل ،عند ا�شرتاع القانون
النموذجي� ،أحكام ًا خمتلفة ميكن مبوجبها ملمثل الإع�سار الأجنبي �أن يح�صل على تلك امل�ساعدة،
وحيث � َّإن القانون النموذجي لي�س من �أغرا�ضه احللول حمل تلك الأحكام �أو ن�سخها ما دامت تقدم
�ضروبا من امل�ساعدة ت�ضاف �إىل نوع امل�ساعدة التي يتناولها هو �أو تختلف عنها ،فيجوز للدولة
امل�شرتعة �أن تنظر فيما �إذا كانت هناك حاجة �إىل املادة  ٦لتو�ضيح تلك النقطة .واملادة �سني مهمة
�أي�ض ًا يف هذا ال�صدد من حيث �إنها تقدم تو�ضيح ًا لنطاق املادة  ٢١من قانون الإع�سار النموذجي
والتدابري االنت�صافية التي ُيفرت�ض �أن تكون متاحة مبوجب تلك املادة .ول َّأن املادة  ٦ال حتدد اجلهة
يقدم طلب ًا لالعرتاف بحكم
التي يتاح لها االنت�صاف ،يفهم من املادة َّ � ١1أن � َّأي �شخ�ص يحق له �أن ِّ
ق�ضائي متعلق بالإع�سار و�إنفاذه ميكنه �أي�ضا طلب م�ساعدة �إ�ضافية مبقت�ضى املادة .٦

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرة 61
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرة 71
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرة 66
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظة []16
 ،A/CN.9/898الفقرة 21
A/CN.9/WG.V/WP.145
 ،A/CN.9/903الفقرة 23
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرة 64
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 ،A/CN.9/931الفقرة 21
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرة 69
 ،A/CN.9/937الفقرة 23
A/CN.9/956

املادة    -7اال�ستثناء املتعلق بالنظام العام
لي�س يف هذا القانون ما مينع املحكمة من رف�ض اتخاذ �إجراء ينظِّ مه هذا القانون �إذا كان وا�ضح ًا
� َّأن ذلك الإجراء يتعار�ض تعار�ضا جليا مع النظام العام ،مبا يف ذلك املبادئ الأ�سا�سية للعدالة
الإجرائية ،يف هذه الدولة.
 -71ملا كان مفهوم النظام العام ي�ستند �إىل القانون الوطني وقد يختلف من دولة �إىل �أخرى،
فال توجد حماولة لتعريفه تعريف ًا موحد ًا يف املادة .٧
 -72ويف بع�ض الدول ،قد يكون لتعبري "النظام العام" معنى وا�سع لأنه قد يرتبط ،من حيث
ف�سر اال�ستثناء املتعلق
املبد�أ ،ب� ِّأي قاعدة �إلزامية من قواعد القانون الوطني .بيد �أنه يف دول كثريةُ ،ي َّ
بالنظام العام باعتباره يقت�صر على مبادئ القانون الأ�سا�سية ،وخ�صو�ص ًا ال�ضمانات الد�ستورية؛
ويف تلك الدول ،ال ُي�ستخدم النظام العام لرف�ض تطبيق قانون �أجنبي �أو االعرتاف بقرار ق�ضائي
�أجنبي �أو قرار حتكيم �أجنبي �إال عندما يكون من �ش�أن ذلك التطبيق �أو االعرتاف �أن يتعار�ضا
()29
مع تلك املبادئ الأ�سا�سية.
()17

�  -73أ َّما الغر�ض من تعبري "وا�ضح ًا" ،امل�ستخدم �أي�ض ًا يف العديد من الن�صو�ص القانونية الدولية
الأخرى لتو�صيف عبارة "النظام العام" (مبا يف ذلك قانون الإع�سار النموذجي) ،فهو الت�أكيد
يف�سر اال�ستثناء املتعلق بالنظام العام تف�سري ًا تقييد ًّيا ،و� َّأن املادة � ٧إمنا ُيق�صد �أن
على �ضرورة �أن َّ
ُيحتج بها يف ظروف ا�ستثنائية تتعلق مب�سائل ذات �أهمية جوهرية بالن�سبة �إىل الدولة امل�شرتعة.
ويف بع�ض الدول ،قد ي�شمل ذلك احلاالت التي يجرى فيها امل�سا�س ب�أمن الدولة �أو �سيادتها.
 -74ويهدف اجلزء الثاين من احلكم ،الذي ي�شري �إىل العدالة الإجرائية� ،إىل تركيز االهتمام
على العيوب الإجرائية اخلطرية .وقد �صيغ ملراعاة الدول التي تعتمد مفهوم ًا �ضيق ًا ن�سب ًّيا
للنظام العام (وتعامل العدالة الإجرائية والعدالة الطبيعية باعتبارهما متمايزتني عن النظام
العام) والتي قد ترغب يف �إدراج عبارات عن العدالة الإجرائية يف القوانني التي ت�شرتع القانون
النموذجي .وال يق�صد من �إ�ضافة هذه العبارة الإيحاء ب� َّأن النهج املعتمد فيما يخ�ص النظام
العام يف القانون النموذجي يختلف ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال عنه يف قانون الإع�سار النموذجي �أو
� َّأن فكرة العدالة الإجرائية لن تدرج يف �إطار اال�ستثناء املتعلق بالنظام العام يف املادة  ٦من قانون
الإع�سار النموذجي.

()29لالطالع على حاالت ذات �صلة يف �إطار قانون الإع�سار النموذجي ،انظر ،على �سبيل املثال ،املنظور
الق�ضائي ،الق�سم الثالث-باء" ،5-ا�ستثناء ’النظام العام‘".
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املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرات  116و 127و128

A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرة 67
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/898الفقرة 21
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظتان [ ]18و[]19
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرة 24
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرات 69-65
 ،A/CN.9/931الفقرة 22
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 74-70
 ،A/CN.9/937الفقرة 23
 ،A/CN.9/955الفقرة 17
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2

املادة  -8التف�سري
موحد ًا
َ
يول االعتبار يف تف�سري هذا القانون ملن�شئه الدويل ول�ضرورة الت�شجيع على تطبيقه تطبيق ًا َّ
والتزام ح�سن النية.
 -75يرد حكم مماثل للحكم الوارد يف املادة  ٨يف عدد من معاهدات القانون اخلا�ص (على
�سبيل املثال ،الفقرة  1من املادة  ٧من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع
(فيينا )30(.))1980 ،ومت الت�سليم ب� َّأن �إدراج حكم من هذا القبيل �سيكون مفيد ًا �أي�ض ًا يف ن�ص
غري تعاهدي ،مثل قانون منوذجي ،على �أ�سا�س � َّأن � َّأي دولة ت�شرتع قانون ًا منوذج ًّيا من م�صلحتها
ف�سر ذلك القانون تف�سري ًا مت�سقاً .وقد �صيغت املادة  ٨على غرار املادة املناظرة يف قانون
�أن ُي َّ
الإع�سار النموذجي.
()18

 -76ومما يي�سر التف�سري املت�سق للقانون النموذجي نظام املعلومات اخلا�ص بال�سوابق الق�ضائية
امل�ستندة �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال (كالوت) ،الذي تن�شر �أمانة الأون�سيرتال يف �إطاره خال�صات
للقرارات الق�ضائية (وقرارات التحكيم ،عند االقت�ضاء) تف�سر االتفاقيات والقوانني النموذجية
املنبثقة عن الأون�سيرتال (للح�صول على مزيد من املعلومات عن هذا النظام ،انظر الفقرة 129
�أدناه).
()30الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1498الرقم .25567
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املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرة 61
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرة 71
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرة 68
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظة []16
 ،A/CN.9/898الفقرة 22
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرة 25
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  70و71
 ،A/CN.9/931الفقرة 23
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان  75و76
 ،A/CN.9/937الفقرة 24
A/CN.9/956/Add.2

املادة  -9مفعول احلكم املتعلق بالإع�سار
ووجوب �إنفاذه
�صدرة وال ُينفذ
ال ُيع َرتف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �إ َّال �إذا كان �ساري املفعول يف الدولة املُ ِ
�إال �إذا كان واجب الإنفاذ فيها.
�صدرة،
 -77تن�ص املادة  9على �أنه ال ُيعرتف باحلكم الق�ضائي �إ َّال �إذا كان �ساري ًا يف الدولة املُ ِ
وال ُي ْن َفذ �إ َّال �إذا كان واجب الإنفاذ فيها .ويعني ال�سريان عموم ًا � َّأن احلكم الق�ضائي �صحيح ونافذ
وقابل للتطبيق من الناحية القانونية .ف�إذا مل يكن �سارياً ،ف�إنه لن ي�شكل قرارا يحدد حتديد ًا
�صحيح ًا حقوق الأطراف والتزاماتها .ومن املمكن �أن يكون احلكم الق�ضائي �ساري ًا يف الدولة
�صدرة دون �أن يكون واجب الإنفاذ لأنه ،على �سبيل املثالُ ،ع ِّلق يف انتظار نتيجة اال�ستئناف
املُ ِ
(تتناول املادة  10هذا املو�ضوع) .ف�إذا مل يكن احلكم الق�ضائي �ساري ًا �أو مل يكن واجب الإنفاذ
�صدرة ،ف�إنه ال ينبغي
�صدرة� ،أو �إذا مل يعد �ساري ًا �أو واجب الإنفاذ يف الدولة املُ ِ
يف الدولة املُ ِ
االعرتاف به �أو �إنفاذه (�أو اال�ستمرار يف االعرتاف به �أو �إنفاذه) يف دولة �أخرى مبوجب القانون
النموذجي .ومن َّثم ،يجب �أن حت َّدد م�س�ألة املفعول ووجوب الإنفاذ بالرجوع �إىل قانون الدولة
�صدرة ،مع الإقرار ب� َّأن الدول املختلفة لديها قواعد خمتلفة ب�ش�أن الطابع النهائي والقطعي
املُ ِ
للأحكام الق�ضائية.
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 -78وتثري هذه املناق�شة م�س�ألة التمايز بني االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه .وكما� أ�شري
�إليه �أعاله (انظر الفقرات � 25إىل  ،)27يعني االعرتاف تفعيل املحكمة املتلقية لقرار املحكمة
�صدرة ب�ش�أن احلقوق وااللتزامات القانونية الواردة يف احلكم الق�ضائي .فعلى �سبيل املثال،
املُ ِ
�صدرة � َّأن املدعي له� ،أو لي�س له ،حق معني ،ف� َّإن املحكمة املتلقية تقبل
�إذا ر�أت املحكمة املُ ِ
هذا القرار وتعرتف به .ومن ناحية �أخرى ،يعني الإنفاذ تطبيق الإجراءات القانونية للمحكمة
�صدرة .ويجب �أن يكون قرار
املتلقية لكفالة االمتثال للحكم الق�ضائي ال�صادر عن املحكمة املُ ِ
�إنفاذ احلكم الق�ضائي ،لأغرا�ض القانون النموذجي ،م�سبوق ًا باالعرتاف باحلكم الق�ضائي
�أو مقرتن ًا به.
 -79ويف املقابل ،ال يلزم �أن يكون االعرتاف مقرتن ًا �أو متبوع ًا بالإنفاذ .فعلى �سبيل املثال،
�صدرة � َّأن �أحد الأطراف ملزم بدفع مبلغ من املال للطرف الآخر� ،أو � َّأن
�إذا ر�أت املحكمة املُ ِ
�أحد الأطراف له حق معني ،جاز للمحكمة املتلقية االكتفاء باالعرتاف بذلك اال�ستنتاج الوقائعي،
دون �أن تثار � ُّأي م�س�ألة تتعلق بالإنفاذ .و�إذا ا�ستند �إىل �سبب التقا�ضي املف�ضي �إىل ذلك احلكم
الق�ضائي مرة �أخرى يف الدولة املتلقية ،ف� َّإن االعرتاف باحلكم الق�ضائي الأجنبي �سيكون كافي ًا
للف�صل يف الطلب.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرتان  69و72
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظتان [ ]20و[]21
 ،A/CN.9/898الفقرتان  23و24
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرتان  26و27
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرات 75-72
 ،A/CN.9/931الفقرات 26-24
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 79-77
 ،A/CN.9/937الفقرة 25
 ،A/CN.9/955الفقرة 18
A/CN.9/956
A/CN.9/956/Add.2
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املادة � -10أثر دعاوى الطعن لدى الدولة املُ�صدرة
على االعرتاف والإنفاذ
�صدرة �أو �إذا كانت
�  -1إذا كان احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار قيد الطعن لدى الدولة املُ ِ
االعرتاف
املهلة املتاحة للطعن فيه بالطرائق املعتادة يف تلك الدولة مل تنق�ض بعد ،فيجوز ت�أجيل
ِ
إنفاذه �أو رف�ض ذلك االعرتاف �أو الإنفاذ .ويف تلك احلاالت ،يجوز للمحكمة �أي�ض ًا �أن جتعل
به �أو � ِ
تقررها.
االعرتاف �أو الإنفاذ م�شروط ًا بتقدمي ال�ضمانات التي ِّ
  -2ال يحول الرف�ض مبقت�ضى الفقرة  1دون التما�س االعرتاف باحلكم الق�ضائي �أو �إنفاذه
الحقاً.
 -80قد يكون ال�ستخدام كلمة "الطعن" يف املادة  10معان خمتلفة تبع ًا للقانون الوطني؛ ففي
�صدرة النظر
بع�ض الواليات الق�ضائية ،قد ت�شمل يف البداية على حد �سواء �إمكانية �إعادة املحكمة املُ ِ
�صدرة
يف احلكم ورفع دعوى ا�ستئناف �أمام حمكمة �أعلى .فعلى �سبيل املثال ،قد تتاح للمحكمة املُ ِ
فرتة ق�صرية لإعادة النظر يف حكم �صادر عنها قبل ا�ستئنافه �أمام حمكمة �أعلى؛ ومبجرد تقدمي
�صدرة تلك الإمكانية .وي�شمل ا�ستخدام كلمة "الطعن" التعبري
اال�ستئناف ،ال تعود لدى املحكمة املُ ِ
إجراء
عن كلتا احلالتني .وي�صف تعبري "الطعن بالطرائق املعتادة" ،يف بع�ض النظم القانونيةً � ،
للطعن يخ�ضع ملهلة زمنية وي�أخذ �شكل ا�ستئناف للحكم مع مراجعة كاملة (للوقائع والقانون) .وهو
مييز بني تلك احلاالت وحاالت الطعن "اال�ستثنائية" ،مثل الطعن �أمام حمكمة حلقوق الإن�سان �أو
الطعون الداخلية ب�سبب انتهاك احلقوق الأ�سا�سية.
 -81وتن�ص الفقرة  1من املادة  10على �أنه �إذا كان احلكم الق�ضائي قيد الطعن لدى الدولة
�صدرة �أو �إذا كانت املهلة املتاحة للطعن فيه بالطرائق املعتادة مل تنق�ض بعد ،تكون لدى املحكمة
املُ ِ
املتلقية ال�سلطة التقديرية العتماد ُن ُهج خمتلفة �إزاء احلكم الق�ضائي .فعلى �سبيل املثال ،ميكنها
رف�ض االعرتاف باحلكم الق�ضائي؛ �أو ت�أجيل االعرتاف والإنفاذ �إىل �أن يت�ضح ما �إذا كان احلكم
�صدرة؛ �أو االعرتاف باحلكم الق�ضائي مع �إرجاء
الق�ضائي �سي�ؤ َّيد �أو ُيبطَ ل �أو ُيع َّدل يف الدولة املُ ِ
�إنفاذه؛ �أو االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه .وتتيح هذه املرونة للمحكمة التعامل مع جمموعة
من احلاالت املختلفة ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،احلاالت التي يتقدم فيها املدين املحكوم
�ضده بطلب ا�ستئناف لت�أخري الإنفاذ� ،أو احلاالت التي قد ُيعترب فيها اال�ستئناف عبث ًّيا على نحو
�صدرة .ف�إذا قررت املحكمة
�آخر� ،أو احتمال �إنفاذ احلكم الق�ضائي ب�صورة م�ؤقتة يف الدولة املُ ِ
االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه رغم الطعن� ،أو االعرتاف به مع �إرجاء �إنفاذه ،ميكن للمحكمة
ت�ضرر الطرف املعني يف انتظار �صدور
�أن تطلب تقدمي �شكل ما من �أ�شكال ال�ضمان لكفالة عدم ُّ
نتيجة الطعن .ف�إذا �أُبطل احلكم الق�ضائي الحق ًا �أو ُع ِّد َل �أو مل يعد �ساري ًا �أو واجب الإنفاذ يف الدولة
تعدل � َّأي اعرتاف �أو �إنفاذ ممنوح وفق ًا للإجراءات
املُ ِ
�صدرة ،فينبغي للدولة املتلقية �أن تلغي �أو ِّ
ذات ال�صلة املقررة مبوجب القانون الداخلي.
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 -82ف�إذا قررت املحكمة �أن ترف�ض االعرتاف والإنفاذ ب�سبب الطعن قيد النظر ،ينبغي لهذا
القرار �أ َّال مينع تقدمي طلب جديد من �أجل االعرتاف والإنفاذ متى ُف�صل يف ذلك الطعن .ويعني
الرف�ض يف تلك احلالة الرف�ض غري املانع للدعوى .وتتناول الفقرة  2من املادة  10هذا املو�ضوع.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116

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

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

 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظتان
 ،A/CN.9/898الفقرتان  23و24

[ ]20و[]21

A/CN.9/WG.V/WP.145
 ،A/CN.9/903الفقرتان  26و27
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  76و77
 ،A/CN.9/931الفقرات 26-24
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 82-80
 ،A/CN.9/937الفقرة 25
 ،A/CN.9/955الفقرة 19
A/CN.9/956

املادة �  -11إجراءات التما�س االعرتاف بحكم ق�ضائي
متعلق بالإع�سار و�إنفاذه
�صدرة التما�س االعرتاف
 -١يجوز ملمثِّل الإع�سار� ،أو ل ِّأي
�شخ�ص �آخر يجيز له قانون الدولة املُ ِ
ٍ
بحكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار و�إنفاذه� ،أن يلتم�س االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه يف هذه
الدولة .ويجوز �أي�ض ًا �أن تثار م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية.
 -٢عند التما�س االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار و�إنفاذه مبقت�ضى الفقرة  ،1يق َّدم
�إىل املحكمة ما يلي:

(�أ)

ن�سخة م�ص َّدقة من احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار؛

(ب) � ُّأي م�ستندات �ضرورية لإثبات � َّأن احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �ساري املفعول
�صدرة ،و�أ َّنه واجب الإنفاذ فيها عند االقت�ضاء ،مبا يف ذلك املعلومات عن � ِّأي طعن
يف الدولة املُ ِ
يف احلكم منظور فيه؛ �أو
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(ج) يف حال عدم وجود �أدلة الإثبات امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب)،
� ُّأي �أدلة �إثبات �أخرى ب�ش�أن تلك امل�سائل تقبلها املحكمة.
 -٣يجوز للمحكمة �أن تطلب ترجمة امل�ستندات املق َّدمة مبقت�ضى الفقرة � 2إىل �إحدى اللغات
الر�سمية لهذه الدولة.
 -٤يجوز للمحكمة �أن تفرت�ض � َّأن امل�ستندات املق َّدمة مبقت�ضى الفقرة � 2صحيحة� ،سواء �أكانت
م�ص َّدقة قانون ًا �أم مل تكن.
-5

ل ِّأي طرف ُيلتم�س �ضده االعرتاف والإنفاذ احلق يف �سماع دعواه.

 -83تر�سي املادة � 11شروط طلب االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه يف
املبي يف الفقرة  ،2واملتطلبات الإجرائية الأ�سا�سية لذلك .ومن ثم،
الدولة امل�شرتعة ،على النحو َّ
توفر املادة  11هيك ًال ب�سيط ًا و�سريع ًا ال�ستخدامه من �أجل احل�صول على االعرتاف والإنفاذ .وتبع ًا
لذلك ،من امل�ست�صوب ،لدى �إدراج هذا احلكم يف القانون الوطني ،عدم �إثقال الإجراءات مبتطلبات
�إ�ضافية غري تلك املدرجة فيه فع ًال.

الفقرة 1
االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ممثلُ الإع�سار
 -84ميكن �أن َيلتم�س
َ
�أو � ُّأي �شخ�ص م�أذون له بالت�صرف نيابة عن �إجراء الإع�سار باملعنى املق�صود يف الفقرة
الفرعية (ب) من املادة  .2وميكن �أن يلتم�سه �أي�ض ًا � ُّأي �شخ�ص له احلق مبوجب قانون
�صدرة يف التما�س االعرتاف والإنفاذ املذكورين .ويجوز �أن ي�شمل ذلك �أي دائن
الدولة املُ ِ
تت�أثر م�صاحله باحلكم الق�ضائي .وتكرر اجلملة الثانية من الفقرة  ١املاد َة  ،٤حيث ت�شري
�إىل �أنه يجوز �أي�ض ًا اال�ستناد �إىل م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو �أن تثار كم�س�ألة عر�ضية
يف �سياق الدعوى .ويف تلك احلاالت ،قد ال يكون الإنفاذ مطلوباً .ويف احلاالت التي تن�ش�أ
فيها هذه امل�س�ألة يف ظل تلك الظروف ،ينبغي الوفاء مبتطلبات املادة  ١1من �أجل احل�صول
على االعرتاف باحلكم الق�ضائي .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن ال�شخ�ص الذي يثري تلك امل�س�ألة
على هذا النحو ينبغي �أن يكون �أحد الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف اجلملة الأوىل من الفقرة ١
من املادة .١1

الفقرة 2
عدد الفقرة  ٢من املادة  ١1امل�ستندات �أو الأدلة التي يجب �أن يربزها الطرف الذي
ُ -85ت ِّ
يلتم�س االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه .وتطلب الفقرة الفرعية �( ٢أ) �إبراز
ن�سخة م�صدق عليها من احلكم الق�ضائي .ويتحدد ما ي�شكل "ن�سخة م�صدق عليها" بالرجوع
�إىل قانون الدولة التي ي�صدر فيها احلكم الق�ضائي .وت�شرتط الفقرة الفرعية ( ٢ب) تقدمي
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� ِّأي وثائق �ضرورية ال�ستيفاء ال�شرط املتعلق بكون احلكم الق�ضائي نافذ ًا وقاب ًال للإنفاذ يف
�صدرة ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة ب� ِّأي طعن منظور يف احلكم الق�ضائي (انظر
الدولة املُ ِ
الفقرة  ،)81والتي ميكن �أن ت�شمل معلومات عن احلدود الزمنية املتعلقة بالطعن .ويف حني
ال ين�ص القانون النموذجي على االعرتاف بالقرار الذي ي�ستهل �إجراءات الإع�سار التي يتعلق
بها احلكم الق�ضائي ،من امل�ست�صوب �أن ُتق َّدم ن�سخة من ذلك احلكم الق�ضائي �إىل املحكمة
املعرتفة ك�إثبات لوجود �إجراءات الإع�سار التي يتعلق بها احلكم الق�ضائي .ومع ذلك ،ال يق�صد
من ذلك �أنه ينبغي للمحكمة املتلقية ،عندما تقدم �إليها ن�سخة من ذلك احلكم الق�ضائي لدعم
تقيم الأ�س�س املو�ضوعية لقرار املحكمة الأجنبية الذي ي�سته ُّل
طلب االعرتاف والإنفاذ� ،أن ِّ
ذلك الإجراء.
 -86ومن �أجل تفادي رف�ض االعرتاف ب�سبب عدم االمتثال لأمر فني فح�سب (على �سبيل
املثال� ،إذا مل يتمكن مقدم الطلب من تقدمي وثائق تفي مبتطلبات الفقرتني الفرعيتني �( 2أ)
و(ب) من املادة  ،١1بجميع تفا�صيلها) ،تتيح الفقرة الفرعية (ج) �أن ت�ؤخذ يف االعتبار �أدلة غري
مي�س بال�سلطة املخولة
تلك املحددة يف الفقرتني الفرعيتني �( ٢أ) و(ب) .بيد � َّأن هذا احلكم ال ُّ
للمحكمة للإ�صرار على تقدمي �أدلة مقبولة لديها .ومن امل�ست�صوب احلفاظ على تلك املرونة لدى
ا�شرتاع القانون النموذجي.

الفقرة 3
 -87جتيز الفقرة  ٣للمحكمة �أن تطلب ترجمة بع�ض �أو كل الوثائق املقدمة مبقت�ضى الفقرة
 ،٢ولكنها ال جتربها على ذلك .و�إذا كانت تلك ال�سلطة التقديرية متوافقة مع �إجراءات املحكمة،
تي�سر البت يف الطلب يف �أقرب وقت ممكن �إذا كان بو�سع املحكمة �أن تنظر يف الطلب
ف�إنها قد ِّ
دون احلاجة �إىل ترجمة الوثائق.

الفقرة 4
َ -88يفرت�ض القانون النموذجي عدم ا�شرتاط �أن تكون امل�ستندات املق َّدمة ت�أييد ًا لالعرتاف
والإنفاذ موثَّقة ب� ِّأي طريقة خا�صة ،وال �سيما من خالل �إجراءات الت�صديق القانوين عليها ،حيث
تن�ص الفقرة  4من املادة  ١1على �أنه يحق للمحكمة �أن تفرت�ض �صحة تلك الوثائق �سواء �أكان
م�ص َّدق ًا عليها قانون ًا �أم ال .وكثريا ما ي�شري م�صطلح "الت�صديق" �إىل الإجراء ال�شكلي الذي
�صدر فيها الوثيقة على �صحة
ت�شهد مبوجبه جهة دبلوما�سية �أو قن�صلية تابعة للدولة التي �س ُت َ
التوقيع و�صفة ال�شخ�ص املو ِّقع على الوثيقة وكذلك ،عند االقت�ضاء ،ماهية الأختام والأمهار املوجودة
على الوثيقة.
تفرت�ض"

ُ -89ويفهم من الفقرة  ٤من املادة ( ١1التي "يجوز" مبقت�ضاها "للمحكمة �أن
�صحة الوثائق املقدمة مبوجب الفقرة َّ � )٢أن للمحكمة ال�سلطة التقديرية لرف�ض االعتماد على

اجلزء الثاين -دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال

النموذجي

49

افرتا�ض ال�صحة يف حالة وجود � ِّأي �شك يتعلق بتلك ال�صحة� ،أو للخلو�ص �إىل غلبة �أدلة تثبت
العك�س .ويراعي هذا احلل املرن � َّأن ب�إمكان املحكمة االطمئنان �إىل � َّأن وثيقة معينة �صادر ٌة عن
حمكمة معينة حتى من دون �أن يكون م�ص َّدقا عليها قانوناً ،بيد �أنه يف حاالت �أخرى ،قد ال ترغب
املحكمة يف الت�صرف على �أ�سا�س وثيقة �أجنبية غري م�ص َّدق عليها قانوناً ،وبخا�صة عندما تكون
الوثائق �صادرة عن والية ق�ضائية مل تعتد املحكمة على التعامل معهاُ .ويعترب هذا االفرتا�ض مفيد ًا
ل َّأن �إجراءات الت�صديق قد تكون مرهقة وم�ستهلكة للوقت (لأنها ت�ستوجب مث ًال م�شاركة �سلطات
خمتلفة من م�ستويات متعددة يف بع�ض الدول) .ومع ذلك ،ال متنع الدولة التي ت�شرتط الت�صديق
على وثائق مثل تلك املن�صو�ص عليها يف املادة  11من تو�سيع نطاق هذا اال�شرتاط مبقت�ضى هذه
املادة لي�شمل القانون النموذجي.
 -90وفيما يتعلق باحلكم القا�ضي بتخفيف � ِّأي �شرط ب�ش�أن الت�صديق ،قد تن�ش�أ م�س�ألة تتعلق
مبا� إذا كان يتعار�ض مع االلتزامات الدولية للدولة امل�شرتعة .فهناك عدة دول �أطراف يف معاهدات
ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن االعرتاف بالوثائق والت�صديق عليها ب�صفة متبادلة ،من قبيل
االتفاقية الالغية ل�شرط الت�صديق القانوين على الوثائق العامة الأجنبية لعام  )31(،1961املعتمدة
حتت رعاية م�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص ،والتي تن�ص على �إجراءات مب�سطة وحمددة
للت�صديق على الوثائق ال�صادرة من الدول املو ِّقعة .بيد� أنه يف كثري من احلاالت ،حتافظ املعاهدات
املتعلقة بالت�صديق على الوثائق ،من قبيل الإنابات الق�ضائية والإجراءات ال�شكلية املماثلة ،على
�سريان القوانني والأنظمة التي تق�ضي ب�إلغاء �إجراءات الت�صديق �أو بتب�سيطها؛ ولذلك ،فمن غري
املرجح �أن ين�ش�أ ت�ضارب يف هذا ال�ش�أن .فعلى �سبيل املثال ،كما ورد يف الفقرة  2من املادة  ٣من
االتفاقية املذكورة �أعاله:
()19

"ال يجوز مع هذا ا�شرتاط [الت�صديق] على الوثيقة �إذا كان هذا الإجراء قد �أُلغي �أو ُب ِّ�سط
�أو �أُعفيت الوثيقة نف�سها منه مبوجب القوانني �أو اللوائح التنظيمية �أو املمار�سات املعمول
بها يف الدولة التي يتعني تقدمي الوثيقة فيها �أو مبقت�ضى اتفاق بني دولتني متعاقدتني
�أو �أكرث".
 -91ووفق ًا للفقرة  1من املادة  ٣من القانون النموذجي� ،إذا كان ال يزال هناك تعار�ض بني
القانون املحلي الذي ي�شرتع القانون النموذجي ومعاهدة ما �أو قانون ر�سمي ملزم �آخر ،كانت
الغلبة للمعاهدة �أو للقانون الآخر.

الفقرة 5
امللتم�س �ضده التدبري االنت�صافي الوارد يف احلكم
-92
ُّ
تقر الفقرة  ٥من املادة  ١1حق الطرف َ
الق�ضائي يف عر�ض دعواه ب�ش�أن طلب االعرتاف والإنفاذ .ول�ضمان جدوى هذا احلق و�إمكانية
�إنفاذه ،يلزم �إ�شعار الطرف امللتم�س التدبري االنت�صافي �ضده بالطلب املق َّدم لنيل االعرتاف
()31الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،527الرقم .7625
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والإنفاذ وبتفا�صيل جل�سة اال�ستماع .ويرتك القانون النموذجي لقانون الدولة امل�شرتعة حتديد
الكيفية التي يلزم بها تقدمي ذلك الإ�شعار.
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A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرات 75-72
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرتان  70و71
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�إىل

[]25

املادة    -12التدابري االنت�صافية امل�ؤقَّتة
 -١عندما مت�س احلاجة التخاذ تدابري انت�صافية بغية املحافظة على �إمكانية االعرتاف باحلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ،يجوز للمحكمة ،اعتبار ًا من تاريخ طلب االعرتاف بذلك احلكم
بناء على طلب ممثل الإع�سار �أو � ِّأي �شخ�ص �آخر
و�إنفاذه وحلني البت يف ذلك الطلب� ،أن متنحً ،
يحق له التما�س االعرتاف والإنفاذ مبقت�ضى الفقرة  1من املادة  ،11تدابري انت�صافية ب�صفة
م�ؤ َّقتة مبا يف ذلك ما يلي:
(�أ) وقف الت�صرف يف موجودات � ِّأي طرف واحد �أو �أكرث من الأطراف التي �صدر �ضدها
احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار؛ �أو
(ب) منح تدبري انت�صافي قانوين �أو من�صف �آخر ،ح�سب االقت�ضاء ،يف نطاق احلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار.
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درج الأحكام املتعلقة بالإ�شعار (�أو ُي�شار �إىل الأحكام ال�سارية ب�ش�أن الإ�شعار يف الدولة
ُ [ -٢ت َ
امل�شرتعة) ،مع بيان ما �إذا كان الإ�شعار الزم ًا مبقت�ضى هذه املادة].
البت يف طلب االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه ،ينتهي �سريان
 -٣عند ِّ
متدده املحكمة.
مل
ما
املادة
هذه
مبقت�ضى
املمنوح
االنت�صافي
التدبري
ِّ
 -93تتناول املادة  ١2التدابري االنت�صافية التي "مت�س احلاجة" �إليها ويجوز الأمر بها بناء
على تقدير املحكمة ،وتكون متاحة اعتبار ًا من اللحظة التي ُيلتم�س فيها االعرتاف �إىل �أن يتخذ
قرار ب�ش�أن االعرتاف وكذلك ،ح�سب االقت�ضاء� ،إىل �أن يتحقق الإنفاذ .ويكمن الأ�سا�س املنطقي
لإتاحة تلك التدابري االنت�صافية يف احلفاظ على �إمكانية �إتاحة املوجودات الكفيلة با�ستيفاء احلكم
الق�ضائي يف حال االعرتاف به و�إنفاذه� ،سواء �أكانت تلك املوجودات عائدة �إىل املدين يف �إجراءات
الإع�سار التي يتعلق بها احلكم الق�ضائي �أو �إىل املدين املحكوم �ضده .وي�شار �إىل الطابع امللح
للتدابري يف العبارة االفتتاحية للفقرة  .١وحت�صر الفقرة الفرعية �( ١أ) الوقف يف الت�صرف يف
موجودات � ِّأي طرف �صدر احلكم الق�ضائي �ضده .وتن�ص الفقرة الفرعية ( ١ب) على منح تدابري
انت�صافية �أخرى ،قانونية ومن�صفة على ال�سواء ،ب�شرط �أن يكون ذلك يف نطاق احلكم الق�ضائي
الذي ُيلتم�س االعرتاف بهُ .ويفرت�ض �أن تكون الفقرة  ،١ب�صيغتها الراهنة ،مرنة مبا فيه الكفاية
بحيث ت�شمل طلب احل�صول على التدابري االنت�صافية املق َّدم من جانب واحد ،حيثما ي�سمح قانون
الدولة امل�شرتعة بتقدمي الطلب على ذلك الأ�سا�س .وتتج�سد هذه الإحالة �إىل قانون الدولة امل�شرتعة
�أي�ض ًا يف الأحكام املتعلقة بالإ�شعار والواردة يف الفقرة .2

الفقرة 2
 -94تت�ضمن قوانني العديد من الدول متطلبات بتقدمي �إ�شعار (�إ َّما من جانب ممثل الإع�سار
بناء على �أمر من املحكمة �أو من جانب املحكمة ذاتها) عند منح تدبري انت�صافي من النوع املذكور
يف املادة  ،١2با�ستثناء احلاالت التي ُيلتم�س فيها ذلك التدبري االنت�صافي بناء على طلب طرف
واحد (�إذا كان ذلك م�سموح ًا به يف الدولة امل�شرتعة) .والفقرة  ٢هي املكان املنا�سب لكي تن�ص
الدولة امل�شرتعة على مثل ذلك الإ�شعار حيثما دعت احلاجة �إىل ذلك.

الفقرة 3
 -95التدبري االنت�صافي املتاح مبقت�ضى املادة  ١2هو تدبري م�ؤقت حيث ينق�ضي ،وفق ن�ص
الفقرة  ،٣عند البت يف م�س�ألة االعرتاف وكذلك ،ح�سب االقت�ضاء ،الإنفاذ ،ما مل متدد املحكمة
�سريانه .وقد تو ُّد املحكمة القيام بذلك مث ًال من �أجل جتنب وجود فجوة بني � ِّأي تدبري م�ؤقت ي�صدر
قبل االعرتاف و� ِّأي تدبري قد ي�صدر عند االعرتاف �أو بعده.
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املادة  -13قرار االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق
بالإع�سار و�إنفاذه
رهن ًا باملادتني  7وُ ،14يعرتف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ُوين َفذ وفق ًا لل�شروط التالية:

(�أ)

�أن ُت�ستوفى ال�شروط الواردة يف املادة  9ب�ش�أن �سريان املفعول ووجوب الإنفاذ؛

ممثل الإع�سار
(ب) �أن يكون ُملتمِ �س االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه َ
باملعنى املق�صود يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة � ،2أو �شخ�ص ًا �آخر يح ُّق له التما�س االعرتاف
باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه مبقت�ضى الفقرة  1من املادة 11؛
(ج) �أن يفي الطلب بال�شروط الواردة يف الفقرة  2من املادة 11؛
(د) �أن يكون االعرتاف والإنفاذ ملتم�سني من املحكمة امل�شار �إليها يف املادة � ،4أو� أن ُتثار
م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية �أمامها.
 -96الغر�ض من املادة  ١3هو و�ضع معايري وا�ضحة وميكن التنب�ؤ بها من �أجل االعرتاف باحلكم
الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه .ف�إذا�( :أ) كان احلكم الق�ضائي حكم ًا ق�ضائ ًّيا يتعلق بالإع�سار
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(ح�سب التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (د) من املادة )٢؛ و(ب) ا�ستوفيت متطلبات االعرتاف
�صدرة مبوجب املادة )٩؛ و(ج) ال َتم�س
والإنفاذ (�أي كان احلكم نافذ ًا وقاب ًال للإنفاذ يف الدولة املُ ِ
االعرتاف �أحد الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة  ١من املادة  11من حمكمة �أو من �سلطة م�شار
�إليها يف املادة � ،٤أو �أثريت م�س�ألة االعرتاف كو�سيلة للدفاع �أو كم�س�ألة عر�ضية �أمام هذه املحكمة
�أو ال�سلطة؛ و(د) ُقدمت امل�ستندات �أو الأدلة املطلوبة مبقت�ضى الفقرة  ٢من املادة ١1؛ و(ﻫ) مل يكن
االعرتاف خمالف ًا للنظام العام (املادة )٧؛ و(و) مل يكن احلكم الق�ضائي خا�ضع ًا ل ٍّأي من �أ�سباب
الرف�ض (املادة  ،)١4وجب منح االعرتاف.
 -97ولدى حتديد ما �إذا كان احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ي�ستحق االعرتاف به و�إنفاذه،
تتقيد املحكمة املتلقية بال�شروط امل�سبقة املن�صو�ص عليها يف القانون النموذجي .وال يوجد ما
ين�ص على �أن تنظر املحكمة املتلقية يف الأ�س�س املو�ضوعية لقرار املحكمة الأجنبية ب�إ�صدار
احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار �أو امل�سائل املتعلقة ببدء �إجراءات الإع�سار التي يتعلق بها احلكم
الق�ضائي .ومع ذلك ،يجوز للمحكمة املتلقية ،لدى ال�سعي للتو�صل �إىل قرارها ب�ش�أن االعرتاف،
�صدرة و� ِّأي معلومات قد تكون
�أن تويل االعتبار الواجب ل ِّأي قرارات و�أوامر ت�صدرها املحكمة املُ ِ
ملزمة للمحكمة املتلقية يف
ُعر�ضت على املحكمة املُ ِ
�صدرة .وال تكون تلك الأوامر �أو القرارات ِ
الدولة امل�شرتعة ،حيث يتعني عليها فقط �أن تطمئن على نحو م�ستقل �إىل � َّأن احلكم الق�ضائي
تعول ،عم ًال باالفرتا�ض
املتعلق بالإع�سار يفي مبتطلبات املادة  .٢ومع ذلك ،يحق للمحكمة �أن ِّ
الوارد يف الفقرة  4من املادة  ،١1على املعلومات الواردة يف ال�شهادات والوثائق املقدمة دعم ًا
لطلب االعرتاف .ويف الظروف املنا�سبة ،من �ش�أن تلك املعلومات �أن ت�ساعد املحكمة املتلقية
يف مداوالتها.
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املادة �  -14أ�سباب رف�ض االعرتاف بحكم ق�ضائي
متعلق بالإع�سار و�إنفاذه
بالإ�ضافة �إىل ال�سبب املن�صو�ص عليه يف املادة  ،٧يجوز رف�ض االعرتاف بحكم ق�ضائي متعلق
بالإع�سار و�إنفاذه يف � ٍّأي من احلاالت التالية:
(�أ) �إذا كان الطرف الذي �أُقيمت �ضده الدعوى التي �صدر يف �إطارها احلكم الق�ضائي:
‘ ’1مل ُيخطَ ر ب�إقامة تلك الدعوى على نحو يتيح له وقت ًا كافي ًا لرتتيب دفاعه
امل�صدرة
ُوي ِّكنه من ذلك ،على �أ َّال يكون ذلك الطرف قد مثل �أمام املحكمة
ِ
وعر�ض عليها دعواه دون �أن يعرت�ض على هذا الإخطار� ،إذا كان قانون الدولة
�صدرة يتيح االعرتا�ض عليه؛ �أو
املُ ِ
خطر يف هذه الدولة ب�إقامة تلك الدعوى بطريقة تتعار�ض مع قواعد هذه
‘� ’2أُ ِ
الدولة ب�ش�أن ت�سليم امل�ستندات؛
�صدر عن طريق االحتيال؛
(ب) �إذا كان احلكم الق�ضائي قد ا�س ُت ِ
(ج) �إذا كان احلــكم الق�ضائي يتع ــار�ض مع حك ــم ق�ضائي �صــدر يف هذه الدولة ب�ش�أن
منازعة متعلقة بالأطراف نف�سها؛
(د) �إذا كان احلكم الق�ضائي يتعار�ض مع حكم ق�ضائي �سابق �صدر يف دولة �أخرى
يف منازعة متعلقة بالأطراف نف�سها ب�ش�أن املو�ضوع نف�سه� ،شريطة �أن يكون ذلك احلكم ال�سابق
م�ستوفي ًا لل�شروط الالزمة لالعرتاف به و�إنفاذه يف هذه الدولة؛
(ﻫ) �إذا كان من �ش�أن االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه عرقلة �إدارة �إجراءات
�إع�سار املدين ب�شكل ما ،مبا ي�شمل التعار�ض مع �أمر بوقف الإجراءات �أو �أمر �آخر ميكن االعرتاف
به �أو �إنفاذه يف هذه الدولة؛
(و) �إذا كان احلكم الق�ضائي:
‘ ’1ي�ؤثر ت�أثري ًا جوهر ًّيا على حقوق الدائنني بوجه عام ،مثل البت فيما �إذا كان
ينبغي �إقرار خطة �إعادة تنظيم �أو ت�صفية� ،أو �إبراء ذمة املدين �أو� إ�سقاط
دين� ،أو املوافقة على اتفاق طوعي �أو خارج �إطار املحكمة لإعادة الهيكلة؛
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‘� ’2صدر يف �إجراءات مل توفر حماية كافية مل�صالح الدائنني و�سائر الأ�شخا�ص
ذوي امل�صلحة ،مبن فيهم املدين؛

(ز)

�صدرة ال ت�ستوفي �أ ًّيا من ال�شروط التالية:
�إذا كانت املحكمة املُ ِ
‘ ’1ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية بناء على موافقة �صريحة من الطرف
الذي �صدر احلكم الق�ضائي �ضده؛ �أو
‘ ’2ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية على �أ�سا�س قبول من الطرف الذي �صدر
احلكم الق�ضائي �ضدهْ � ،أي �أن يكون ذلك الطرف قد ناق�ش الأ�س�س املو�ضوعية
�أمام املحكمة دون �أن يعرت�ض على الوالية الق�ضائية �أو على ممار�ستها يف
�صدرة ،ما مل يت�ضح � َّأن هذا
الإطار الزمني املح َّدد يف قانون الدولة املُ ِ
االعرتا�ض على الوالية الق�ضائية مل يكن لينجح مبقت�ضى ذلك القانون؛ �أو
أ�سا�س يجوز ل ِّأي حمكمة يف هذه
‘ ’3ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية على � ٍ
الدولة �أن ت�ستند �إليه يف ممار�سة واليتها الق�ضائية؛ �أو
أ�سا�س ال يتعار�ض مع قانون
‘ ’4ممار�سة املحكمة لواليتها الق�ضائية على � ٍ
هذه الدولة؛

لع َّل الدول التي �س َّنت ت�شريعات ت�ستند �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
تو ُّد ا�شرتاع الفقرة الفرعية (ح)
(ح) �إذا كان احلكم الق�ضائي قد ن�ش�أ عن دولة تكون �إجراءاتها املتعلقة بالإع�سار غري
درج �إ�شارة �إىل القانون الذي �س َّنته
قابلة لالعرتاف بها �أو لن ميكن االعرتاف بها مبقت�ضى [ ُت َ
الدولة امل�شرتعة �إعما ًال لقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود]� ،إ َّال �إذا:
اعتف بها �أو كان ميكن االعرتاف
‘ ’1كان ممثل الإع�سار املعني ب�إجراءات ُ
درج �إ�شارة �إىل القانون الذي �س َّنته الدولة امل�شرتعة �إعما ًال
بها مبقت�ضى [ ُت َ
للقانون النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود] قد �شارك يف الإجراءات يف
�صدرة �إىل درجة امل�شاركة يف مناق�شة الأ�س�س املو�ضوعية ل�سبب
الدولة املُ ِ
الدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛
�صدرة
‘ ’2كان احلكم الق�ضائي يتعلق ح�صر ًا
مبوجودات كان مكانها الدولة املُ ِ
ٍ
وقت بدء الإجراءات فيها.
تبي املادة  ١4الأ�س�س املحددة لإمكانية رف�ض االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار
-98
ِّ
و�إنفاذه� ،إ�ضافة �إىل ال�سبب املتعلق بالنظام العام الوارد يف املادة ُ .7ويق�صد من قائمة الأ�سباب
�أن تكون �شاملة ،بحيث ال تنطبق الأ�سباب غري املذكورة .وكما ُذكر �أعاله ،ينبغي االعرتاف باحلكم
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الق�ضائي �شريطة �أن يكون م�ستوفي ًا ل�شروط املادة  ،١3و�أ َّال يكون االعرتاف حمظور ًا مبوجب املادة ،٧
وعدم انطباق الأ�سباب املبينة يف املادة  .14ولكن من خالل الإ�شارة �إىل "جواز" رف�ض االعرتاف
ملزمة ب�أن ترف�ض االعرتاف والإنفاذ حتى يف حال
والإنفاذ ،تو�ضح املادة َّ � 14أن املحكمة غري َ
انطباق �أحد �أحكامها .ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن بع�ض املذاهب القانونية ترى �أنه مبجرد
يتبي وجود �أحد الأ�سباب الواردة يف املادة  ،14ال ي�صبح لدى املحكمة تلك ال�سلطة التقديرية
�أن َّ
ويتعني عليها رف�ض االعرتاف باحلكم الق�ضائي ورف�ض �إنفاذه .ومن حيث املبد�أ ،ف� َّإن عبء �إثبات
واحد �أو �أكرث من الأ�سباب املبينة يف املادة  ١4يقع على عاتق الطرف املعار�ض لالعرتاف باحلكم
الق�ضائي و�إنفاذه.

الفقرة الفرعية (�أ)  -الإخطار بالدعوى املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي
املتعلق بالإع�سار
 -99ت�سمح الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  14للمحكمة برف�ض االعرتاف والإنفاذ �إذا
مل يكن املدعى عليه يف الدعوى التي �صدر يف �إطارها احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار
قد� أُخطر بتلك الدعوى على النحو املنا�سب .وتراعى يف هذا الأمر قاعدتان :الأوىل ،يف الفقرة
الفرعية (�أ) ‘ ،’1تتعلق مب�صالح املدعى عليه؛ والثانية ،يف الفقرة الفرعية (�أ) ‘ ،’2تتعلق مب�صالح
الدولة املتلقية.
كاف وعلى
 -100وتتناول الفقرة الفرعية (�أ) ‘ ’1التخلف عن �إخطار املدعى عليه يف وقت ٍ
نحو يتيح له ترتيب الدفاع .وال يقت�صر هذا احلكم على الإ�شعار برفع الدعاوى� ،إذ ي�شمل �أي�ض ًا
العنا�صر الأ�سا�سية لالدعاءات املق َّدمة �ضد املدعى عليه لتمكينه من ترتيب دفاعه .وال ينطوي
ا�ستخدام كلمة " ُيخطَ ر" على � ِّأي معنى قانوين تقني ،بل يقت�صر على متكني املدعى عليه من
املحدد ملا �إذا كان الإخطار
االطِّ الع على االدعاء وحمتوى الوثائق املتعلقة برفع الدعوى� .أ َّما املعيار ِّ
قد ُق ِّدم قبل وقت كاف فهو م�س�ألة وقائعية بحتة تتوقف على ظروف كل حالة .وقد توفر القواعد
�صدرة �إر�شادات ب�ش�أن ما قد يكون مطلوب ًا ال�ستيفاء هذا ال�شرط،
الإجرائية املعتمدة لدى املحكمة املُ ِ
ولكن لي�س من �ش�أنها �أن تكون قاطعة .وقد يتطلب عدم الإملام بالقانون املحلي واللغة املحلية
وامل�شاكل املتعلقة بالعثور على حمام منا�سب فرتة �أطول من الفرتة املن�صو�ص عليها مبقت�ضى
�صدرة .وينبغي �أي�ض ًا �أن يتم الإخطار "على نحو"
القانون واملمار�سات املعتمدة لدى املحكمة املُ ِ
يتيح للمدعى عليه ترتيب دفاعه ،وهو ما قد ي�ستلزم �أن تكون الوثائق املكتوبة بلغة ال ُيحتمل �أن
يفهمها املتهم م�صحوب ًة برتجمة دقيقة .ولن يكون على املدعى عليه �أن يثبت فقط � َّأن الإ�شعار �شابه
الق�صور ،و�إمنا �أي�ض ًا � َّأن ذلك الق�صور حرمه من �إعداد دفاع �أ�سا�سي �أو تقدمي �أدلة �أ�سا�سية كان من
�ش�أنها ،على �سبيل اليقني ولي�س جمرد التخمني� ،أن حتدث فرق ًا جوهر ًّيا يف نتيجة الدعوى املف�ضية
�إىل احلكم الق�ضائي .ف�إذا مل يكن الأمر كذلك ،ال ميكن االحتجاج ب� َّأن املدعى عليه مل ُ َيكَّن من
ترتيب دفاعه.
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 -101وال تنطبق القاعدة الواردة يف الفقرة الفرعية (�أ) ‘� ’1إذا َم ُث َل املدعى عليه �أمام
املحكمة وعر�ض دعواه دون �أن يعرت�ض على هذا الإخطار ،حتى و�إن مل ُي َتح له الوقت الكايف
لإعداد دفاعه على نحو �سليم .والغر�ض من هذه القاعدة هو منع املدعى عليه من �إثارة م�سائل
يف مرحلة الإنفاذ كان ميكن �أن يثريها �أثناء النظر يف الدعوى الأ�صلية .ويف تلك احلالة ،كان
التدبري االنت�صافي الوا�ضح �سيتمثل يف التما�س املدعى عليه ت�أجيل تلك الإجراءات .ف�إذا مل يفعل
ذلك ،ينبغي �أ َّال يحق له االحتجاج بعدم الإخطار على النحو املنا�سب ك�أ�سا�س لعدم االعرتاف
باحلكم الق�ضائي املرتتب على الدعوى .وال تنطبق هذه القاعدة �إذا تعذر الطعن يف الإخطار يف
املحكمة الأ�صلية.
 -102وتتناول الفقرة الفرعية (�أ) ‘ ’2الإخطار املقدم على نحو يتنافى مع قواعد الدولة
املتلقية ب�ش�أن ت�سليم امل�ستندات ،ولكنها ال تنطبق �إ َّال عندما تكون الدولة املتلقية هي الدولة
التي جرى فيها تقدمي الإخطار .وهناك بع�ض الدول التي ال تعرت�ض على ت�سليم �أمر �أجنبي
على �أرا�ضيها دون � ِّأي م�شاركة من �سلطاتها ،حيث ُينظر �إىل هذا الأمر باعتباره م�س�ألة نقل
معلومات .وميكن ل ِّأي �شخ�ص �أجنبي �أن ي�س ِّلم �أمر ًا يف تلك الواليات الق�ضائية مبجرد الذهاب
�إىل هناك وت�سليمه �إىل ال�شخ�ص املعني .ومع ذلك ،هناك دول �أخرى تتخذ موقف ًا مغايراً ،حيث
َتعترب � َّأن ت�سليم الأمر �إجراء �سيادي �أو ر�سمي ،وعليه ف� َّإن الت�سليم على �أرا�ضيها دون �إذن ُي َع ُّد
انتهاك ًا لل�سيادةُ .وينح الإذن عاد ًة من خالل اتفاق دويل يحدد الإجراءات الواجب اتباعها .وال
متيل تلك الدول �إىل االعرتاف باحلكم الق�ضائي الأجنبي �إذا ُ�س ِّل َم الأمر بطريقة ُتعترب تعدي ًا
على �سيادتها .وتراعي الفقرة الفرعية (�أ) ‘ ’2وجهة النظر هذه من خالل الن�ص على جواز
خاطبة االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه �إذا �أُخطر املدعى عليه بالأمر
�أن ترف�ض املحكمة املُ َ
يف الدولة املتلقية على نحو يتنافى مع قواعد تلك الدولة ب�ش�أن ت�سليم الوثائق .وال ُت َع ُّد املخالفات
الإجرائية التي ميكن للمحكمة يف الدولة املتلقية �أن ت�صححها ب�أثر رجعي كافية لتربير الرف�ض
لهذا ال�سبب.

الفقرة الفرعية (ب)  -االحتيال
تبي الفقرة الفرعية (ب) من املادة � ١4سبب الرف�ض املتمثل يف كون احلكم الق�ضائي قد
-103
ِّ
ا�س ُت�صدر عن طريق االحتيال ،وهو ما ي�شري �إىل فعل احتيايل ار ُتكب يف �سياق الإجراءات املف�ضية
�إىل احلكم الق�ضائي .وميكن �أن يكون االحتيال ،الذي ينطوي على تواط�ؤ يف بع�ض الأحيان ،متعلق ًا
باخت�صا�ص املحكمة .ولكنه يتمثل ،ب�شكل �أكرث تواترا ،يف االحتيال الذي ميار�سه �أحد �أطراف
تعمد �إخفاء الأدلة
الدعوى على املحكمة �أو على الطرف الآخر عن طريق تقدمي �أدلة كاذبة �أو ُّ
تعمد
املادية .وينطوي االحتيال على فعل متعمد؛ وال يكفي جمرد الإهمال .وميكن �أن ت�شمل الأمثلة ُّ
تعمد الطرف الطالب (املدعي عاد ًة)
املدعي ت�سليم الأمر على عنوان خط�أ� ،أو ت�سببه يف ذلك؛ �أو ُّ
موافاة الطرف الواجب �إخطاره (املدعى عليه عاد ًة) مبعلومات غري �صحيحة فيما يتعلق بوقت
جل�سة اال�ستماع ومكانها؛ �أو عندما ي�سعى �أحد الأطراف �إىل �إف�ساد �أو ت�ضليل �أحد الق�ضاة �أو
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املحلَّفني �أو ال�شهود� ،أو يتعمد �إخفاء �أدلة رئي�سية .وعلى الرغم من � َّأن االحتيال قد ُيعترب يف بع�ض
النظم القانونية داخ ًال يف نطاق احلكم اخلا�ص بالنظام العام ،ف� َّإن هذا ال ينطبق على جميع النظم
القانونية .وبناء على ذلك ،ف� َّإن هذا احلكم ُيدرج بو�صفه �شك ًال من �أ�شكال الإي�ضاح.

الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د)  -التعار�ض مع حكم ق�ضائي �آخر
 -104تتناول الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من املادة  14احلالة التي تنطوي على وجود
تعار�ض بني احلكم الق�ضائي املطلوب االعرتاف به و�إنفاذه وحكم ق�ضائي �آخر �صادر يف منازعة
بني الأطراف نف�سها .و ُت�ستوفى الفقرتان مع ًا عندما يكون احلكمان الق�ضائيان متعار�ضني ،غري
�أنهما تعمالن بطرائق خمتلفة.
 -105وتتناول الفقرة الفرعية (ج) من املادة  14احلالة التي يكون فيها احلكم الق�ضائي
الأجنبي متعار�ض ًا مع حكم �صادر من حمكمة يف الدولة املتلقية .ويف تلك احلالةُ ،ي�سمح للمحكمة
املتلقية ب�أن متنح الأف�ضلية للحكم الق�ضائي ال�صادر يف دولتها ،حتى و�إن كان ذلك احلكم الق�ضائي
�صدرة .وحتى يكون هذا احلكم
قد �صدر بعد �صدور احلكم الق�ضائي املتعار�ض يف املحكمة املُ ِ
م�ستوفى ،يجب �أن يكون الطرفان هما نف�سهما ،لكن لي�س من ال�ضروري �أن يكون �سبب التقا�ضي
�أو املو�ضوع هو نف�سه؛ ولذلك فالفقرة الفرعية �أو�سع نطاق ًا من الفقرة الفرعية (د) .ويكون ال�شرط
امللزمان باحلكمني
القا�ضي ب�ضرورة �أن يكون الطرفان هما نف�سهما م�ستوفى �إذا كان الطرفان َ
الق�ضائيني هما نف�س الطرفني ،حتى �إن كان طرفا الدعوى املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي طرفني
خمتلفني ،على �سبيل املثال ،حيثما يكون �أحد احلكمني الق�ضائيني �صادر ًا �ضد �شخ�ص معني بينما
يكون احلكم الق�ضائي الآخر �صادر ًا �ضد َخ َلف ذلك ال�شخ�ص .ويف �إطار الفقرة الفرعية (ج)،
ين�ش�أ التعار�ض بني حكمني ق�ضائيني عند اختالف اال�ستنتاجات الوقائعية �أو القانونية ،التي ت�ستند
�إىل م�سائل واحدة.
 -106وتتناول الفقرة الفرعية (د) من املادة  14حالة الأحكام الق�ضائية الأجنبية ،عندما
يكون احلكم الق�ضائي الذي يلتم�س االعرتاف به و�إنفاذه متعار�ضا مع حكم ق�ضائي �سابق �صدر
يف دولة �أخرى .ويف تلك احلالة ،ال يجوز رف�ض االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه� ،إ َّال �إذا�( :أ)
كان قد �صدر بعد �صدور احلكم الق�ضائي املتعار�ض ،بحيث تكون الأولوية من حيث التوقيت �أحد
االعتبارات الوجيهة؛ و(ب) كان طرفا النزاع هما نف�س الطرفني؛ و(ج) كان املو�ضوع نف�سه ،بحيث
ميتد التعار�ض �إىل امل�س�ألة الأ�سا�سية يف �سبب التقا�ضي؛ و(د) كان احلكم املتعار�ض ال�صادر �أو ًال
م�ستوفي ًا لل�شروط الالزمة لالعرتاف يف الدولة امل�شرتعة� ،سواء مبوجب هذا القانون �أو القوانني
الوطنية الأخرى �أو يف �إطار نظام اتفاقية.
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الفقرة الفرعية (ﻫ)  -عرقلة �إجراءات الإع�سار
 -107تتناول الفقرة الفرعية (ﻫ) م�س�ألة ا�ست�صواب جت ُّنب عرقلة �سري و�إدارة �إجراءات �إع�سار
املدين .وقد تكون هذه الإجراءات هي الإجراءات الذي يتعلق بها احلكم الق�ضائي �أو �إجراءات
املع�سر .ويف حني � َّأن مفهوم العرقلة
�إع�سار �أخرى (�أي �إجراءات متزامنة) تتعلق بنف�س املدين ِ
وا�سع النطاق �إىل حد ما ،يقدم هذا احلكم �أمثلة ملا ميكن �أن ي�شكل هذه العرقلة .وعادة ما ين�ش�أ
التعار�ض مع الأمر بوقف الإجراءات ،مث ًال ،عندما ي�سمح هذا الأمر ببدء �أو موا�صلة دعاوى منفردة
بقدر ما يلزم للحفاظ على مطالبة ما ،دون �أن ي�سمح باالعرتاف ب� ِّأي حكم ق�ضائي مرتتب �أو
�إنفاذه يف وقت الحق .وقد ين�ش�أ �أي�ض ًا عندما ال ي�سمح ذلك الأمر بالوقف ببدء �أو موا�صلة تلك
الدعاوى املنفردة وتكون الدعوى املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي قد ا�س ُتهلَّت بعد �صدور الأمر بالوقف
(وبالتايل ُيحتمل �أن ت�شكل انتهاك ًا للأمر بالوقف) .وميكن �أن ت�شمل العرقلة �أي�ض ًا احلاالت التي
ميكن �أن يخ َّل فيها االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار بالتعاون بني �إجراءات �إع�سار
متعددة �أو ي�ؤدي �إىل تفعيل حكم ق�ضائي ب�ش�أن م�س�ألة �أو �سبب للتقا�ضي كان ينبغي معاجلتهما
يف الوالية الق�ضائية التي ُي�ضطلع فيها ب�إجراء الإع�سار (على �سبيل املثال ،لأن �إجراء الإع�سار
هو الإجراء الرئي�سي �أو لأنه م�ضط َلع به يف الدولة التي توجد بها املوجودات اخلا�ضعة للحكم
الق�ضائي) .ومع ذلك ،ينبغي �أ َّال ي�ستغل �سبب العرقلة هذا ك�أ�سا�س لالعرتاف االنتقائي بالأحكام
الأجنبية ،فلي�س من امل�سوغ اال�ستظهار به وحده لرف�ض االعرتاف والإنفاذ بالتحجج مثال ب�أن من
�ش�أن ذلك تقلي�ص قيمة حوزة الإع�سار.

الفقرة الفرعية (و)  -الأحكام الق�ضائية التي مت�س م�صالح الدائنني وغريهم
من� أ�صحاب امل�صلحة
  -108ال تنطبق الفقرة الفرعية (و) �إ َّال على الأحكام الق�ضائية التي ت�ؤثِّر ب�شكل جوهري يف
حقوق الدائنني وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة ،على النحو امل�شار �إليه يف الفقرة الفرعية .ويتيح
هذا احلكم للمحكمة املتلقية �أن ترف�ض االعرتاف بتلك الأحكام الق�ضائية عندما ال تكون م�صالح
تلك الأطراف قد �أُخذت يف االعتبار وحظيت بالقدر الكافي من احلماية يف الدعوى املف�ضية
�إىل احلكم الق�ضائي .ويقت�صر الدائنون وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة امل�شار �إليهم على �أولئك
الذين قد تت�أثر م�صاحلهم باحلكم الق�ضائي الأجنبي .فعلى �سبيل املثال ،ال يحق للدائن الذي
ال تت�أثر م�صاحله مث ًال بخطة لإعادة التنظيم �أو اتفاق طوعي لإعادة الهيكلة (ل َّأن مطالباته
ينبغي �أن ُت�س َّدد بالكامل ،مث ًال) االعرتا�ض على االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه مبوجب
هذا احلكم.
 -109وال تنطبق الفقرة الفرعية (و) ب�صورة �أعم على �سائر �أنواع الأحكام الق�ضائية املتعلقة
بالإع�سار التي تف�صل يف املنازعات الثنائية بني طرفني .ورغم � َّأن من املمكن �أن ت�ؤثر تلك الأحكام
�أي�ض ًا على الدائنني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ،ف� َّإن تلك الآثار تظل غري مبا�شرة (على �سبيل
املثال ،من خالل �أثر احلكم الق�ضائي على حجم حوزة الإع�سار) .ويف تلك احلاالت ،من �ش�أن
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ال�سماح للمدين املحكوم �ضده ب�أن يعرت�ض على االعرتاف والإنفاذ من خالل التذرع مب�صالح
الأطراف الثالثة �أن يو ِّلد فر�ص ًا غري �ضرورية لعمليات تقا�ض متكررة دون طائل تتعلق ب�سبب
التقا�ضي املف�ضي �إىل احلكم الق�ضائي .فعلى �سبيل املثال� ،إذا ر�أت املحكمة املوجودة يف الدولة
�ألف � َّأن املدين ميتلك موجودات معينة و�أ�صدرت �ضد دائن حملي حكم ًا ق�ضائ ًّيا يحل نزاعا متعلقا
بامللكية ثم �سعى ممثل الإع�سار �إىل �إنفاذ ذلك احلكم يف الدولة باء ،فال ينبغي متكني ذلك الدائن
من مقاومة الإنفاذ يف الدولة باء متذرع ًا بحجج تتعلق مب�صالح دائنني �أو �أ�صحاب م�صلحة �آخرين
ال �صلة لهم بذلك النزاع.

الفقرة الفرعية (ز) � -أ�سا�س الوالية الق�ضائية للمحكمة املُ�صدِ رة
 -110جتيز الفقرة الفرعية (ز) من املادة  ١4رف�ض االعرتاف والإنفاذ يف حال عدم ا�ستيفاء
املحكمة املُ�صدرة لأحد ال�شروط املذكورة يف الفقرات الفرعية ‘� ’1إىل ‘’4؛ وبعبارة �أخرى� ،إذا
�صدرة قد مار�ست الوالية الق�ضائية ا�ستناد ًا �إىل �سبب �آخر عدا الأ�سباب املذكورة،
كانت املحكمة املُ ِ
يجوز رف�ض االعرتاف والإنفاذ .وعلى هذا النحو ،تعمل الفقرة الفرعية (ز) على نحو خمتلف
عن الفقرات الفرعية الأخرى من املادة  ،14والتي ي�ضع ك ٌّل منها �أ�سا�س ًا تقدير ًّيا قائم ًا بذاته
يجوز للمحكمة �أن ترف�ض االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه ا�ستناد ًا �إليه؛ ويف �إطار الفقرة
الفرعية (ز) ،يجب الوفاء ب�أحد الأ�سباب و�إ َّال �أمكن رف�ض االعرتاف والإنفاذ.
 -111ومن َّثم ،ميكن اعتبار الفقرة الفرعية (ز) ا�ستثناء وا�سع النطاق ،حيث ت�سمح بالرف�ض
تقرره املحكمة املتلقية) ،مع
بناء على ق�صور الوالية الق�ضائية للمحكمة املُ ِ
�صدرة (على نحو ما ِّ
�صدرة �أحدها.
الن�ص على �شروط جتعل هذا احلكم غري واجب التطبيق �إذا ا�ستوفت املحكمة املُ ِ
وال يلزم �أن تكون املحكمة املُ ْ�ص ِدرة قد ا�ستندت �صراحة �إىل �أ�سا�س واليتها الق�ضائية �أو خل�صت
�إىل ا�ستنتاجات ب�ش�أنها ،ما دام ذلك الأ�سا�س للوالية الق�ضائية كان قائم ًا يف الوقت املعني .وا�ستناد
املحكمة امل�صدرة �إىل �أ�س�س �إ�ضافية �أو خمتلفة للوالية الق�ضائية ال مينع انطباق �أحد تلك ال�شروط.
�صدرة قد مار�ست الوالية
 -112وتوجب الفقرة الفرعية (ز) ‘ ’1اعتبار � َّأن املحكمة املُ ِ
الق�ضائية على نحو �سليم �إذا كان املدين املحكوم �ضده قد وافق �صراحة على ممار�ستها
لواليتها الق�ضائية� ،سواء �شفو ًّيا �أو كتاب ًّيا .وميكن الإعراب عن املوافقة �أمام املحكمة (مثال،
�إذا �أبلغ املدين املحكوم �ضده املحكمة ب�أنه لن يثري � َّأي اعرتا�ضات على الوالية الق�ضائية) �أو
�أمام الطرف الآخر (مث ًال� ،إذا اتفق املدين املحكوم �ضده مع الطرف الآخر على � َّأن الإجراءات
حتددها
ينبغي �أن تتم يف املحكمة املُ ِ
�صدرة) .وم�س�ألة وجود موافقة �صريحة هي م�س�ألة وقائعية ِّ
املحكمة املتلقية.
�صدرة قد مار�ست الوالية الق�ضائية
 -113وتوجب الفقرة الفرعية (ز) ‘ ’2اعتبار � َّأن املحكمة املُ ِ
على نحو �سليم �إذا خ�ضع املدين املحكوم �ضده للوالية الق�ضائية للمحكمة املُ�صدرة بعر�ض ق�ضيته
دون �أن يعرت�ض على الوالية الق�ضائية �أو على ممار�سة الوالية الق�ضائية يف غ�ضون � ِّأي �إطار زمني
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منطبق على ذلك االعرتا�ض ،ما مل يت�ضح � َّأن ذلك االعرتا�ض مل يكن لينجح مبوجب قانون الدولة
�صدرة .ويف ظل الظروف امل�شار �إليها �أعاله ،ال ميكن للمدين املحكوم �ضده �أن يعرت�ض على
املُ ِ
�صدرة مل تكن خمت�صة بالدعوى� .أ َّما طريقة االعرتا�ض
مل
ا
املحكمة
أن
�
بدعوى
إنفاذ
ل
وا
االعرتاف
ُ ِ
َّ
على الوالية الق�ضائية فهي م�س�ألة مرتوكة لقانون الدولة املُ ْ�ص ِدرة .وميكن للمحكمة املتلقية ،يف
حتري الأمر حيثما الحت بوادر تدعو �إىل القلق.
احلالة املنا�سبةِّ ،
�صدرة قد مار�ست الوالية الق�ضائية
 -114وتوجب الفقرة الفرعية (ز) ‘ ’3اعتبار � َّأن املحكمة املُ ِ
أ�سا�س ميكن للمحكمة املتلقية �أن ت�ستند �إليه يف ممار�سة واليتها
على نحو �سليم �إذا مار�ستها على � ٍ
الق�ضائية يف حال ن�شوء منازعة مماثلة يف الدولة املتلقية .ف�إذا كان قانون الدولة املتلقية ي�سمح
ملحاكمها مبمار�سة الوالية الق�ضائية يف ظروف مماثلة ،فال يجوز للمحكمة املتلقية رف�ض االعرتاف
�صدرة مل متار�س الوالية الق�ضائية على نحو �سليم.
والإنفاذ ا�ستناد ًا �إىل � َّأن املحكمة املُ ِ
 -115والفقرة الفرعية (ز) ‘ ’4مماثلة للفقرة الفرعية (ز) ‘ ،’3ولكنها �أو�سع نطاقاً .فالفقرة
الفرعية (ز) ‘ ’3تقت�صر على �أ�س�س ممار�سة الوالية الق�ضائية امل�سموح بها �صراحة مبوجب قانون
الدولة املتلقية ،بينما الفقرة الفرعية (ز) ‘ ’4تنطبق على � ِّأي �أ�س�س �إ�ضافية ملمار�سة الوالية
الق�ضائية ال تتعار�ض مع قانون الدولة املتلقية ،حتى و�إن مل يكن من�صو�ص ًا عليها �صراح ًة باعتبارها
�أ�س�س ًا ميكن للمحكمة املتلقية �أن متار�س الوالية الق�ضائية ا�ستناد ًا �إليها .والغر�ض من الفقرة
الفرعية (ز) ‘ ’4هو ثني املحاكم عن رف�ض االعرتاف بحكم ق�ضائي و�إنفاذه يف احلاالت التي
�صدرة الخت�صا�صها �أمر ًا ال يجاوز حدود املعقول ،حتى ولو كان
تكون فيها ممار�سة املحكمة املُ ِ
الأ�سا�س الدقيق ملمار�ستها للوالية الق�ضائية غري مكفول يف الدولة املتلقية� ،شريطة �أ َّال تكون هذه
املمار�سة متعار�ضة مع املبادئ الرئي�سية للعدالة الإجرائية يف الدولة املتلقية.

الفقرة الفرعية (ح)  -الأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف دول معينة
 -116هذه الفقرة الفرعية عبارة عن حكم اختياري .وقد تو ُّد الدول التي ا�شرتعت قانون
الإع�سار النموذجي �أو التي تنظر يف ا�شرتاعه �أن تنظر يف اعتماد هذا احلكم .وهذا احلكم ال
يت�ضمن ما مينع دولة مل ت�شرتع قانون الإع�سار النموذجي (وال تخطط ال�شرتاعه) من اعتماد نهج
هذه الفقرة الفرعية.
 -117وتر�سي فاحتة الفقرة الفرعية (ح) من املادة  ١4املبد�أ الأ�سا�سي القائل ب�إمكانية
رف�ض االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار عندما يكون احلكم قد ن�ش�أ عن دولة تكون� ،أو
�ستكون� ،إجراءاتها املتعلقة بالإع�سار غري قابلة لالعرتاف بها مبقت�ضى قانون الإع�سار النموذجي
املع�سر وال م�ؤ�س�سة تابعة
(لأن تلك الدولة ،مثال ،ال يوجد بها مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين ِ
له) .وال ت�شرتط �صيغة فاحتة الفقرة الفرعية �أن تكون �إجراءات الإع�سار قد ا�س ُتهلت بالفعل
يف الدولة املُ�صدرة ،و�إمنا تو�ضح فقط �أنه حيثما ا�س ُتهلت تلك الإجراءات يف تلك الدولة ،ميكن
رف�ض االعرتاف والإنفاذ �إذا كان الإجراء غري قابل لالعرتاف به .ولو افرت�ض مثال �أن مركز

62

قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها مع دليل اال�شرتاع

ع�سر يوجد يف الدولة �ألف وتوجد م�ؤ�س�سة تابعة له يف الدولة باء ،لكن
امل�صالح الرئي�سية ملدين ُم ِ
ا�س ُتهلت �إجراءات رئي�سية يف الدولة �ألف فقط ومل ُت�ستهل بعد � ِّأي �إجراءات �إع�سار غري رئي�سية
يف الدولة باء ،ومتخ�ضت دعوى �أخرى مرفوعة يف الدولة باء عن حكم ق�ضائي متعلق بالإع�سار
ذي �صلة بحوزة الإع�سار ،ثم �أراد ممثل الإع�سار الذي ينتمي �إىل الدولة �ألف �أن يلتم�س االعرتاف
باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ال�صادر يف الدولة باء �أو �إنفاذه يف الدولة جيم ،التي ت�شرتع
القانون النموذجي وقانون الإع�سار النموذجي ،ف�إن املحكمة يف الدولة جيم �سرتى � َّأن احلكم
الق�ضائي �صادر يف دولة ميكن االعرتاف ب�إجراءاتها املتعلقة بالإع�سار مبوجب قانون الإع�سار
النموذجي (�أي � َّأن للمدين م�ؤ�س�سة يف الدولة باء بحيث ميكن ا�ستهالل �إجراءات غري رئي�سية)،
حتى و�إن مل تكن �إجراءاتٌ قابلة لالعرتاف بها من هذا القبيل قد ا�س ُتهلت بعد يف الدولة باء.
وعليه ،ال ميكن للمحكمة املتلقية �أن ترف�ض االعرتاف على �أ�سا�س الفقرة الفرعية (ح) من
املادة .١4
 -118وت�ستند الفقرة الفرعية (ح) �إىل الإطار الذي ي�ضعه قانون الإع�سار النموذجي ب�ش�أن
االعرتاف بنوعني حمددين من الإجراءات الأجنبية (�أال وهما الإجراءات الرئي�سية وغري
الرئي�سية) ،وتتناول و�ضع احلكم الق�ضائي ال�صادر يف دولة ال يوجد فيها مركز امل�صالح الرئي�سية
املع�سر وال م�ؤ�س�سة تابعة له ،حيث يتعلق احلكم الق�ضائي ح�صر ًا مبوجودات كانت تقع يف
للمدين ِ
تلك الدولة وقت بدء الإجراءات املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي .ويف ظل تلك الظروف ،قد يكون
من املفيد االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي لأنه ،على �سبيل املثال ،يحل م�سائل تتعلق بامللكية
مرتبطة بحوزة الإع�سار وال ميكن حلها �إال يف تلك الوالية الق�ضائية ،ولي�س يف الوالية الق�ضائية
التي يوجد بها مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين �أو م�ؤ�س�سة تابعة له .وميكن للقانون النموذجي،
بت�سهيله االعرتاف بتلك الأحكام الق�ضائية و�إنفاذها� ،أن ي�ساعد يف ا�سرتداد موجودات �إ�ضافية
ل�صالح حوزة الإع�سار� ،إىل جانب حل املنازعات املتعلقة بتلك املوجودات .غري � َّأن الغر�ض من هذا
احلكم هو امل�ساعدة على �ضمان عدم تقوي�ض الإطار الذي ي�ضعه القانون النموذجي من خالل
االعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها يف حال ما �إذا كانت تلك الأحكام الق�ضائية تعالج م�سائل
كان ينبغي الف�صل فيها يف الدولة التي بها مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين �أو م�ؤ�س�سة تابعة له.
 -119وتبني الفقرتان الفرعيتان (ح) ‘ ’1و‘� ’2شرطني يجب الوفاء بهما من �أجل �إر�ساء
اال�ستثناء من املبد�أ العام املتمثل يف عدم االعرتاف .ذلك � َّأن الفقرة الفرعية (ح) ‘ ’1ت�شرتط
اعتف بها �أو كان ميكن االعرتاف بها مبوجب
�أن يكون ممثل الإع�سار املعني ب�إجراءات �إع�سار ُ
القانون الذي ُ�س َّن �إعما ًال لقانون الإع�سار النموذجي يف الدولة امل�شرتعة (�أي ممثل الإع�سار يف
�إجراء رئي�سي �أو غري رئي�سي) قد �شارك يف الدعوى املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي ،بحيث تنطوي
تلك امل�شاركة على الإ�سهام يف مناق�شة الأ�س�س املو�ضوعية لل�سبب الذي ُرفعت الدعوى من �أجله.
ولأغرا�ض هذه الفقرة الفرعية ،تعني امل�شاركة � َّأن ممثل الإع�سار كان طرفا يف الإجراءات بو�صفه
ممث ًال حلوزة �إع�سار املدين وكانت له �أهلية امل�شاركة يف تلك الإجراءات من خالل املثول �أمام
املحكمة وتقدمي مرافعات ب�ش�أن الأ�س�س املو�ضوعية للدعوى .وقد تكون الدعوى قد ُرفعت من
املع�سر �ضد طرف ثالث �أو قد تكون �أقيمت �ضد املدين .وتتناول العديد من القوانني
جانب املدين ِ

اجلزء الثاين -دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال

النموذجي

63

الإجرائية الوطنية احلاالت التي ت�سمح فيها املحكمة لأي طرف ُيظهر � َّأن لديه م�صلحة قانونية
يف نتيجة نزاع بني طرفني �آخرين ب�أن يعر�ض دعواه �أثناء الإجراءات.
 -120وت�شرتط الفقرة الفرعية (ح) ‘ ،’2التي ت�شكل �إ�ضافة �إىل ال�شرط الوارد يف الفقرة
مبوجودات كان مكانها الدولة
الفرعية (ح) ‘� ،’1أن يكون احلكم الق�ضائي املعني متعلقا ح�صر ًا
ٍ
�صدرة وقت ا�ستهالل الإجراءات املف�ضية �إىل احلكم الق�ضائي .وفيما يتعلق بالإ�شارة �إىل
املُ ِ
املع�سر)
مالحظة التعريف الوا�سع النطاق لـ" موجودات املدين" (�أي املدين ِ
"املوجودات" ،ميكن َ
يف الدليل الت�شريعي )32(،رغم �أ َّنه قد ال ينطبق على جميع الظروف النا�شئة يف �إطار الن�ص احلايل.
امل�سجلة
وقد يكون وا�سع النطاق مبا فيه الكفاية لكي ي�شمل ،على �سبيل املثال ،املمتلكات الفكرية َّ
�صدرة حينما ال يكون بها مركز امل�صالح الرئي�سية للمدين والُّ � أي م�ؤ�س�سة تابعة له.
يف الدولة املُ ِ
()20

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرات  122-117و129

A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرات 69-65
A/CN.9/WG.V/WP.135
 ،A/CN.9/864الفقرتان  76و77
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/WG.V/WP.140الفقرات 9-6
 ،A/CN.9/870الفقرات  73و 76و79
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظات []28
 ،A/CN.9/898الفقرات 29-27
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرات  48-34و82-79
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرات 114-92
 ،A/CN.9/931الفقرات 36-32
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرات 120-98
 ،A/CN.9/937الفقرات 32-30
 ،A/CN.9/955الفقرات 25-21
 A/CN.9/956و Add.2وAdd.3

�إىل

[]37

()32الدليل الت�شريعي ،مقدمة ،الفقرة ( 12ب)’" :موجودات املدين‘ :هي ممتلكات املدين وحقوقه وم�صاحله،
مبا فيها احلقوق وامل�صالح يف املمتلكات� ،سواء �أكانت يف حوزة املدين �أم مل تكن ،وملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وقابلة
�أم غري قابلة للنقل ،مبا يف ذلك م�صالح املدين يف املوجودات املرهونة �أو يف املوجودات التي ميلكها طرف ثالث".
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املادة  -15املفعول املكافئ
 -١يكون للحكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار املعرتف به �أو الواجب الإنفاذ مبقت�ضى هذا القانون
�صدرة] �أو [للمفعول الذي كان �سيكت�سبه لو كان قد �صدر عن
مفعول مطابق [ملفعوله يف الدولة املُ ِ
()1
حمكمة يف هذه الدولة].
ن�ص احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار على تدبري انت�صافي ال يكفله قانون هذه الدولة،
�  -٢إذا َّ
ف� َّإن ذلك التدبري يجب تكييفه ،بقدر امل�ستطاع ،بحيث يتفق مع تدبري انت�صافي له مفعول مكافئ،
�صدرة.
ال� أكرث ،من التدابري التي يكفلها قانون الدولة املُ ِ
()1لعلَّ الدولة امل�شرتعة تود �أن تالحظ � َّأن عليها االختيار بني البديلني املدرجني بني معقوفتني .ويرد �شرح لهذا
احلكم يف املالحظات على املادة  15من دليل اال�شرتاع.

 -121تن�ص الفقرة  ١من املادة  ١5على � َّأن احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار املعرتف به
والواجب الإنفاذ مبوجب القانون النموذجي ميكن �أن ُينح مفعو ًال �أو مفعولني خمتلفني يف الدولة
امل�صدرة .ومبا � َّأن الدول تعتمد نهج ًا خمتلفة �إزاء هذه امل�س�ألة ،ين�ص القانون النموذجي على � َّأن
الدولة امل�شرتعة ميكنها �أن تختار بني �أن يكون مفعول احلكم الق�ضائي يف الدولة املتلقية هو نف�س
�صدرة �إىل الدولة املتلقية)
�صدرة (�أي ت�صدير مفعول احلكم يف الدولة املُ ِ
مفعوله يف الدولة املُ ِ
�أو �أن تعطي له نف�س املفعول الذي كان �سيحظى به لو كان قد �صدر يف الدولة املتلقية (�أي � َّأن
املفعول �سيكون مكافئ ًا ملفعول حكم ق�ضائي �صادر يف الدولة املتلقية) .والأ�سا�س املنطقي للخيار
الأول ،وهو � َّأن نطاق املفعول يف الدولة املُ�صدرة ميتد �إىل الدولة املتلقية ،يكفل �أن يكون للحكم
الق�ضائي ،من حيث املبد�أ ،نف�س املفعول يف جميع الدول؛ و� َّأن املفعول ال يختلف باختالف الدولة
املتلقية .وتغري الفقرة  2هذا املفعول �إىل حد ما ،حيث ال ُتلزم الدولة املتلقية مبنح �أي �شكل من
�أ�شكال التدابري االنت�صافية ال يتيحه قانونها .وي�ستند الأ�سا�س القانوين للخيار الثاين �إىل احلفاظ
على امل�ساواة والعدالة واليقني بني الأحكام الق�ضائية الداخلية واخلارجية ،وكذلك �إىل ال�صعوبات
العملية التي قد تواجهها املحكمة يف الدولة امل�شرتعة يف حتديد "املفعول" الدقيق (مثل ا�ستبعاد
بع�ض املطالبات �أو امل�سائل) حلكم ق�ضائي مبقت�ضى قانون الدولة املُ�صدرة.
 -122وتن�ص الفقرة  ٢على �أنه عندما يوفر احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار تدبريا انت�صافيا
غري متاح �أو غري معروف يف الدولة املتلقية ،فينبغي للمحكمة �أن متنح تدبري ًا انت�صاف ًّيا له مفعول
مكافئ (ولي�س تدبريا انت�صافيا مكافئا من "الناحية ال�شكلية" فح�سب) ،و�أن ُت ِّفعل احلكم الق�ضائي
�إىل احلد امل�سموح به مبوجب قانونها الوطني .واملحكمة املتلقية غري ملزمة مبنح تدبري انت�صافي
غري متاح مبوجب قانونها الوطني ،ولكن ُي�سمح لها ب�أن تكيف ،قدر الإمكان ،التدبري االنت�صافي
�صدرة مع تدبري معروف لدى املحكمة املتلقية ،على �أ َّال تتجاوز �آثاره
الذي منحته املحكمة املُ ِ
ويعزز هذا
�آثار التدبري االنت�صافي املمنوح يف احلكم الق�ضائي مبقت�ضى قانون الدولة املُ ِ
�صدرةِّ .
احلكم الفعالية العملية للأحكام الق�ضائية ،وهو يهدف �إىل �ضمان ح�صول الطرف الفائز على
تدبري انت�صافي له جدواه.

اجلزء الثاين -دليل ا�شرتاع قانون الأون�سيرتال

النموذجي

65

 -123وهناك نوعان من احلاالت ميكن �أن ي�ستدعيا هذا احلكم .الأول هو عندما ال تعرف
�صدرة .والثاين ،عندما تعرف الدولة املتلقية
الدولة املتلقية التدبري االنت�صافي املمنوح يف الدولة املُ ِ
�أحد �أنواع التدابري االنت�صافية املكافئة له "�شك ًال" ولكن لي�س "مو�ضوع ًا" .ورغم �أنه ُيفرت�ض عدم
اعتبار التدابري امل�ؤقتة �أحكام ًا متعلقة بالإع�سار لأغرا�ض القانون النموذجي (املادة ( 2ج)) ،فقد
ُيعترب �أمر الوقف الذي مينع املدعى عليه من الت�صرف يف موجوداته مثا ًال على كيفية عمل هذه
املادة ،حيث ميكن لهذا الوقف �أن تكون له �آثار �شخ�صية �أو عينية ،تبع ًا للوالية الق�ضائية .ويف
احلاالت التي ُيلتم�س فيها االعرتاف ب�أمر بوقف الإجراءات �أ�صدرته دولة َتعترب � َّأن للأوامر بوقف
الإجراءات �آثار ًا عينية يف دولة ال يكون فيها لتلك الأوامر �سوى �آثار �شخ�صيةُ ،ت�ستوفى املادة ١5
من خالل �إنفاذ املحكمة املتلقية للأمر بوقف الإجراءات ب�آثار �شخ�صية .و�إذا �أ�صدرت املحكمة
�صدرة �أمر ًا بوقف الإجراءات ب�آثار �شخ�صية فقط والتم�س االعرتاف يف دولة مينح قانونها
املُ ِ
الوطني ذلك الأمر �آثارا عينية ،ف� َّإن املحكمة املتلقية لن تكون ممتثلة للمادة � ١5إذا� أنفذت �أمر
وقف الإجراءات ب�آثار عينية وفق ًا للقانون الوطني ،ل َّأن ذلك من �ش�أنه جتاوز الآثار املمنوحة مبوجب
�صدرة.
قانون الدولة املُ ِ
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A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرة 78
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 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظة []38
 ،A/CN.9/898الفقرة 43
A/CN.9/WG.V/WP.145
 ،A/CN.9/903الفقرتان  49و83
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املادة  -16القابلية لالجتزاء
ُيعرتف ب� ِّأي جزء قابل لالجتزاء من احلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار ُوين َفذ �إذا التم�س االعرتاف
بذلك اجلزء �أو �إنفاذه� ،أو �إذا مل يكن من املمكن االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه �إال
يخ�ص ذلك اجلزء منه فح�سب مبقت�ضى هذا القانون.
فيما ُّ
 -124تهدف املادة � ١6إىل زيادة �إمكانية التنب�ؤ التي يت�سم بها القانون النموذجي ،وت�شجع
االعتماد على احلكم الق�ضائي يف احلاالت التي قد ال يكون فيها االعرتاف باحلكم الق�ضائي
�أو �إنفاذه بالكامل ممكناً .ويف تلك الظروف ،ينبغي �أ َّال يكون بو�سع املحكمة املتلقية �أن ترف�ض
االعرتاف بجزء من احلكم الق�ضائي و�إنفاذه على �أ�سا�س � َّأن جزء ًا �آخر منه غري قابل لالعرتاف به
يعامل اجلزء القابل لالجتزاء من احلكم الق�ضائي بنف�س الطريقة
وغري واجب الإنفاذ؛ وينبغي �أن َ
يعامل بها احلكم الق�ضائي الذي يكون قاب ًال لالعرتاف به و�إنفاذه بالكامل.
التي َ
 -125وقد يتعذر االعرتاف باحلكم الق�ضائي و�إنفاذه بالكامل عندما تقع بع�ض الأوامر املدرجة
يف احلكم الق�ضائي خارج نطاق القانون النموذجي� ،أو تتعار�ض مع النظام العام للدولة املتلقية،
�صدرة نظر ًا لكونها �أوامر م�ؤقتة .وقد تعر�ض �أي�ضا
�أو تكون غري قابلة للإنفاذ بعد يف الدولة املُ ِ
حاالت ال تكون فيها �سوى بع�ض �أجزاء احلكم الق�ضائي ذات �صلة بالدولة املتلقية .ويف تلك
احلاالت ،ميكن االعرتاف باجلزء القابل لالجتزاء من احلكم الق�ضائي و�إنفاذه� ،إذا �أمكن �أن
يكون هذا اجلزء قائم ًا بذاته .ويتوقف هذا عاد ًة على ما �إذا كان االعرتاف بذلك اجلزء وحده
من احلكم الق�ضائي و�إنفاذه من �ش�أنهما �إحداث تغيري كبري يف التزامات الأطراف .ويف احلاالت
التي يثري فيها هذا الأمر م�سائل قانونيةَ ،ي ُب ُّت قانون الدولة املتلقية يف تلك امل�سائل.

املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 123
A/CN.9/WG.V/WP.130
 ،A/CN.9/835الفقرة 61
A/CN.9/WG.V/WP.138
 ،A/CN.9/870الفقرتان  80و81
A/CN.9/WG.V/WP.143
 ،A/CN.9/WG.V/WP.143/Add.1املالحظة []39
 ،A/CN.9/898الفقرة 44
A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرتان  50و51
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرتان  119و120
 ،A/CN.9/931الفقرة 39
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 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان  124و125
 ،A/CN.9/937الفقرة 36
A/CN.9/956

� َّإن الدول التي �س َّنت ت�شريعات ت�ستند �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
على علم بالأحكام الق�ضائية التي قد تثري �شكوك ًا ب�ش�أن �إمكانية االعرتاف بالأحكام الق�ضائية
و�إنفاذها مبقت�ضى املادة  ٢١من ذلك القانون النموذجي .ولذلك ،لع َّل الدول تو ُّد النظر يف ا�شرتاع
احلكم التايل:

املادة �سني -االعرتاف بحكم
ق�ضائي متعلق بالإع�سار مبقت�ضى
درج �إ�شارة مرجعية �إىل قانون هذه الدولة الذي ي�شرتع
[ ُت َ
املادة  21من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود]
ب�صرف النظر عن � ِّأي تف�سري �سابق يفيد خالف ذلك ،ت�شمل التدابري االنت�صافية املتاحة مبقت�ضى
درج �إ�شارة مرجعية �إىل قانون هذه الدولة الذي ي�شرتع املادة  21من قانون الأون�سيرتال النموذجي
[ ُت َ
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود] االعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها.
 -126ح�سبما ُذكر �أعاله (الفقرة � ،)2أثريت م�س�ألة ب�ش�أن ما �إذا كان التدبري االنت�صافي املتاح
مبوجب قانون الإع�سار النموذجي يت�ضمن االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه .وال
ت�شري �أحكام قانون الإع�سار النموذجي املتعلقة بالتدابري االنت�صافية (املادة � ٢١أ�سا�ساً) حتديد ًا �إىل
االعرتاف بذلك احلكم الق�ضائي و�إنفاذه .وتهدف املادة �سني �إىل �أن تو�ضح للدول التي ا�شرتعت
(�أو تنظر يف ا�شرتاع) قانون الإع�سار النموذجي � َّأن التدبري االنت�صافي املتاح مبقت�ضى املادة ٢١
من قانون الإع�سار النموذجي ي�شمل االعرتاف باحلكم الق�ضائي املتعلق بالإع�سار و�إنفاذه و�أنه،
تبعا لذلك ،يجوز التما�س هذا التدبري االنت�صافي مبقت�ضى املادة  .21وبناء عليه ،يجوز للدول
التي ا�شرتعت (�أو تنظر يف ا�شرتاع) قانون الإع�سار النموذجي �أن ت�ستند �إىل املادة �سني من �أجل
حتقيق هذا الهدف ،ب�صرف النظر عن � ِّأي تف�سريات �سابقة للمادة  21مبا يفيد خالف ذلك .وال
َيلزم ا�شرتاع هذا احلكم يف الواليات الق�ضائية التي يف�سر فيها القانون النموذجي ب�ش�أن الإع�سار
عرب احلدود على �أنه ي�شمل االعرتاف بالأحكام املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها.
 -127ومبا � َّأن املادة �سني تتعلق بتف�سري قانون الإع�سار النموذجي ،فال يق�صد منها �أن تدرج
يف القوانني التي ت�شرتع هذا القانون النموذجي .فذلك قد ي�ؤدي �إىل �إغفالها من جانب الأطراف
التي ت�سعى �إىل ا�ستخدام قانون الإع�سار النموذجي �أو من جانب املحاكم التي تف�سر قانون الإع�سار
النموذجي بال�صيغة التي ا�شرتع بها .وينبغي للدول التي ترغب يف ا�شرتاع هذه املادة �أن حتدد
املوقع املنا�سب لإدراجها .وميكن ا�شرتاعها ،مثال ،باعتبارها تعديال للقوانني التي ت�ضع قانون
الإع�سار النموذجي مو�ضع الإنفاذ.
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املناق�شات يف �إطار الأون�سيرتال والفريق العامل
 ،A/73/17الفقرة 116
 ،A/CN.9/898الفقرتان  40و41

A/CN.9/WG.V/WP.145
A/CN.9/WG.V/WP.148
 ،A/CN.9/903الفقرات  57-54و 84و85
A/CN.9/WG.V/WP.150
 ،A/CN.9/WG.V/WP.151الفقرة 121
 ،A/CN.9/931الفقرتان  40و41
A/CN.9/WG.V/WP.156
 ،A/CN.9/WG.V/WP.157الفقرتان 126
 ،A/CN.9/937الفقرتان  37و38
 ،A/CN.9/955الفقرة 28

و127

�ساد�ساً  -امل�ساعدة املق َّدمة من �أمانة الأون�سيرتال
�ألف   -امل�ساعدة على �صوغ الت�شريعات
 -128تتوىل �أمان ُة الأون�سيرتال تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول بتزويدها با�ست�شارات فنية من
�أجل �إعداد ت�شريعات ت�ستند �إىل القانون النموذجي .وميكن احل�صول على مزيد من املعلومات
من �أمانة الأون�سيرتال (العنوان الربيديVienna International Centre, P.O. Box 500, :
1400 Vienna, Austria؛ الهاتف)+43-1( 26060-4060 :؛ الفاك�س)+43-1( 26060-5813 :؛
الربيد الإلكرتوينuncitral@un.org :؛ �صفحة اال�ستقبال على الإنرتنت.)uncitral.un.org :

باء  -توفري املعلومات عن تف�سري الت�شريعات امل�ستندة
�إىل القانون النموذجي
ُ -129ي�ستعمل نظام معلومات ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال (كالوت)
من �أجل جمع وتعميم معلومات ب�ش�أن ال�سوابق الق�ضائية املتعلقة باالتفاقيات والقوانني النموذجية
التي تع ُّدها الأون�سيرتال ،مبا ي�شمل القانون النموذجي .والغر�ض من هذا النظام هو زيادة الوعي
على ال�صعيد الدويل بتلك الن�صو�ص الت�شريعية ،وتي�سري توحيد تف�سريها وتطبيقها .وتن�شر الأمانة
خال�صات القرارات الق�ضائية باللغات الر�سمية ال�ست للأمم املتحدة� .أ َّما القرارات الأ�صلية
الكاملة ،فهي متاحة عند الطلب .ويرد �شرح للنظام يف دليل امل�ستعمل املتاح يف �صفحة اال�ستقبال
ملوقع الأون�سيرتال ال�شبكي الآنف الذكر.
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املرفق الأول
قرار اجلمعية العامة  200/73امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب 2018

القانون النموذجي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ب�ش�أن االعرتاف
بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها
�إن اجلمعية العامة،
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2205د )21-امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  1966الذي �أن�ش�أت
مبوجبه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل مع تكليفها ب�أن توا�صل التن�سيق والتوحيد
التدريجيني للقانون التجاري الدويل ،وب�أن تراعي يف ذلك م�صالح جميع ال�شعوب ،وخا�صة �شعوب
البلدان النامية ،يف �سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق وا�سع،
و�إذ ت�سلم ب�أن نظم الإع�سار الفعالة بات ينظر �إليها ب�شكل متزايد باعتبارها و�سيلة لت�شجيع
التنمية االقت�صادية واال�ستثمار ،ولتعزيز ن�شاط تنظيم امل�شاريع واحلفاظ على العمالة،
واقتناع ًا منها ب�أن القانون املتعلق باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها باتت �أهميته
تتزايد يف عامل �أ�صبح ي�سهل فيه �أكرث ف�أكرث على املن�ش�آت التجارية والأفراد حيازة الأ�صول يف
�أكرث من دولة واحدة ونقل الأ�صول عرب احلدود،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها �أن ال�صكوك الدولية املتعلقة باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية ال�صادرة
يف امل�سائل املدنية والتجارية وب�إنفاذها ت�ستبعد من نطاقها الأحكام الق�ضائية املت�صلة بالإع�سار،
و�إذ ي�ساورها القلق لأن االفتقار للتن�سيق والتعاون الكافيني يف الق�ضايا املتعلقة بالإع�سار
عرب احلدود ،الذي يثري �أجواء من انعدام اليقني فيما يت�صل باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
بالإع�سار و�إنفاذها ،ميكن �أن يقف حاجز ًا �أمام �إدارة عمليات الإع�سار عرب احلدود ب�إن�صاف
وكفاءة وفعالية ،مما يحد من �إمكانية �إنقاذ امل�ؤ�س�سات التجارية املتعرثة مالي ًا و�إن كانت متلك
مقومات البقاء ،ويجعل �إخفاء �أو تبديد �أ�صول املدينني �أكرث ترجيحاً ،ويعوق عمليات �إعادة التنظيم
�أو الت�صفية الكفيلة بجلب �أكرب قدر من املنفعة جلميع الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن فيهم املدينون
وموظفوهم والدائنون،
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واقتناع ًا منها ب�أن وجود ت�شريعات من�صفة وموحدة على ال�صعيد الدويل ب�ش�أن الإع�سار
املج�سد يف �أحكام القانون
عرب احلدود حترتم النظم الإجرائية والق�ضائية الوطنية ،على النحو َّ
()1
النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها ،وحتظى بقبول دول
ذات �أنظمة قانونية واجتماعية واقت�صادية خمتلفة� ،أمر من �ش�أنه �أن ي�سهم يف تنمية التجارة
واال�ستثمار الدوليني،
 -١تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لو�ضع واعتماد ال�صيغة
()1
النهائية للقانون النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها،
()1
�إىل جانب دليل ا�شرتاعه؛
 -٢تطلب �إىل الأمني العام �أن يحيل ن�ص القانون النموذجي� ،إىل جانب دليل ا�شرتاعه،
�إىل احلكومات والهيئات املهتمة الأخرى؛
 -٣تو�صي جميع الدول ب�أن تنظر يف مراعاة القانون النموذجي عند تنقيح �أو اعتماد
الت�شريعات ذات ال�صلة بالإع�سار ،وا�ضعة يف اعتبارها احلاجة �إىل ت�شريعات متوائمة على ال�صعيد
الدويل ت�ضبط وتي�سر حاالت الإع�سار عرب احلدود ،وتدعو الدول التي ت�ستخدم القانون النموذجي
�إىل �أن تبلغ اللجنة بذلك؛
 -٤تو�صي �أي�ض ًا جميع الدول �أي�ض ًا ب�أن توا�صل النظر يف تنفيذ القانون النموذجي للجنة
()2
الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود.

()1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة وال�سبعون ،امللحق رقم  ،)A/73/17( 17املرفق الثالث.
()2القرار  ،158/52املرفق.

املرفق الثاين
مقرر جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
املقرر التايل:
اعتمدت اللجنة ،يف جل�ستها  1080املعقودة يف  ٢متوز/يوليه َّ ،٢٠١٨

� َّإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
�إذ ت�شري �إىل قرار اجلمعية العامة ( 2205د ،)21-امل�ؤ َّرخ  17كانون الأول /دي�سمرب ،1966
الذي �أن�ش�أت اجلمعية مبقت�ضاه جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل بهدف ت�شجيع
التن�سيق والتوحيد التدريجيني للقانون التجاري الدويل مل�صلحة جميع ال�شعوب ،وخ�صو�ص ًا �شعوب
البلدان النامية،
تعتب �أكرث ف�أكرث و�سيلة لت�شجيع التنمية
و�إذ ت�س ِّلم ب� َّأن نظم الإع�سار َّ
الفعالة �أ�صبحت َ
االقت�صادية واال�ستثمار ،ولتعزيز �أن�شطة تنظيم امل�شاريع واحلفاظ على العمالة،
واقتناع ًا منها ب� َّأن القانون املتعلق باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية و�إنفاذها �أ�صبح متزايد
الأهمية يف عامل ي�سهل فيه باطراد على املن�ش�آت التجارية والأفراد حيازة موجودات يف �أكرث من
دولة واحدة ،ونقل املوجودات عرب احلدود،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها � َّأن ال�صكوك الدولية ،املتعلقة باالعرتاف بالأحكام ال�صادرة يف امل�سائل
املدنية والتجارية و�إنفاذها ،ت�ستبعد من نطاقها الأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار،
و�إذ ي�ساورها القلق من � َّأن عدم كفاية التن�سيق والتعاون يف حاالت الإع�سار عرب احلدود،
مبا ي�شمل عدم اليقني املرتبط باالعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها ،قد
ميثل عقبة �أمام �إدارة حاالت الإع�سار عرب احلدود بفعالية وكفاءة و�إن�صاف ،ويقلل من �إمكانية
�إنقاذ امل�ؤ�س�سات التجارية املتعرثة مال ًّيا ،لكن القادرة مع ذلك على البقاء والنمو ،ويزيد من
احتماالت �إخفاء �أو تبديد موجودات املدين ،ويعوق عمليات �إعادة التنظيم �أو الت�صفية ،التي
قد تكون ذات فائدة ق�صوى بالن�سبة جلميع الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن فيهم املدينون والعاملون
لدى املدينني والدائنون،
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واقتناع ًا منها ب� َّأن وجود ت�شريعات من�صفة ومتوائمة على ال�صعيد الدويل ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود ،حترتم النظم الإجرائية والق�ضائية الوطنية وحتظى بقبول الدول ذات النظم القانونية
واالجتماعية واالقت�صادية املختلفة� ،سي�سهم يف تنمية التجارة واال�ستثمار الدوليني،
تقدر ما ق َّدمته املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املدعوة العاملة
و�إذ ِّ
دعم وم�شارك ٍة يف �صوغ م�شروع القانون النموذجي ب�ش�أن
من
إع�سار
ل
ا
قوانني
إ�صالح
يف جمال �
ٍ
االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها ،ودليل ا�شرتاعه،
و�إذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) ملا قام به من عمل
ل�صوغ م�شروع القانون النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها،
ودليل ا�شرتاعه،
 -١تعتمد قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة
بالإع�سار و�إنفاذها ،ب�صيغته الواردة يف املرفق الثالث بتقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري
الدويل عن �أعمال دورتها احلادية واخلم�سني )1(،ودليل ا�شرتاعه ،الذي يت�ألف من الن�ص الوارد
يف الوثيقة  ،A/CN.9/WG.V/WP.157والتعديالت الواردة يف الوثيقة  ،A/CN.9/955والتعديالت
()2
التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها احلادية واخلم�سني؛
 -٢تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�شر قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن االعرتاف بالأحكام
الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها ودليل ا�شرتاعه ،مبا يف ذلك �إلكرتون ًّيا ،باللغات الر�سمية
يعممه على نطاق وا�سع على احلكومات و�سائر الهيئات املهتمة؛
ال�ست للأمم املتحدة ،و�أن ِّ
 -٣تو�صي جميع الدول ب�أن تنظر نظرة م�ؤاتية يف قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن
االعرتاف بالأحكام الق�ضائية املتعلقة بالإع�سار و�إنفاذها عند تنقيح الت�شريعات ذات ال�صلة
بالإع�سار �أو اعتمادها ،وتدعو الدول التي ا�ستخدمت القانون النموذجي �إىل �إبالغ اللجنة بذلك؛
 -٤تو�صي �أي�ض ًا ب�أن ت�ستمر جميع الدول على النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال النموذجي
()3
ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود (.)1997

()1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة وال�سبعون ،امللحق رقم .)A/73/17( 17
()2املرجع نف�سه ،الف�صل اخلام�س ،الق�سم الفرعي �ألف.3-
()3قرار اجلمعية العامة  ،158/52املرفق.
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