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دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن
التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود
متهيد
أعدته جلنة الأمم
دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود � ّ
املتح� � ��دة للقانون التجاري الدويل (الأون�س� � ��يرتال) .وقد انبثق ه� � ��ذا امل�رشوع عن اقرتاح
ُعر�� � ��ض على اللجن� � ��ة يف عام ُ 2005دعي فيه �إىل اال�ض� � ��طالع مبزيد من العمل ب�ش � � ��أن
التن�سيق والتعاون يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،خا�صة فيما يتعلق با�ستخدام اتفاقات
الإع�سار عرب احلدود والتفاو�ض ب�ش�أنها .ورئي �أن املو�ضوع وثيق ال�صلة بتعزيز وا�ستخدام
قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ،خا�صة تنفيذ الفقرة (د) من
مكمل لذلك التعزيز واال�ستخدام .ويف عام  ،2006اتفقت اللجنة على �أن
املادة  ،27و�أنه ّ
العمل الأويل الرامي �إىل جتميع معلومات عن اخلربة العملية املكت�سبة يف جمال التفاو�ض
على االتفاقات اخلا�صة بالإع�سار عرب احلدود وا�ستخدامها ينبغي تي�سريه على نحو غري
ر�سمي عن طريق الت�شاور مع الق�ضاة املمار�سني يف جمال الإع�سار.
و�أُع� � � ّ�د امل�رشوع الأول للدليل العملي من خالل تلك امل�ش� � ��اورات يف عامي 2006
بناء على طلب اللجنة� ،إىل الفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار)
و 2007وق ُِّدمً ،
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  2008من �أجل �إجراء مناق�ش� � ��ة ب�ش � � ��أنه .كما ُع ِّمم ذلك امل�رشوع
على احلكومات يف �أواخر عام  2008التما�سا لتعليقاتها عليه.
وعر�ض� � ��ت ن�سخة منقحة من الدليل العملي ،روعيت فيها التعليقات التي �أبدتها
ُ
احلكومات والفريق العامل ،على اللجنة لو�ضعها يف �صيغتها النهائية واعتمادها يف دورة
اللجن� � ��ة الثانية والأربعني يف ع� � ��ام  .2009واعتُمد الن�ص بتوافق الآراء يف  1متوز/يوليه
 ،2009ويف  16كان� � ��ون الأول/دي�س� � ��مرب  2009اعتمدت اجلمعية العامة القرار 112/64
ال� � ��ذي �أعربت فيه عن تقــديره� � ��ا للجنة لإمتامها الدليل العمل� � ��ي واعتمادها له (انظر
املرفق الثاين).
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مقدمة
ّ
�ألف-

تنظيم الدليل العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود
ونطاقه

 -1الغر�ض من الدليل العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود هو توفري
معلومات للممار�سني والق�ضاة ب�ش�أن اجلوانب العملية يف التعاون واالت�صاالت يف ق�ضايا
الإع�س� � ��ار عرب احلدود ،وحتديدا يف الق�ضايا التي تنطوي على �إجراءات �إع�سار تُن َّفذ يف
املع�س موجودات فيها ،والق�ضايا التي ال ينتمي فيها بع�ض دائني
عدة دول تكون للمدين
رِ
املدين �إىل الدولة التي بُدئت فيها �إجراءات الإع�س� � ��ار .وقد ت�ش� � ��مل تلك الق�ضايا دائنني
فرادى ،ولكنها ت�ش� � ��مل عاد ًة جمموعات من�ش�آت ذات مكاتب و�أن�شطة جتارية وموجودات
يف دول متعددة .وت�س� � ��تند املعلومات �إىل و�ص� � ��ف ملا ُجمع من خربات وممار�سات عملية،
وتركّز على ا�س� � ��تخدام اتفاقات الإع�س� � ��ار عرب احلدود والتفاو�ض ب�ش�أنها ،وذلك بتقدمي
حتلي� � ��ل لعدد من تل� � ��ك االتفاقات التي ترتاوح بني االتفاق� � ��ات املكتوبة التي توافق عليها
املحاكم والرتتيبات ال�ش� � ��فوية بني الأطراف يف �إجراءات دعاوى الإع�سار ،التي �أُبرمت يف
ق�ض� � ��ايا �إع�سار عرب احلدود خالل العقدين املا�ض� � ��يني .والدليل العملي ال يق�صد به �أن
يكون ذا طابع �إمالئي ،و�إمنا يق�صد به �أن يو�ضح الكيفية التي ميكن �أن تُ َي�سرَّ بها ت�سوية
امل�س� � ��ائل والنـزاعات التي قد تن�ش�أ يف ق�ض� � ��ايا الإع�سار عرب احلدود من خالل ا�ستخدام
املحددة لكل ق�ضية
اتفاقات من هذا القبيل ،تكون م�صممة خ�صي�صا لتلبية االحتياجات
ّ
والوفاء مبا يفر�ضه القانون الواجب التطبيق من متطلبات خا�صة.
 -2ويناق�ش الف�ص� � ��ل الأول من الدليل العملي الأهمية املتزايدة للتن�س� � ��يق والتعاون يف
ويقدم مدخ ً
ال ملختلف الن�ص� � ��و�ص الدولية ذات ال�صلة
ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار عرب احلدود،
ّ
ب�إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود التي و�ض� � ��عت خالل ال�س� � ��نوات الأخرية .وتتناول هذه
الن�ص� � ��و�ص خمتلف جوانب الإع�س� � ��ار عرب احلدود ،ابتداء من �صوغ �إطار ت�رشيعي لتي�سري
وانتهاء بتوفري توجيهات ب�ش�أن
التعاون والتن�سيق يف جمال �إجراءات الإع�سار عرب احلدود
ً
امل�سائل التي ميكن �أن تُدرج يف اتفاقات الإع�سار عرب احلدود �أو التي ميكن �أن تعتمدها
املحاكم لال�سرت�شاد بها يف االت�صاالت عرب احلدود.
1

دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود

2

ويتو�س� � ��ع الف�ص� � ��ل الث� � ��اين يف تناول املادة  ،27وال �س� � ��يما الفق� � ��رة (د) ،من قانون
-3
ّ
()1
الأون�س� � ��يرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�س� � ��ار عرب احلدود (قانون الأون�سيرتال النموذجي)،
وذلك مبناق�ش� � ��ة خمتلف الطرائق التي ميكن �أن يتحقق بها التعاون يف ق�ض� � ��ايا الإع�سار
عرب احلدود.
 -4ويناق�ش الف�ص� � ��ل الثالث بالتف�صيل ا�ستخدام �إحدى و�سائل التعاون امل�شار �إليها يف
الفقرة (د) من املادة  ،27من قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ،وهي اتفاقات الإع�سار عرب
احلدود .وي�س� � ��تند التحليل يف هذا الف�ص� � ��ل �إىل اخلربة العملية يف التفاو�ض ب�ش � � ��أن تلك
االتفاقات وا�ستخدامها ،وخ�صو�صا يف احلاالت امل�شار �إليها يف املرفق الأول .كما يت�ضمن
"عينات من البنود" ت�س� � ��تند بدرجات متفاوتة �إىل �أحكام
�سمى ّ
هذا الف�ص� � ��ل عددا مما يُ ّ
توجد يف االتفاقات املختلفة ب�ش � � ��أن الإع�س� � ��ار عرب احلدود .وتُدرج هذه البنود لإي�ض� � ��اح
الكيفية التي جرى� ،أو قد يجري ،بها تناول امل�س� � ��ائل املختلفة ،ولكن ال يق�ص� � ��د منها �أن
�ضمن مبا�رشة يف �أحد االتفاقات (انظر �أي�ضا الق�سم 3
تُ�ستخدم ك�أحكام منوذجية لكي تُ ّ
(ج) ("عينات من البنود") ،الفقرتني  16و� 17أدناه).
 -5وترد يف املرفق الأول ملخ�ص� � ��ات للق�ضايا التي �أُبرمت فيها اتفاقات الإع�سار عرب
وتقدم امللخ�صات ا�ستعرا�ضا جممال مل�ضمون
احلدود التي ت�ش� � ��كل �أ�سا�س الدليل العملي.
ّ
تلك االتفاقات والأ�س� � ��باب� ،إن وج� � ��دت ،التي جرى التفاو�ض على تل� � ��ك االتفاقات بناء
عليها .وال تدرج يف االتفاق عموما الأ�س� � ��باب التف�ص� � ��يلية ال�ستخدامه و�إن ُوجدت بع�ض
()2
اال�ستثناءات.

باء-
-1

م�رسد امل�صطلحات

ملحوظات حول امل�صطلحات

 -6يُق�صد من امل�صطلحات التالية توفري توجيه لقارئ الدليل العملي .ومبا �أن العديد
من امل�ص� � ��طلحات لها معان متباينة جوهريا يف الواليات الق�ضائية املختلفة ،فلع ّل �إيراد
تو�ض� � ��يح ال�س� � ��تخدام امل�ص� � ��طلح يف الدليل العملي ي�ساعد على �ض� � ��مان و�ضوح املفاهيم
املطروحة للنقا�ش وفهمها على نطاق وا�س� � ��ع .وتُ�س� � ��تخدم يف الدليل العملي م�صطلحات
م�شرتكة مع ما هو م�ستخدم يف قانون الأون�سيرتال النموذجي ودليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
لقانون الإع�س� � ��ار(( )3الدليل الت�رشيعي) ،حيثما يكون ذلك منا�س� � ��با .وقد ا�ستُن�سخت تلك
امل�صطلحات �أدناه ،وذلك تي�سريا للرجوع �إليها.
( )1الدليل الت�رشيعي لقانون الإع�سار (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.05.V.10املرفق الثالث ،اجلزء
الأول .والن�ص متاح كذلك يف الق�س� � ��م املعنون "ن�ص� � ��و�ص الأون�س� � ��يرتال وحالتها" من موقع الأون�سيرتال الإلكرتوين
وعنوانه.www.uncitral.org :
( )2انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،االتفاقات املعتمدة يف الق�ضايا املتعلقة ب�رشكتي Lehman Brothers Holding
 Inc.و.Madoff Securities International Limited
( )3من�ش� � ��ورات الأمم املتح� � ��دة ،رقم املبي� � ��ع A.05.V.10؛ والن�ص متاح كذلك يف الق�س� � ��م املعنون "ن�ص� � ��و�ص
الأون�سيرتال وحالتها" �ضمن موقع الأون�سيرتال الإلكرتوين وعنوانه.www.uncitral.org :

3

مقدم ة
ّ

(�أ)

الإ�شارات �إىل "املحكمة" يف الدليل العملي

 -7يتبع الدليل العملي ا�ستخدام الدليل الت�رشيعي لكلمة "املحكمة" ويفرت�ض �أن هناك
تعويال على الإ�رشاف الذي متار�س� � ��ه املحكمة طوال مراحل �إجراءات ق�ض� � ��ايا الإع�سار،
والذي قد ي�ش� � ��مل ال�ص� �ل��احية لبدء �إجراءات الإع�سار ،وتعيني ممثل الإع�سار والإ�رشاف
على �أن�شطته ،واتخاذ قرارات يف �سياق الإجراءات .ومع �أن هذا التعويل قد يكون منا�سبا
كمب� � ��د�أ عام ،ف�إن م� � ��ن اجلائز النظر يف اتخاذ بدائل عندما يتع� � ��ذر على املحاكم ،مثال،
العمل على معاجلة ق�ض� � ��ايا الإع�سار (�س� � ��واء ب�سبب افتقارها �إىل املوارد �أو افتقارها �إىل
ف�ض� � ��ل �أن تتوىل �س� � ��لطة �أخرى ذلك الإ�رشاف (انظر الدليل
اخلربة الالزمة)� ،أو عندما يُ َّ
الت�رشيعي ،اجلزء الأول ،الف�صل الثالث ("الإطار امل�ؤ�س�سي")).
وتوخيا لالت�ساق ،يُ�ستخدم م�صطلح "املحكمة" يف الدليل العملي ،على نحو مماثل
-8
ّ
ال�س� � ��تخدامه يف الفق� � ��رة الفرعية (هـ) م� � ��ن املادة  2من قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي،
للإ�ش� � ��ارة �إىل �س� � ��لطة ق�ضائية �أو �س� � ��لطة �أخرى خمت�ص� � ��ة مبراقبة �إجراءات الإع�سار �أو
الإ�رشاف عليها.

(ب)

الإ�شارات �إىل "اتفاقات الإع�سار عرب احلدود"
يف الدليل العملي

 -9غالب� � ��ا ما يُ�ش� � ��ار يف بع�ض البل� � ��دان �إىل اتفاقات الإع�س� � ��ار عرب احل� � ��دود بتعبري
"بروتوكوالت" ،و�إن كان قد ا�س � � �تُخدم عدد من العناوي� � ��ن الأخرى ،مبا فيها "عقود �إدارة
الإع�س� � ��ار" ،و"االتفاقات التعاوني� � ��ة والتوفيقية" ،و"مذكّرات التفاهم" .وي�س� � ��عى الدليل
العملي �إىل جتميع املمار�س� � ��ات املتعلقة ب�أكرب عدد ممكن من �أ�ش� � ��كال اتفاقات الإع�س� � ��ار
التنوع يف
ع� �ب��ر احلدود ،وملا كان ا�س� � ��تخدام تعب� �ي��ر "الربوتوكول" ال يعبرّ بال�� �ض��رورة عن
ّ
طابع االتفاقات امل�ستخدمة يف املمار�سة العملية ،ي�ستخدم الدليل العملي م�صطلحا �أكرث
عمومية هو "اتفاق الإع�سار عرب احلدود" �أو بب�ساطة �أكرث "اتفاق الإع�سار".

(ج)

قواعد التف�سري

 -10ا�س� � ��تعمال �صيغة املفرد ي�شمل �صيغة اجلمع �أي�ضا؛ وال يق�صد من عبارتي "ت�شمل"
و"مبا يف ذلك" �أن ت�ش� �ي��را �إىل قائمة ح�رصية؛ ويتعينّ تف�سري التعابري "كـ" و"مِ ثْل" و"على
�سبيل املثال" على النحو ذاته الذي تُف�سرَّ به عبارتا "ت�شمل" و"مبا يف ذلك".
 -11كما ينبغي تف�س� �ي��ر امل�صطلح "الدائنون" ب�أنه ي�شمل فئتي الدائنني يف دولة املحكمة
املخت�صة والدائنني الأجانب كلتيهما ،ما مل يُبينّ خالف ذلك.
 -12كما ينبغي تف�س� �ي��ر الإ�ش� � ��ارات �إىل "ال�ش� � ��خ�ص" ب�أنها ت�ش� � ��مل ُك ًّ
ال من الأ�ش� � ��خا�ص
الطبيعيني والأ�شخا�ص االعتباريني ،ما مل يبينّ خالف ذلك.
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امل�صطلحات و�رشوحها

عينة يكرث ورودها يف الدليل
 -13تُ ّ
و�ض� � ��ح الفقرات التالية معنى وا�س� � ��تخدام عبارات ُم َّ
العملي .وكثري من تلك امل�ص� � ��طلحات م�س� � ��تخدم �أي�ض� � ��ا يف الدليل الت�رشيعي ويف قانون
الأون�سيرتال النموذجي ،وا�ستخدامها يف الدليل العملي يت�سق مع ا�ستخدامها يف الن�صني
الآخرين .وهي مدرجة هنا لتي�سري الرجوع �إليها:
(�أ) "موجودات املدين" :هي ممتلكات املدين وحقوقه وم�ص� � ��احله ،مبا فيها
احلقوق وامل�صالح يف املمتلكات� ،سواء �أكانت يف حيازة املدين �أم مل تكن ،وملمو�سة �أم غري
ملمو�س� � ��ة ،وقابلة �أم غري قابلة للنقل ،مبا يف ذلك م�صالح املدين يف املوجودات املرهونة
�أو يف املوجودات التي ميلكها طرف ثالث؛
(ب) "�أحكام الإبطال" :هي �أحكام قانون الإع�سار التي ت�سمح ب�إلغاء ما يحدث
قبل �إجراءات الإع�س� � ��ار من معامالت تخ�ص �إحالة املوج� � ��ودات �أو التعهد بالتزامات �أو
بجع� � ��ل تلك املعامالت عدمية املفع� � ��ول على نحو �آخر ،وا�س� �ت��رداد املوجودات املحالة �أو
قيمتها ،خدمة مل�صلحة الدائنني اجلماعية؛
(ج) "مركز امل�صالح الرئي�س� � ��ية" :هو املكان الذي يُ�سيرِّ فيه املدي ُن م�صاحله
ب�صفة منتظمة ،والذي ميكن بالتايل للأطراف الثالثة �أن تتي َّقن منه؛

(د) "املطالبة" :هي حق يف احل�ص� � ��ول على ال�س� � ��داد من حوزة املدين� ،سواء
�أكان ذلك نا�ش� � ��ئا عن دين �أم عن عقد �أم التزام قانوين �آخر ،و�س� � ��واء �أكان م�ص ًّفى �أم غري
للدح�ض ،وم�ضمونا �أم
ُم�ص � � � ًّفى ،وم�ستح ًّقا �أم غري ُم
ّ
�ستحق ،وقابال للدح�ض �أم غري قابل َّ
غري م�ضمون ،وثابتا �أم طارئا؛

(هـ) "ب� � ��دء الإجراءات" :هو التاريخ الذي يبد�أ في� � ��ه �رسيان مفعول �إجراءات
الإع�سار �سواء �أكان قد ُح ِّدد مبوجب قانون �أم قرار ق�ضائي؛
(و) "املحكمة" :هي �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى خمت�صة مبراقبة �إجراءات
()4
الإع�سار �أو الإ�رشاف عليها؛
(ز) "الدائ� � ��ن" :هو �شخ�ص� � ��ية طبيعية �أو اعتبارية له� � ��ا مطالبة جتاه املدين
ن�ش�أت عند بدء �إجراءات الإع�سار �أو قبلها؛
(ح) "جلنة الدائنني" :هي هيئة متثيلية للدائنني ،تُعينَّ وفقاً لقانون الإع�سار،
وتكون لها �صالحيات ا�ست�شارية و�صالحيات �أخرى ح�سبما هو ُم َبينَّ يف قانون الإع�سار؛

(ط) "اتفاق الإع�س� � ��ار عرب احلدود" :هو اتفاق �ش� � ��فهي �أو خطي يُق�ص� � ��د به
تي�س� �ي��ر التن�س� � ��يق بني �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود والتعاون فيما بني املحاكم ،وبني
املحاكم وممثِّلي الإع�س� � ��ار ،وفيما بني ممثِّلي الإع�س� � ��ار ،كما ي�شمل �أحيانا �أطرافا �أخرى
ذات م�صلحة؛
( )4انظر الفقرتني  7و� 8أعاله.
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(ي) "املدي� � ��ن املتملّك" :هو املدين يف �س� � ��ياق �إجراءات �إع� � ��ادة التنظيم الذي
مما ي�ستتبع عدم تعيني املحكمة ممثِّل �إع�سار؛
يحتفظ ب�سيطرة تامة على املن�ش�أةّ ،
(ك) "الإق� � ��رار" :هو عندما تقب� � ��ل حمكمة احلد من م�س � � ��ؤوليتها فيما يتعلق
معينة
معينة ،مبا يف ذلك ،على �س� � ��بيل املثال ،القدرة على اال�ستماع �إىل ق�ضايا ّ
مب�س� � ��ائل ّ
حمددة ،ل�صالح حمكمة �أخرى؛
و�إ�صدار �أوامر ّ
(ل) "امل�ؤ�س�سة" :هي �أي مكان عمليات يقوم فيه املدين بن�شاط اقت�صادي غري
عار�ض بوا�سطة و�سائل ب�رشية و�سلع �أو خدمات؛
(م) "الإع�س� � ��ار" :هو عندما يكون املدين عاجزا عموما عن �سداد ديونه لدى
ا�ستحقاقها �أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته املالية قيمة موجوداته؛
(ن) "حوزة الإع�س� � ��ار" :ه� � ��ي جمموع موجودات املدين اخلا�ض� � ��عة لإجراءات
الإع�سار؛
(�س) "�إجراءات الإع�س� � ��ار" :هي �إجراءات جماعية خا�ضعة لإ�رشاف ق�ضائي
ت�ستهدف �إما �إعادة التنظيم و�إما الت�صفية؛
املعينة م�ؤقتا،
(ع) "ممثل الإع�س� � ��ار" :هو �شخ�ص� � ��ية �أو هيئة ،مبا فيها تلك َّ
يُ�ؤذن لها يف �إجراءات الإع�سار ب�إدارة �إعادة تنظيم حوزة الإع�سار �أو ت�صفيتها؛
(ف) "الإجراءات الرئي�س� � ��ية" :هي �إجراءات الإع�س� � ��ار التي جتري يف الدولة
()5
التي يكون فيها للمدين مركز م�صاحله الرئي�سية؛
(�ص) "الإجراءات غري الرئي�س� � ��ية" :هي �إجراءات الإع�سار ،خالف الإجراءات
()6
الرئي�سية ،التي جتري يف دولة يكون فيها للمدين م�ؤ�س�سة؛
كل من ' '1عمل
(ق) "�س� � ��ياق العمل املعتاد" :هو املعامالت التي تت�س� � ��ق م� � ��ع ٍ
من�ش�أة املدين قبل �إجراءات الإع�سار؛ و' '2ظروف العمل العادية؛
(ر) "الط� � ��رف ذو امل�ص� � ��لحة" :هو � ّأي ط� � ��رف تت�أثر حقوق� � ��ه �أو التزاماته �أو
معينة يف �إجراءات الإع�سار ،مبن يف ذلك املدين
م�ص� � ��احله ب�إجراءات الإع�سار �أو ب�أمور َّ
�أو ممثل الإع�س� � ��ار �أو الدائن �أو حائز الأ�س� � ��هم �أو جلنة الدائنني �أو �سلطة حكومية �أو �أي
ق�صد �أن ي�شمل هذا التعريف الأ�شخا�ص الذين
�شخ�ص �آخر يت�أثر على هذا النحو .وال يُ َ
لهم م�صالح بعيدة ال�صلة �أو متفرقة تت�أثر ب�إجراءات الإع�سار؛
تتقدم مطالب ٌة على غريها عندما ين�ش � � ��أ ذلك
(�ش) "الأولوية" :هي احلق يف �أن ّ
احلق ب�إعمال القانون؛
(ت) "�إعادة التنظيم" :هي العملية التي ميكن بها ملن�ش � � ��أة املدين �أن ت�س� �ت��رد
عافيتها املالية وقدرتها على البقاء و�أن توا�ص� � ��ل عملها ،با�ستخدام و�سائل �شتى ميكن �أن
( )5قانون الأون�سيرتال النموذجي ،املادتان ( 2ب) و.3-16
( )6املرج� � ��ع نف�س� � ��ه ،املادة  ،2الفقرتان (ج) و(و) .وي�ش� � ��ار بتعب� �ي��ر "الإجراءات الثانوي� � ��ة" �إىل الإجراءات غري
الرئي�س� � ��ية التي جتري يف الدول الأع�ض� � ��اء يف االحتاد الأوروبي مبقت�ض� � ��ى الئحة املجل�س الأوروبي التنظيمية رقم
 2000/1346بتاريخ � 29أيار/مايو  2000ب�ش�أن �إجراءات الإع�سار.
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ت�شمل الإعفاء من الديون ،و�إعادة جدولة الديون ،وحتويل الديون �إىل �أ�سهم ،وبيع املن�ش�أة
(�أو جزء منها) كمن�ش�أة عاملة؛
(ث) "خط� � ��ة �إعادة التنظيم" :ه� � ��ي اخلطة التي ميكن بها ملن�ش � � ��أة املدين �أن
ت�سرتد عافيتها املالية وقدرتها على البقاء؛
(خ) "وقف الإجراءات" :هو تدبري مينع بدء الإجراءات الق�ضائية �أو الإدارية
�أو غريه� � ��ا من الإجراءات الفردية املتعلقة مبوجودات املدي� � ��ن �أو حقوقه �أو التزاماته �أو
م�س � � ��ؤولياته� ،أو يعلّق موا�ص� � ��لة تلك الإجراءات ،مبا يف ذلك الدعاوى الرامية �إىل �إنفاذ
م�ص� � ��الح �ضمانية جتاه �أطراف ثالثة �أو �إنفاذ م�ص� � ��لحة �ضمانية؛ وهو مينع فر�ض حجز
على موجودات حوزة الإع�سار ،و�إنهاء �أي عقد مع املدين ،و�إحالة �أي موجودات �أو حقوق
تابعة حلوزة الإع�سار �أو رهنها �أو الت�رصف فيها بطريقة �أخرى.

 -3الن�صو�ص املرجعية
(�أ)

الإحاالت املرجعية �إىل الق�ضايا

 -14تُدرج �إحاالت مرجعية �إىل الق�ض� � ��ايا يف ن�ص الدليل العملي ب�أجمعه ،وبخا�صة يف
احلوا�شي .وي�شمل ذلك عموما الإحاالت �إىل الق�ضايا املذكورة وامللخ�صة يف املرفق الأول
وال تدرج �سوى �إحالة موجزة يف ن�ص الدليل العملي ،وذلك مثل �رشكة " "GBFEللإ�شارة
�إىل الإج� � ��راءات املتعلقة ب�رشكة طريق بيجني الكربى الأول ال�رسيع املحدودة ،وم�ؤ�س�س� � ��ة
" "Systechللإ�ش� � ��ارة �إىل الإج� � ��راءات املتعلق� � ��ة مب�ؤ�س�س� � ��ة Systech Retail Systems
 .Corporationوالإ�ش� � ��ارات �إىل �أرقام الفقرات �أو ال�ص� � ��فحات املت�ص� � ��لة بتلك الق�ضايا
()8
حتيل �إىل اجلزء ذي ال�صلة( )7من الن�ص الإنكليزي لن�سخة االتفاقات املتاحة للجمهور؛
والكث� �ي��ر من تلك االتفاقات متاح باللغ� � ��ة الإنكليزية فقط .و�إذا كان االتفاق متاحا بلغات
�أخرى� ،أُ�شري �إىل ذلك يف املرفق الأول.

(ب)

الإحاالت املرجعية �إىل الن�صو�ص

 -15ي�شمل الدليل العملي �إحاالت مرجعية ،حيثما يكون ذلك منا�سباً� ،إىل عدة ن�صو�ص
دولية تتناول جوانب خمتلفة من التن�سيق يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود ،مبا يف ذلك:
( )7ت�س� � ��تخدم االتفاقات م�صطلحات خمتلفة ،منها "الق�س� � ��م" و"الفقرة" و"البند" و"املادة" .ول�سهولة الإحالة
املرجعية ،ي�س� � ��تخدم هذا الن�ص م�صطلح "الفقرة" للإ�شارة �إىل �أي جزء مر َّقم من االتفاق ،وهو يذكر رقم ال�صفحة
�إذا مل توجد �أرقام فقرات ذات �صلة.
( )8وق� � ��ت ن�رش الدليل العملي ،كان� � ��ت حفنة فقط من االتفاقات املذكورة غري متاحة للجمهور ،وهي مبينة يف
املرفق الأول.
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(�أ) "امليث� � ��اق" :امليث� � ��اق اخلا�ص بالإع�س� � ��ار عرب احلدود (كونك� � ��وردا) الذي
اعتمده جمل�س فرع قانون الأعمال برابطة املحامني الدولية (باري�س� 17 ،أيلول�/س� � ��بتمرب
 )1995وجمل�س رابطة املحامني الدولية (مدريد� 31 ،أيار/مايو )1996؛
(ب) "قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي" :قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ب�ش�أن
الإع�سار عرب احلدود مع دليل اال�شرتاع ()1997؛
(ج) "املب� � ��ادئ التوجيهية ب�ش � � ��أن االت�ص� � ��االت فيم� � ��ا بني املحاك� � ��م" :املبادئ
التوجيهية اجلائز تطبيقها على االت�ص� � ��االت بني املحاكم يف الق�ض� � ��ايا العابرة للحدود،
الت� � ��ي ن�رشها معهد القانون الأمريكي (� 16أيار/مايو  )2000واعتمدها معهد الإع�س� � ��ار
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(ج)

عينات من البنود
ّ

تقدم �أمثلة،
عينات البنود املدرجة يف الدليل العملي لي�س� � ��ت �سوى بنود تو�ضيحيةّ ،
ّ -16
ا�ستنادا �إىل اتفاقات فعلية ،على الكيفية التي ميكن �أن ت�صاغ بها �أحكام اتفاقات الإع�سار
املحددة التي تناق�ش يف الف�صل الثالث .وين�صح امل�ستعملون
عرب احلدود يف تناول امل�سائل
ّ
بقراءة عينات البنود مقرتنة مبناق�ش� � ��ة امل�س � � ��ألة ذات ال�ص� � ��لة يف الفقرات التي ت�سبقها.
وجتدر الإ�ش� � ��ارة �إىل �أن عينات البنود ال يق�ص� � ��د منها �أن تُ�ستخدم ك�أحكام منوذجية وال
ينبغي �أن تعترب �ش� � ��املة بال�رضورة .وعالوة على ذلك ،ال ينبغي اعتبارها �أ�سا�سا ملا ميكن
�أن يعت� �ب��ر اتفاقا منوذجيا .وبع�ض الأحكام قد ال تكون مالئمة �إال حلالة معينة ،يف حني
�أن البع�ض الآخر له طابع عام وقد يكون �أ�ش� � ��يع ا�س� � ��تخداما .وف�ضال عن ذلك ،ال تكون
بع�ض مناذج البنود نافذة املفعول �إال �إذا وافقت عليها املحاكم املخت�صة وذلك ،على �سبيل
املثال ،عند حتديدها م�س�ؤوليات تلك املحاكم �أو عند م�سا�سها بتلك امل�س�ؤوليات.
 -17وي�ش� � � ّ�دد الدليل العملي من ثم على النهج الف� � ��ردي الذي يجب �أن ي�ؤخذ به يف كل
اتفاق �إع�س� � ��ار ،مع االعرتاف ب�أن اتفاق الإع�سار ينبغي �أن ي�صاغ لأجل ق�ضية معينة ،مع
مراعاة اخل�ص� � ��ائ�ص املميزة للق�ضية وم�ص� � ��الح الأطراف ،وكذلك الظروف املحلية ،مبا
فيها القانون الواجب التطبيق.

�أوال-
�ألف-

خلفية املو�ضوع

الإطار الت�رشيعي للإع�سار عرب احلدود

 -1مع �أن عدد ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود قد زاد زيادة كبرية منذ ت�سعينات القرن
الع�رشي� � ��ن ،فلم يواكب هذه الزيادة اعتماد نظم قانونية� ،س� � ��واء �أكانت داخلية �أم دولية،
مهي�أة ملعاجلة الق�ض� � ��ايا ذات الطبيعة العابرة للح� � ��دود .وكثريا ما �أ ّدى عدم توافر نظم
ّ
م� � ��ن هذا القبي� � ��ل �إىل ا ِّتباع نهوج غري وافية بالغر�ض وغري م ّت�س� � ��قة ،ومل ت� ِ ّؤد هذه النهوج
�إىل �إعاقة �إنقاذ املن�ش � � ��آت املتعثرّ ة ماليا والإدارة املن�ص� � ��فة والكف�ؤة لق�ضايا الإع�سار عرب
�ب ،بل �أعاقت �أي�ض� � ��ا حماية قيمة موجودات الدائن املع�رس وال�سعي �إىل
احلدود فح�س� � � ُ
التنب�ؤ بتطبيقها .و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك،
زيادتها �إىل �أق�ص� � ��ى حد ممكن ،كما �أنها ال ميكن
ّ
�أ�س� � ��فرت �أوجه التباين ،ويف بع�ض احل� � ��االت �أوجه التنازع ،ب� �ي��ن القوانني الوطنية عن
عقبات ال �رضورة لها �أمام حتقيق الأهداف االقت�صادية واالجتماعية الرئي�سية املن�شودة
يف �إجراءات دعاوى الإع�سار .وكثريا ما كان هناك افتقار �إىل ال�شفافية ،مع عدم توافر
قواعد وا�ضحة ب�ش�أن االعرتاف بحقوق الدائنني احلاليني و�أولوياتهم ،ومعاملة الدائنني
الأجانب ،والقانون املنطبق على م�س� � ��ائل الإع�سار عرب احلدود .ويف حني �أن العديد من
�أوجه الق�ص� � ��ور هذه ظاهرة �أي�ضا يف نظم قوانني الإع�س� � ��ار الداخلية ،ف�إن ت�أثريها من
املحتمل �أن يكون �أكرب بكثري يف ق�ض� � ��ايا الإع�سار عرب احلدود ،وخ�صو�صاً عندما ت�شتمل
على �إعادة تنظيم املن�ش�أة.
للتنب�ؤ ب�ش�أن الكيفية
 -2و�إ�ضافة �إىل ق�صور القوانني القائمة ،فقد �أ�ضاف عدم القابلية ّ
تطبق بها القوانني وما يحتمل �أن يرت ّتب عل� � ��ى التطبيق من تكاليف وت� ّأخر
الت� � ��ي �س� � ��وف َّ
بعداً �آخر من انعدام اليقني ميكن �أن ي�ؤثّر على تدفق ر�ؤو�س الأموال واال�س� � ��تثمارات عرب
احل� � ��دود .ويختلف القبول ب�أنواع خمتلفة من الإجراءات وا�س� � ��تيعاب املفاهيم الرئي�س� � ��ية
واملعاملة التي يحظى بها الأطراف ذوو امل�صلحة يف �إجراءات الإع�سار .ذلك �أن �إجراءات
�إعادة التنظيم �أو الإنقاذ ،على �س� � ��بيل املثال ،هي �أكرث �ش� � ��يوعا يف بع�ض البلدان منها يف
بلدان �أخرى .ويتباين �إ�رشاك الدائنني امل�ض� � ��مونني ،وكذلك املعاملة التي يحظون بها ،يف
�إجراءات الإع�سار تباينا كبريا .كما تعرتف البلدان املختلفة ب�أنواع خمتلفة من الإجراءات
ذات مفعول خمتلف .ومن الأمثلة يف �س� � ��ياق �إجراءات �إعادة التنظيم احلالة التي يتوخى
فيها قانون �إحدى الدول �أن يوا�ص� � ��ل املدين املتملّك (ذو احليازة) ممار�سة مهام الإدارة،
بينم� � ��ا يف قان� � ��ون دولة �أخرى ،تجُ رى فيها �إجراءات �إع�س� � ��ار متزامنة فيما يتعلق باملدين
ذاته ،ي�س� � ��تعا�ض عن الإدارة احلالية ب�إدارة �أخرى� ،أو تُ�ص � � � ّفى من�ش�أة املدين .وقد طالب
9
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العديد من قوانني الإع�سار الوطنية ،فيما يتعلق ب�إجراءات الإع�سار اخلا�صة بها ،بتطبيق
موحدة حيث تكون الأوامر الق�ضائية نافذة
مبد�أ عاملية ال�ش� � ��مول ،بهدف ا ّتباع �إجراءات ّ
املفعول فيما يتعل� � ��ق باملوجودات التي تكون خارج البلد .ويف الوقت ذاته ،ال تعرتف تلك
القوانني مببد�أ عاملية ال�ش� � ��مول الذي تطالب به �إجراءات الإع�س� � ��ار الأجنبية .و�إ�ض� � ��افة
�إىل االختالفات بني املفاهيم الرئي�س� � ��ية ومعاملة امل�شاركني ،ف�إن بع�ض عواقب �إجراءات
الإع�س� � ��ار ،مثل طلب وقف �أو تعليق الدعاوى على املدين �أو موجوداته املالية ،التي تعترب
طبق بفاعلية عرب احلدود.
عن�رصا رئي�سيا يف العديد من القوانني ،ال ميكن �أن تُ َّ
 -3و�إ�ض� � ��افة �إىل ع� � ��دم توافر جهود لإ�ص� �ل��اح القوانني الوطني� � ��ة ،ال تتوافر ترتيبات
تعاهدي� � ��ة متعددة الأطراف ذات مفعول عاملي .وق� � ��د مت التفاو�ض على معاهدات قليلة
على ال�ص� � ��عيد الإقليمي ،ولكن تلك الرتتيبات غ� �ي��ر ممكنة (وغري مالئمة) عموماً �إال يف
بلدان منطقة معينة تكون فيها نظم قوانني الإع�سار والقوانني التجارية العامة مت�شابهة.
بينت التجربة �أنه على الرغ� � ��م مما تنطوي عليه املعاه� � ��دات الدولية من �إمكانية
وق� � ��د ّ
لتوف� �ي��ر �أداة ملواءمة وا�س� � ��عة النطاق بني النظ� � ��م ،ف�إن اجلهود املطلوبة للتفاو�ض ب�ش � � ��أن
تلك املعاهدات تكون عموما �ض� � ��خمة ،كما �إنه ،ح�س� � ��بما الحظ �أحد املعلِّقني ،كلما زادت
املرجوة من معاهدة ما ،زادت ال�ص� � ��عوبة يف �إجنازها ،وزاد احتمال
درجة املنفعة العملية
ّ
�إخفاقها يف نهاية املطاف .وال�سعي �إىل التما�س املجاملة الق�ضائية يف ق�ضايا الإع�سار يف
�أوروبا يتيح مثاال جيدا يف هذا ال�ص� � ��دد .فبدءا من عام  ،1960كان يُعتزم و�ضع اتفاقية
ب�ش�أن الإفال�س على غرار االتفاقية اخلا�صة بالوالية الق�ضائية و�إنفاذ قرارات املحاكم يف
امل�س� � ��ائل املدنية والتجارية ل�سنة  .1968وقد �أف�ضت تلك اجلهود �إىل االتفاقية الأوروبية
ب�ش � � ��أن بع�ض جوانب الإفال�س الدولية ل�س� � ��نة ( 1990اتفاقية �إ�سطنبول) .وبعد ت�صديق
دولة واحدة عليها (قرب�ص) ،نُ�س� � ��خت تلك االتفاقية مب�� �ش��روع اتفاقية لالحتاد الأوروبي
ب�ش � � ��أن �إجراءات الإع�سار .ومع �أن الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي كانت قد �شارفت
على اعتماد ذلك امل�رشوع يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،1995فقد ثبتت ا�س� � ��تحالة تنفيذها
يف نهاية املطاف .ثم �أُعيد �إحياء االتفاقية يف �شكل الئحة تنظيمية للمجل�س الأوروبي يف
حيز النفاذ يف 31
�أيار/ماي� � ��و  ،1999اعتمدها املجل�� � ��س يف � 29أيار/مايو  2000ودخلت ّ
�أيار/مايو ( 2002انظر الفقرة � 19أدناه).

باء-

املبادرات الدولية

 -4من �أجل معاجلة م�س�ألة عدم توافر جهود لإ�صالح القوانني الوطنية� ،أطلقت بع�ض
املنظم� � ��ات غري احلكومية عدة مبادرات دولية خالل العقد املا�ض� � ��ي تقريبا لتوفري �إطار
قانوين يرمي �إىل مواءمة �إجراءات الإع�سار عرب احلدود.

�أوال -خلفية املو�ضو ع
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القانون النموذجي للتعاون الدويل ب�ش�أن الإع�سار

�  -5أحد امل�شاريع املبكرة يف هذا ال�صدد �أطلقته منظمة غري حكومية؛ �أال وهو القانون
النموذجي للتعاون الدويل ب�ش � � ��أن الإع�س� � ��ار ( )MIICAالذي جرى �إعداده برعاية اللجنة
"ياء" ( )Jالتابعة لفرع قانون الأعمال برابطة املحامني الدولية و�أقره جمل�س� � ��ا فرع قانون
الأعم� � ��ال ورابط� � ��ة املحامني الدولية يف ع� � ��ام  .1989وهو قان� � ��ون منوذجي ،اقرتح لكي
يُعتم� � ��د على ال�ص� � ��عيد الداخلي ،يتيح �آلي� � ��ات ميكن �أن ت�س� � ��تعملها املحاكم وتت�رصف يف
�إطارها لتقدمي امل�س� � ��اعدة يف �إجراءات الإع�س� � ��ار التي يُ�ض� � ��طلع به� � ��ا يف واليات �أخرى.
ورغم عدم ح�ص� � ��ول م�رشوع القانون النموذجي املذكور على قبول وا�سع وفعال من جانب
وامل�رشعني ،فقد ا�س� � ��تطاع �أن ي�ض� � ��من النظر �إىل مفه� � ��وم القانون النموذجي
احلكومات
ّ
كو�س� � ��يلة �صاحلة للتغلب على العقبة النا�شئة عن الإخفاق الدائم يف �إبرام معاهدة عاملية
بينت التجربة املكت�س� � ��بة فيما يخ�ص القانون النموذجي املذكور
يف جمال الإع�س� � ��ار .كما ّ
�أهمية �إ�رشاك احلكومات يف عملية التفاو�ض ب�ش � � ��أن �أي م�رشوع ل�ض� � ��مان جناحه (وهذا
عن�رص �أ�سا�س� � ��ي يف �أعمال الأون�سيرتال) ،وخ�صو�ص� � ��ا عندما يتطلب الن�ص الذي يجري
�صوغه �أن ت ّتخذ احلكومات �إجراءات� ،سواء �أكانت ت�رشيعية �أم خالفها ،العتماده.

-2

امليثاق اخلا�ص بالإع�سار عرب احلدود

 -6ثمة مبادرة �أخــرى ا�ضطلعــت بها اللجنـــة "يــــاء" ( ،)Jيف مطلـــع ت�ســـعينات القـــرن
الع�رشين ،وهي و�ضع ميثاق خا�ص بالإع�سار عرب احلدود (Cross-Border Insolvency
( Concordatباال�س� � ��تناد �إىل قواعد القانون الدويل اخلا�� � ��ص .وكان الغر�ض من امليثاق
هو اقرتاح مبادئ توجيهية لق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار عرب احلدود ميكن للم�شاركني �أو املحاكم
اعتماده� � ��ا باعتباره� � ��ا حلوال عملية لطائفة متنوعة من امل�س� � ��ائل .وت�ش� � ��مل تلك املبادئ
التوجيهية تعيني حمكمة �إدارية ،وتطبيق قواعد الأولوية اخلا�صة بتلك املحكمة ،وقواعد
طبق على
للق�ض� � ��ايا التي ت�ش� � ��تمل على �أكرث من حمكمة �إدارية واحدة ،وحتديد قواعد تُ ّ
املحددة ال�س� � ��ابقة للإع�س� � ��ار .وكان التطبيق الأويل للميثاق ،من
�إبطال بع�ض املعامالت
ّ
قِ بل بع�ض الق�ضاة الذين كانوا قد �أ�سهموا �إ�سهاما عظيما يف و�ضعه ،على ق�ضايا �إع�سار
ت�شمل كندا والواليات املتحدة الأمريكية .وقد �أ ُبرمت كذلك اتفاقات ب�ش�أن الإع�سار عرب
احلدود ،ا�ستنادا �إىل منوذج امليثاق ،بني الواليات املتحدة وكل من� :إ�رسائيل وجزر البهاما
وجزر كاميان و�إنكلرتا وبرمودا و�سوي�رسا.
 -7وقد برز هذا ال�ش� � ��كل من �أ�ش� � ��كال التعاون كممار�س� � ��ة عامة ،على الأقل يف بع�ض
الدول .فعدم وجود معاهدات ر�س� � ��مية �أو ت�رشيعات وطنية ملعاجلة امل�ش� � ��اكل النا�شئة عن
�شجع االخت�صا�صيني املمار�س� �ي��ن يف جمال الإع�سار على و�ضع
ق�ض� � ��ايا الإع�سار الدولية ّ
ا�س� �ت��راتيجيات و�أ�س� � ��اليب ،ا�ستنادا �إىل كل حالة على حدة ،لت�س� � ��وية املنازعات التي تن�ش�أ
عندما ت�سعى املحاكم يف دول خمتلفة �إىل تطبيق قوانني خمتلفة و�إنفاذ متطلبات خمتلفة
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على جمموعة الأطراف نف�س� � ��ها .وتتف� � ��اوت �رشوط االتفاقات ومدته� � ��ا ،كما �أن التعديل
املحركة املتغرية يف ق�ضايا
�أو التكييف يف �أثناء الإجراءات ي�ض� � ��ع يف احل�س� � ��بان العوامل
ّ
الإع�س� � ��ار املتعدد اجلن�سيات ،من �أجل تي�سري التو�ص� � ��ل �إىل حلول للم�شاكل الفريدة التي
تن�ش�أ �أثناء �سري الإجراءات .وكان �أحد اال�ستخدامات املبكرة التفاق �إع�سار يف عام 1992
يف ق�ضية �إع�سار �رشكة ماك�سويل لالت�صاالت ،التي ُو�ضعت رهن �إجراء الإدارة يف �إنكلرتا
و�أخ�ض� � ��عت يف الوقت ذاته لإجراءات الف�ص� � ��ل  11يف نيويورك ،وق� � ��د مت تعيني مديري
�إع�سار ومدقِّق ق�ضائي ،يف احلالتني على التوايل.
 -8وقد ال يكون اتفاق الإع�س� � ��ار هو احلل املنا�س� � ��ب جلميع الق�ض� � ��ايا ،لأنه قد يكون
حمددة يف م�ضمونه ويتطلب وقتا للتفاو�ض ب�ش�أنه ،ويتطلب كذلك قاعدة
خا�ص� � ��ا بق�ضية ّ
كافية من املوجودات لت�س� � ��ويغ التكاليف املت�ص� � ��لة بالتفاو�� � ��ض والتعاون بني املحاكم وبني
ممثلي الإع�س� � ��ار يف كل والية ق�ضائية .ومع ذلك ف�إن الق�ضايا التي ا�ستخدمت فيها تلك
االتفاقات تتيح �أمثلة على الكيفية التي يت�سنى بها للتعاون والتن�سيق بني الق�ضاة واملحاكم
والعاملني يف مهنة معاجلة ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار �أن يعززا النظام القانوين الدويل للإع�سار
يف حال عدم وجود حلول وطنية �أو �إقليمية �أو دولية �شاملة لإ�صالح القوانني .فكثرياً ما
و ّفرت االتفاقات التي و�ض� � ��عت حلوال مبتكرة للم�س� � ��ائل العابرة للحدود ،ومكّنت املحاكم
املحددة لفرادى الق�ضايا .ومع �أنه توجد قيود على املدى الذي ميكن
من معاجلة الوقائع
ّ
�أن ت�س� � ��تخدم فيه اتفاقات الإع�سار لتحقيق مواءمة �أو�سع نطاقا لقانون الإع�سار الدويل
واملمار�س� � ��ات امل ّتبعة يف هذا اخل�صو�ص ،ف�إن ا�ستخدام هذه االتفاقات �آخذ يف االزدياد،
كما �أخذ يتزايد ن�رش املعلومات عنها على نطاق �أو�سع.
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 -9اعتم� � ��دت اللجنة يف عام  1997قانون الأون�س� � ��يرتال النموذج� � ��ي .وهو يركّز ،كما
هو مبني يف ديباجته ،على الإطار الت�رشيعي الالزم لتي�س� �ي��ر التعاون والتن�سيق يف ق�ضايا
الإع�سار عرب احلدود ،بغية حتقيق الأهداف العامة التالية:
(�أ) التعاون بني املحاكم وال�س� � ��لطات املخت�ص� � ��ة الأخرى يف الدولة امل�شرتعة
والدول الأجنبية امل�شمولة بق�ضايا الإع�سار عرب احلدود؛
(ب) تعزيز اليقني القانوين ب�ش�أن التجارة واال�ستثمار؛
(ج)	�إدارة �إجراءات الإع�سار عرب احلدود �إدارة من�صفة وناجعة بحيث يت�سنى
حماية م�صالح كل الدائنني و�سائر الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن يف ذلك املدين؛

(د)

حماية قيمة موجودات املدين وزيادتها �إىل �أق�صى حد ممكن؛

(هـ) تي�س� �ي��ر �إنقاذ امل�ؤ�س�س� � ��ات التجاري� � ��ة املتعثرّ ة ماليا ،مم� � ��ا يوفر احلماية
لال�ستثمار ويحافظ على فر�ص العمالة.
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 -10وتثري هذه الأهداف عددا من امل�سائل التي تت�صل باملدى الذي يُ�سمح �أو ي�ؤذن فيه
للمحاكم ،لدى ممار�سة �صالحياتها فيما يتعلق ب�إدارة الق�ضايا املعرو�ضة عليها ،بالتفاعل
�أو التعامل مع حماكم �أجنبية تدير ق�ضية ذات �صلة بخ�صو�ص املدين ذاته .فهل مبقدور
املحاكم ،على �س� � ��بيل املثال� ،أن تعامل �أ�ص� � ��حاب امل�صالح امل�ش� �ت��ركة ب�إن�صاف� ،أو �أن تتيح
لأ�صحاب امل�ص� � ��لحة الأجانب �سبل الو�صول على الأ�س�س نف�س� � ��ها التي تتيحها لأ�صحاب
امل�صلحة الوطنيني� ،أو �أن ت�سمح لوالية ق�ضائية �أخرى بتويل امل�س�ؤولية الرئي�سية عن �إدارة
بينت التجربة ،على �سبيل املثال� ،أن بع�ض املحاكم كثريا ما
�إجراءات �إعادة التنظيم؟ وقد ّ
تف�ضل من ثم اال�ضطالع
متتنع عن الإقرار �إىل حمكمة �أجنبية �أو ال ت�س� � ��تطيع ذلك ،وقد ّ
ب�إجراءات �إع�س� � ��ار موازية �أو معاملة الإجراءات الرئي�س� � ��ية وغري الرئي�سية ،عندما ين�ص
نظام الإع�سار ذو ال�صلة على ذلك ،ك�أمنا هي �إجراءات متزامنة �أو متوازية .وقد ي�ستند
هذا التف�ض� � ��يل �إىل القانون الواجب التطبيق �أو �إىل الرغبة يف حماية م�ص� � ��الح الدائنني
الداخليني.
 -11وق� � ��د �أدرجت اجلمعية العامة ،يف قرارها رق� � ��م  158/52امل�ؤرخ  15كانون الأول/
دي�س� � ��مرب  ،1997الذي �أو�ص� � ��ت فيه الدول باعتماد قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ،بيانا
مقنعا ب�ش � � ��أن احلاجة �إىل الن�ص وتوقيته والغر�ض الأ�سا�س� � ��ي من� � ��ه .والحظت اجلمعية
على وجه اخل�ص� � ��و�ص �أن زيادة التجارة واال�س� � ��تثمار عرب احلدود ت � � ��ؤدي �إىل زيادة تواتر
حاالت امتالك امل�ؤ�س�س� � ��ات والأفراد �أ�ص� � ��والً مالية (موجودات) يف �أكرث من دولة واحدة،
و�أن هن� � ��اك حاجة ملحة يف كثري من الأحيان للتعاون والتن�س� � ��يق ع� �ب��ر احلدود من �أجل
ت�س� � ��هيل الإ�رشاف على �أموال املدين امل ُع�رس و�أعماله التجارية و�إدارتها .كما ر�أت �أن عدم
احلد من
فح�سب �إىل
كفاية التن�س� � ��يق والتعاون يف ق�ض� � ��ايا الإع�سار عرب احلدود ال ي�ؤدي
ّ
ُ
�إمكانية �إنقاذ امل�ؤ�س�س� � ��ات التجارية املتعثرّ ة ماليا والقادرة مع ذلك على البقاء والنمو ،بل
وفعال ،ويجعل اللجوء
يعرقل �أي�ضا �إدارة ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود على نحو من�صف ّ
�إىل �إخف� � ��اء �أو تبديد موجودات املدي� � ��ن �أكرث احتماال ،وكذلك يعوق عمليات �إعادة تنظيم
�أ�صول املدينني املالية و�أعمالهم التجارية �أو ت�صفيتها ،والتي قد تكون ذات فائدة ق�صوى
بالن�سبة للدائنني وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني ،مبن فيهم املدينون والعاملون لديهم.
 -12وم�ض� � ��ت اجلمعية العامة لتالحظ �أن دوال كث� �ي��رة تفتقر �إىل �إطار ت�رشيعي يتيح �أو
ي�س� � ��هل التن�سيق والتعاون الفعالني عرب احلدود .و�أعربت بو�ضوح عن اقتناعها ب�أن وجود
ت�رشيعات من�ص� � ��فة وم ّت�س� � ��قة دوليا ب�ش�أن الإع�س� � ��ار عرب احلدود حترتم النظم الإجرائية
والق�ضائية الوطنية وحتظى بقبول الدول ذات النظم القانونية واالجتماعية واالقت�صادية
�ب ،بل �سوف ي�ساعد
املختلفة ،لن ي�س� � ��هم يف تنمية التجارة واال�س� � ��تثمار الدوليني فح�س� � � ُ
الدول �أي�ضا على حتديث قوانينها الناظمة للإع�سار عرب احلدود.
 -13وقد تفاو�ض ب�ش � � ��أن �صوغ قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ،خالل الفرتة بني عامـي
 1995و ،1997فري� � ��ق عامل حكومي دويل� ،ض� � ��م ممثلي نحو  72دولة و�س� � ��بع منظمات
حكومي� � ��ة دولية وع�رش منظمات غري حكومية .وبو�ص� � ��فه قانونا منوذجي� � ��ا ،ف�إنه يحتاج
�إىل ا�ش� �ت��راعه يف قانون وطني لكي يو ّفر �إطارا ت�رشيعيا �أحاديا لإجراءات الإع�س� � ��ار عرب
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احلدود .كما �إن قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي يركّز على ما هو مطلوب لتي�س� �ي��ر �إدارة
ق�ض� � ��ايا الإع�سار عرب احلدود ،وتوفري حلقة و�ص� � ��ل بني الواليات الق�ضائية .وهو يراعي
ثم االختالفات فيما ب� �ي��ن القوانني الإجرائية الوطنية ،ولكنه ال ي�س� � ��عى �إىل توحيد
م� � ��ن ّ
مو�ضوعي لقوانني الإع�سار (قانون الإع�سار املو�ضوعي يتناوله الدليل الت�رشيعي).
 -14ويتيح ن�ص قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي حلوال ت�س� � ��اعد بعدة طرائق متوا�ض� � ��عة
ولكنها هامة �أي�ضا ،ومنها ما يلي:
(�أ) توفري ال�س� � ��بل لل�ش� � ��خ�ص املعني ب�إدارة �إجراءات �إع�سار �أجنبية ("املمثل
الأجنبي") للو�صول �إىل حماكم الدولة امل�شرتعة ،ومن ثم ال�سماح للممثل الأجنبي بالتما�س
تقرر ما هو مطلوب من
"مهلة" م�ؤقتة ،و�إتاحة املجال للمحاكم يف الدولة امل�ش� �ت��رعة لكي ّ
تن�س� � ��يق فيما بني الواليات الق�ضائية �أو من �سبل االنت�صاف �أو الإعفاء الأخرى لت�رصيف
�إجراءات الإع�سار على النحو الأمثل؛
(ب) حتدي� � ��د الوقت ال� � ��ذي ينبغي فيه "االع� �ت��راف" ب�إجراء �إع�س� � ��ار �أجنبي
والتبع� � ��ات التي ميكن �أن ترتتب على ذلك االعرتاف مبا يف ذلك االنت�ص� � ��اف �أو الإعفاء
املتاح مل�ساعدة الإجراءات الأجنبية؛
مب�سطة لالعرتاف؛
(ج)	�إر�ساء �إجراءات َّ
(د) توفري نظام �ش ّفاف بخ�صو�ص حق الدائنني الأجانب يف �أن يبد�أوا �إجراء
�إع�سار يف الدولة امل�شرتعة �أو يف �أن ي�شاركوا يف �إجراء من هذا القبيل؛
(هـ)	�إتاحة املجال للمحاكم وملمثلي الإع�سار يف الدولة امل�شرتعة للتعاون مبزيد
من الفعالية مع املحاكم الأجنبية ومع املمثلني الأجانب املعنيني ب�إجراءات الإع�سار؛
(و) ال�س� � ��ماح للمحاكم يف الدولة امل�شرتعة وللأ�ش� � ��خا�ص الذين يتولّون �إدارة
�إجراءات الإع�سار يف الدولة امل�شرتعة بالتما�س امل�ساعدة من اخلارج؛
(ز)	�إقرار قواعد ب�ش�أن التن�سيق عندما يُ�ضطلع ب�إجراءات �إع�سار يف الدولة
امل�شرتعة على نحو متزامن مع �إجراءات �إع�سار يف دول �أجنبية.
 -15وي�ش� � � ّ�دد دليل ا�شرتاع قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
املحورية يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود بغية التو�صل �إىل ت�سيري فعال
على �أهمية التعاون
ّ
لتلك الإجراءات وحتقيق نتائج مثلى .ومن العنا�رص الرئي�سية يف هذا امل�ضمار التعاون بني
عينون
املحاكم امل�شمولة يف خمتلف الإجراءات ،وبني تلك املحاكم وممثلي الإع�سار الذي يُ َّ
يف الدع� � ��اوى املختلفة ،وكذلك فيما بني ممثلي الإع�س� � ��ار (املادتان  25و 26من القانون
النموذجي) .وقد تكون من العنا�رص اجلوهرية كذلك �إقامة االت�صال فيما بني ال�سلطات

()9

( )9الدليل الت�رشيعي لقانون الإع�س� � ��ار ،املرفق الثالث ،اجلزء الثاين؛ والن�ص متاح كذلك يف الق�س� � ��م املعنون
"ن�صو�ص الأون�سيرتال وحالتها" �ضمن موقع الأون�سيرتال الإلكرتوين وعنوانه.www.uncitral.org :
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التي تت� � ��وىل �إدارة الإجراءات يف ال� � ��دول املعنية .وبينما يتيح القان� � ��ون النموذجي الإذن
بالتعاون واالت�ص� � ��ال فيما بني الق�ض� � ��اة عرب احلدود ،فهو ال يحدد الكيفية التي ميكن �أن
تقرر القواعد اخلا�صة
يتحقق بها ذلك التعاون واالت�صال� ،إذ يرتك لكل والية ق�ضائية �أن ّ
به� � ��ا و�أن تطبقها .غري �أنه يالحظ �أن تخوي� � ��ل املحاكم القدرة ،مع �إ�رشاك الأطراف على
النحو املنا�س� � ��ب ،على االت�صال معاً "مبا�رشة" وعلى طلب املعلومات وامل�ساعدة "مبا�رشة"
من املحاكم الأجنبية �أو املمثلني الأجانب� ،إمنا يُق�ص� � ��د منه اجتناب ا�ستخدام الإجراءات
الدارج ا�ستخدامها تقليدياً والتي ت�ستنفد الكثري من الوقت ،مثل التفوي�ضات االلتما�سية.
وملا كانت �إجراءات الإع�سار تت�سم بالفو�ضى وتتبخر فيها القيمة �رسيعا مع م�ضي الوقت،
ف�إن لهذه القدرة �أهمية حا�س� � ��مة عندما ترى املحاكم �أنه ينبغي لها �أن تت�رصف ب�ص� � ��فة
()10
عاجلة.
 -16وحتى نهاية عام  ،2009اعتُمدت ت�رشيعات ت�ستند �إىل قانون الأون�سيرتال النموذجي
يف كل م� � ��ن� :إريرتيا ( ،)1998و�أ�س� �ت��راليا ( ،)2008وبريطانيا العظمى ( ،)2006وبولندا
( ،)2003واجلب� � ��ل الأ�س� � ��ود ( ،)2002وجزر فريجن الربيطانية ،وه� � ��ي �إقليم وراء البحار
تاب� � ��ع للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�ش� � ��مالية ( ،)2005وجمهورية كوريا
( ،)2006وجن� � ��وب �أفريقي� � ��ا ( ،)2000ورومانيا ( ،)2003و�س� � ��لوفينيا ( ،)2008و�رصبيا
( ،)2004وكندا ( ،)2009وكولومبيا ( ،)2006واملك�سيك ( ،)2000وموري�شيو�س (،)2009
()11
ونيوزيلندا ( ،)2006والواليات املتحدة الأمريكية ( ،)2005واليابان (.)2000
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 -17يف حني �أنه قد مت التفاو�ض على معاهدات قليلة يف هذا اخل�صو�ص ،على ال�صعيد
الإقليم� � ��ي ،ف � � ��إن تلك الرتتيبات تك� � ��ون عموما غري ممكنة (وغري مالئم� � ��ة) �إال يف بلدان
منطقة معينة تكون فيها نظم قوانني الإع�س� � ��ار والقوانني التجارية العامة مت�شابهة .كما
�إن تطبيقها يقت�رص ،بال�رضورة ،على جمموعة الدول املتعاقدة الإقليمية.
 -18وت�ش� � ��مل املعاه� � ��دات املتعددة الأطراف ب�ش � � ��أن الإع�س� � ��ار ،يف �أمري� � ��كا الالتينية،
�ي مونتفيديو لعام� � ��ي  1889و ،1940ويف منطقة ال�ش� � ��مال الأوروبي ،االتفاقية
معاهدت� � � ْ
املربمة بني �إي�سلندا والدامنرك وال�سويد وفنلندا والرنويج ب�ش�أن الإفال�س (�أُبرمت يف عام
وع ّدل� � ��ت يف عامي  1977و .)1982ويف ح� �ي��ن �أن تزايد عوملة الأعمال التجارية
ُ ،1933
ح�سن بال �شك
واال�س� � ��تثمارات ،وما تال ذلك من انت�شار وا�سع لق�ضايا الإع�سار الدولية ،يُ ِّ
املرجح كذلك �أن ي�ش� � ��مل ذلك دوال غري م�شاركة،
الو�ض� � ��ع بني تلك الدول املتعاقدة ،فمن
ّ
مم� � ��ا يربز القيود الكامنة يف �أي نظام تعاه� � ��دي �إقليمي .غري �أن الرتتيبات الإقليمية قد
تثبت فائدتها كمنطلق لتحقيق تعاون �أو�سع نطاقا.
( )10املرجع نف�سه ،الفقرة .179
( )11تحُ ّدث هذه املعلومات بانتظام يف موقع الويب اخلا�ص بالأون�سيرتال ،www.uncitral.org :حتت عنوان
"ن�صو�ص الأون�سيرتال وحالتها".
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 -19والالئحة التنظيمية ال�ص� � ��ادرة عن املجل�س الأوروب� � ��ي (انظر املقدمة ،الفقرة 15
�أعاله) تنظم امل�ش� � ��اكل املعقدة النا�شئة عن الإع�سار عرب احلدود ،وذلك با�ستحداث �إطار
ملزم يُعرتف �ضمنه ب�إجراءات الإع�سار التي تُ ّتخذ يف �أي دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي
وكذلك �إنفاذها يف �سائر �أرجائه .وتُ�سلّم الالئحة التنظيمية ب�أن الأداء ال�سليم يف الأ�سواق
الأوروبي� � ��ة الداخلية يتطلب �إعمال �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود بكفاءة وفعالية .لكن
�إحدى العقبات �أمام ذلك الأداء ال�س� � ��ليم ،والتي ت�سعى الالئحة التنظيمية �إىل معاجلتها،
هي "املفا�ض� � ��لة بني املحاكم" ،حيث تنقل الأطراف املوجودات� ،أو الإجراءات الق�ضائية،
من دولة ع�ض� � ��و �إىل �أخرى� ،س� � ��عيا �إىل �إيجاد و�ضع قانوين �أف�ضل (احليثيتان ( )2و(.))4
وتفر�ض الالئحة التنظيمية نظاماً �إلزامياً على ممار�س� � ��ة االخت�ص� � ��ا�ص الق�ضائي لفتح
�إجراءات الإع�س� � ��ار واختي� � ��ار القواعد القانونية ،مما يحدد القانون الذي �س� � ��وف يحكم
طبق عليها الالئحة التنظيمية
كل جانب ذي �ص� � ��لة من جوانب �إجراءات الإع�س� � ��ار التي تُ ّ
وتعرتف ب�أهمية التعاون فيما بني الإجراءات .وحتدد املادة  31واجب ممثلي الإع�سار يف
تقدم كثرياً
�إجراءات �إع�س� � ��ار متزامنة خمتلفة ب�ش�أن التعاون و�إي�صال املعلومات ،ولكنها ال ّ
من التوجيهات ب�ش�أن تفا�ص� � ��يل تلك االت�صاالت وذلك التعاون .ومن ثَم تعالج هذا الأمر
املبادئ التوجيهية لالت�صال والتعاون (( )CoCo Guidelinesانظر املقدمة ،الفقرة 15
املعدة لكي ي�ستخدمها ممثلو
�أعاله) التي ت�ش � � �كّل جمموعة من معايري االت�صال والتعاون
ّ
الإع�سار يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود.

-5

املبادئ التوجيهية اجلائز تطبيقها على االت�صاالت
فيما بني املحاكم يف الق�ضايا عرب احلدودية

 -20يف عام  ،2000و�ض� � ��ع معهد القانون الأمريكي املبادئ التوجيهية ب�ش�أن االت�صاالت
فيم� � ��ا بني املحاكم يف �إطار عمله ب�ش � � ��أن الإع�س� � ��ار عرب الوطني يف بل� � ��دان اتفاق �أمريكا
ال�ش� � ��مالية للتجارة احلرة (نافتا) .وقد عمل يف هذا امل�رشوع فريق من الق�ضاة واملحامني
والأكادميي� �ي��ن من بل� � ��دان "نافتا" الثالثة ،املك�س� � ��يك وكندا والواليات املتحدة .ويُق�ص� � ��د
من املبادئ التوجيهية ب�ش � � ��أن االت�ص� � ��االت فيما بني املحاكم �أن ت�شجع وتي�سرّ التعاون يف
تعدل �أو تغري القواع� � ��د �أو الإجراءات الداخلية
الق�ض� � ��ايا الدولية .وال يق�ص� � ��د منها �أن ّ
اجلائز تطبيقها يف كل بلد ،وال �أن ت�ؤثر على احلقوق املو�ضوعية لأي طرف يف الدعاوى
حتد من تلك احلقوق .وقد واف� � ��ق عليها كل من معهد
املعرو�ض� � ��ة على املحكم� � ��ة وال �أن ّ
الإع�س� � ��ار الدويل ومعهد الإع�س� � ��ار يف كندا و�أقرتها حماكم خمتلف� � ��ة .وعالوة على ذلك،
فقد ا�س� � ��تخدمتها املحاكم يف عدد من ق�ض� � ��ايا الإع�سار عرب احلدود ،وذلك مثل ق�ضيتي
" "PSINetو"( "Matlackانظر املرفق الأول).

ثانيا�  -أ�شكال التعاون املمكنة
مبقت�ضى املادة 27
من قانون الأون�سيرتال النموذجي
املادة � -27أ�شكال التعاون
يجوز �إقامة التعاون امل�شار �إليه يف املادتني  25و 26ب�أي و�سيلة منا�سبة ،مبا يف ذلك:
(�أ)

تعيني �شخ�ص �أو هيئة للت�رصف بناء على توجيهات املحكمة؛

(ب)	�إبالغ املعلومات ب�أي و�سيلة تعتربها املحكمة منا�سبة؛
(ج)
(د)
بتنفيذها؛
(هـ)
(و)
للتعاون].

تن�سيق �إدارة �أ�صول املدين و�ش�ؤونه والإ�رشاف عليها؛
موافق� � ��ة املحاكم على االتفاقات املتعلقة بتن�س� � ��يق الإجراءات �أو قيامها
التن�سيق بني الإجراءات املتزامنة املتعلقة باملدين ذاته؛
[يجوز للدولة امل�ش� �ت��رعة �أن ت�ض� � ��يف قائمة ب�أ�ش� � ��كال �أو �أمثلة �إ�ض� � ��افية

 -1من القيود الوا�سعة االنت�شار على التعاون والتن�سيق بني الق�ضاة املنتمني �إىل واليات
ق�ض� � ��ائية خمتلفة يف ق�ض� � ��ايا الإع�سار عرب احلدود القيد النا�ش� � ��ئ عن عدم وجود �إطار
ت�رشيعي� ،أو عن عدم اليقني ب�ش � � ��أن نطاق الإذن الت�رشيعي املوجود ،بخ�ص� � ��و�ص ممار�سة
التعاون مع املحاكم الأجنبية .ويتيح قانون الأون�سيرتال النموذجي ذلك الإطار الت�رشيعي
الذي يمُ نَح الإذن �ض� � ��منه ب�ش�أن التعاون والتن�سيق فيما بني املحاكم عرب احلدود .غري �أنه
ال يحدد الكيفية التي ميكن �أن يتحقق بها ذلك التعاون واالت�صال .وبغية م�ساعدة الدول
التي قد ال يكون لديها تقليد طويل العهد يف جمال التعاون الق�ضائي املبا�رش عرب احلدود
والدول التي درجت تقليدياً على �إتاحة قدر حمدود من ال�س� � ��لطة التقديرية الق�ض� � ��ائية،
تورد املادة  27من القانون النموذجي قائمة ب�أ�ش� � ��كال التعاون التي ميكن �أن تُ�ستخدم من
�أجل التن�سيق يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود.
17
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�ألف-

املادة  ،27الفقرة (�أ) :تعيني �شخ�ص �أو هيئة للت�رصف
بناء على توجيهات املحكمة
ً

 -2يجوز �أن تعينّ هذا ال�شخ�ص �أو الهيئة حمكم ٌة لتي�سري التن�سيق يف �إجراءات دعاوى
الإع�س� � ��ار التي جتري يف واليات ق�ض� � ��ائية خمتلفة بخ�ص� � ��و�ص املدين نف�س� � ��ه .ويجوز �أن
الت�رصف كو�س� � ��يط بني
يتوىل ذلك ال�ش� � ��خ�ص طائفة متنوع� � ��ة من املهام املحتملة ،منها:
ّ
املحاكم املعنية ،وخ�صو�صا عندما تكون هناك م�سائل تتعلق باللغة؛ وو�ضع اتفاق �إع�سار؛
والرتويج لت�سوية امل�سائل بني الأطراف بالرتا�ضي .وعندما تعينِّ املحكمة �شخ�صا من هذا
القبيل ،ف�إن �أمر املحكمة يحدد عادة �رشوط التعيني و�صالحيات ال�شخ�ص املعينَّ  .ويجوز
�أن يُطلب �إىل ال�ش� � ��خ�ص �إبالغ املحكمة �أو املحاكم املعني� � ��ة بالإجراءات بانتظام ،وكذلك
الأطراف.
عينت حمكمة الواليات املتحدة مدققاً
 -3ويف ق�ضية "ماك�س� � ��ويل" ،على �سبيل املثالّ ،
مو�سعة مبقت�ض� � ��ى الف�ص� � ��ل  11من قانون الواليات املتحدة ب�ش�أن
ق�ض � � �اًئيا ب�صالحيات ّ
الإفال�س ووجهته بالعمل على تي�سري التن�سيق يف خمتلف الإجراءات .ويف ق�ضية "ناكا�ش"،
بعدة مهام؛ منها و�ض� � ��ع
عين� � ��ت حمكمة الواليات املتحدة مدققاً ق�ض� � ��ائياً �أي�ض� � ��ا للقيام ّ
ّ
اتفاق �إع�س� � ��ار بغية مواءمة وتن�س� � ��يق �إجراءات الف�صل  11يف الواليات املتحدة مع بع�ض
املعينة التي كانت جارية يف �إ�رسائيل ،والقيام يف نهاية املطاف بتي�سري التو�صل
الإجراءات ّ
�إىل ت�سوية بالرتا�ضي لق�ضية الف�صل  11يف الواليات املتحدة .ويف ق�ضية "ماتالك" ،ن�ص
يقدم موظف معلومات دوريا� ،أو
�أم� � ��ر املحكمة اخلا�ص باعتماد اتفاق الإع�س� � ��ار على �أن ّ
تلخ�ص حالة �إجراءات الإع�سار الأجنبية و�أي معلومات
عند الطلب ،تقارير �إىل املحكمة ّ
�أخرى قد ت�أمر بها املحكمة.

باء -املادة  ،27الفقرة (ب):
�إبالغ املعلومات ب�أي و�سيلة
تعتربها املحكمة منا�سبة
 -4قد يكون من العنا�رص الأ�سا�س� � ��ية يف التعاون �إقامة االت�صاالت فيما بني ال�سلطات
التي تتوىل �إجراءات الإدارة يف الدول املعنية .وت�أذن املادتان  25و 26من قانون الأون�سيرتال
النموذجي باالت�صال املبا�رش فيما بني املحاكم ،وبني املحاكم وممثلي الإع�سار ،وفيما بني
يعتمد فيها القانون النموذجي ،ف�إن هذه
ممثلي الإع�س� � ��ار �أنف�س� � ��هم .ويف احلاالت التي َ
تقرر الإذن الت�رشيعي الالزم للقيام باالت�ص� � ��االت ،ولكنها ال حتدد بالتف�ص� � ��يل
الأح� � ��كام ّ
الكيفية التي ينبغي �أن يجري بها االت�ص� � ��ال ،با�ستثناء االقرتاح ،الوارد يف املادة  ،27ب�أنه
يجوز القيام باالت�ص� � ��االت ،على �سبيل املثال ،من خالل �إبالغ املعلومات ب�أي و�سيلة تراها
ويتوخى قانون الأون�سيرتال النموذجي �أن تخ�ضع املعلومات بال�صيغة
املحكمة منا�س� � ��بة.
ّ
امل�أذون بها ملا يجب تطبيقه من قواعد �إلزامية يف الدولة امل�ش� �ت �رِ عة ،مثل القواعد التي

ي
ثانيا�  -أ�شكال التعاون املمكنة مبقت�ضى املادة  27من قانون الأون�سيرتال النموذج 

19

تقيد �إبالغ املعلومات جلملة �أ�سباب ومنها حماية اخل�صو�صية �أو ال�رسية )12(.لكن تخويل
ّ
املحاكم القدرة على االت�صال "مبا�رشة" وطلب املعلومات وامل�ساعدة "مبا�رشة" من املحاكم
الأجنبية �أو املمثلني الأجانب ،الجتناب ا�س� � ��تخدام الإجراءات الدارج ا�ستخدامها تقليدياً
والتي ت�ستنفد الكثري من الوقت ،مثل التفوي�ضات االلتما�سية ،قد يكون لـه �أهمية حا�سمة
عندم� � ��ا ترى املحاكم �أنه ينبغي لها �أن تت�رصف ب�ص� � ��فة عاجل� � ��ة )13(.ويف الأحوال التي ال
يكون القانون النموذجي قد ا�شترُ ع فيها ،قد يُ ْفتَ َقد الإذن الت�رشيعي ب�ش�أن االت�صاالت يف
�إجراءات الإع�سار عرب احلدود.
 -5وميكن لإقامة االت�صاالت يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود �أن ت�ساعد يف الإجراءات
عرب احلدود بطرائق عديدة .فهي قد ت�س� � ��اعد الأط� � ��راف مثال على فهم تبعات القانون
الأجنبي �أو تطبيقه فهماً �أف�ض� � ��ل ،وخ�صو�ص� � ��ا فهم االختالفات �أو جوانب التداخل التي
قد ت�ؤدي ،يف حال عدم فهمها� ،إىل التقا�ض� � ��ي؛ وتي�س� �ي��ر ت�سوية امل�سائل من خالل نتيجة
�ض الأطراف على تقدمي
وح ّ
يكون قد جرى التفاو�ض ب�ش � � ��أنها وتكون مقبولة للجمي� � ��ع؛ َ
حتيز كامن �أو حتريف يثري اخل�صومة ،قد يكونان
ا�ستجابات �أكرث موثوقية ،باجتناب � ّأي ّ
ظاهرين عندما تعر�ض الأطراف ال�ش� � ��واغل اخلا�ص� � ��ة بها يف الواليات الق�ض� � ��ائية التي
تتبع لها .وقد يخدم �أي�ض� � ��ا امل�صالح الدولية بتي�سري فهم �أف�ضل من �ش�أنه �أن ي�ساعد على
ت�ش� � ��جيع الأعمال التجارية الدولية واملحافظة على القيمة التي كانت �ستُفقد ،لوال ذلك،
من خالل �إجراءات ق�ضائية جم َّز�أة؛ علماً ب�أنه قد ي�صعب ا�ستبانة بع�ض املنافع املحتملة
يف البداية ،ولك ْن ميكن �أن ت�صبح ظاهرة بو�ضوح ما �أن يتم االت�صال بني الأطراف .وقد
يبينان فع ً
ال
تك�ش� � ��ف االت�صاالت عرب احلدود ،على �س� � ��بيل املثال ،عن واقعة �أو �إجراء ما ّ
الت�سوية الأف�ضل للق�ضية ،ورمبا تكون ،على املدى الأبعد ،دافعا �إىل �إ�صالح القوانني.
 -6و�إبالغ املعلومات قد يحدث من خالل تبادل الوثائق (مثل ن�س� � ��خ الأوامر الر�سمية
والأحكام والآراء و�أ�س� � ��باب القرارات وحما�رض الإجراءات والإفادات الكتابية امل�ش� � ��فوعة
باليمني �أو �أي �أدلة �أخرى)� ،أو قد يجري �ش� � ��فويا .وقد تكون و�سيلة الإبالغ هي الربيد �أو
الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو غري ذلك من الو�سائل الإلكرتونية �أو عقد جل�سات ا�ستماع
قدم ن�سخ من االت�صاالت املكتوبة �إىل الأطراف وفقا لأحكام الإ�شعار
عن بُعد .ويجوز �أن تُ ّ
الواج� � ��ب تطبيقه� � ��ا .وميكن �أن جترى االت�ص� � ��االت مبا�رشة بني الق�ض� � ��اة �أو بني موظفي
تعينه املحكمة ،مثلما ُذكر يف الفقرتني 2
املحاكم �أو بوا�س� � ��طتهم (�أو عن طريق و�س� � ��يط ّ
و� 3أعاله) �أو بني ممثلي الإع�س� � ��ار ،رهناً بالقواع� � ��د املحلية .كما �إن تطوير تكنولوجيات
ات�ص� � ��ال جديدة يدعم خمتلف جوانب التعاون والتن�س� � ��يق ،مع احتمال التقليل من حاالت
الت� ّأخر ،وت�س� � ��هيل االت�صال ال�شخ�صي املبا�رش ،ح�س� � ��بما يكون منا�سباً .ومع تزايد حاالت
التقا�ضي العاملية ،ف�إن �أ�ساليب االت�صاالت املبا�رشة هذه يجري ا�ستخدامها بقدر متزايد.
�ضل ا�ستخدام امل�ؤمترات باالت�صاالت املرئية من بعد على امل�ؤمترات الهاتفية ،لأنها
وقد ُف ّ
توفر قدرا معقوال من التحكم يف العملية وتي�رس �إجراء االت�ص� � ��االت ب�صورة منظّ مة حيث
ميكن للم�شاركني �سماع كل منهم الآخر ور�ؤيته.
( )12الدليل الت�رشيعي لقانون الإع�سار ،املرفق الثالث ،اجلزء الثاين ،الفقرة .182
( )13املرجع نف�سه ،الفقرة .179
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 -7ويث� �ي��ر �إب� �ل��اغ املعلومات فيما بني الق�ض� � ��اة �أو غريهم من الأط� � ��راف املعنية عددا
من امل�س� � ��ائل التي ينبغي النظر فيها ل�ض� � ��مان �أن تكون جميع االت�صاالت مفتوحة وفعالة
وموثوقا بها ،و�ض� � ��مان �أن تكون الإجراءات ال�س� � ��ليمة قد ا ُّتبعت .وعلى م�ستوى عام ،قد
تعامل باعتبارها م�س � � ��ألة
يكون من املنا�س� � ��ب النظر فيما �إذا كان ينبغي لالت�ص� � ��االت �أن َ
بديهي� � ��ة يف �إجراءات الدع� � ��اوى عرب احلدود �أم ينبغي عدم اللجوء �إليها �إال عندما يتقرر
�أنها �رضورية ح�رصاً؛ وما �إذا كان ينبغي �أال ت�ش� � ��مل �س� � ��وى امل�سائل الإجرائية �أم يجوز �أن
تتناول م�سائل مو�ضوعية �أي�ضا؛ وما �إذا كان يجوز للقا�ضي �أن ينا�رص اتباع م�سار معني يف
الإجراءات؛ وكذلك ،فيما يتعلق بال�ضمانات ،ومنها مث ً
ال ال�ضمانات املذكورة �أدناه (انظر
طبق على جميع
الف�ص� � ��ل الثالث ،الفقرات  ،36-34و ،)200-195ما �إذا كان ينبغي �أن تُ ّ
الق�ضايا �أم �أنه ميكن �أن تكون هناك ا�ستثناءات يف هذا اخل�صو�ص.
املعينة،
 -8ويف �أي ق�ضية بعينها� ،سيلزم حتديد ،ح�سبما هو منا�سب للوالية الق�ضائية ّ
الإجراءات ال�صحيحة التي ينبغي اتباعها ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين يكونون �أطرافا
طبق على ذلك من قيود؛ وما �إذا كانت الأطراف تت�ش� � ��ارك يف النوايا
يف االت�ص� � ��ال وما يُ ّ
تطبق على
نف�س� � ��ها �أو الفهم نف�سه فيما يتعلق باالت�ص� � ��االت؛ و�أي �ضمانات من �ش�أنها �أن ّ
حماية حقوق الأطراف املو�ض� � ��وعية والإجرائية؛ ولغة االت�صاالت و�أي حاجة الحقة �إىل
ترجمة امل�ستندات املكتوبة �أو ترجمة االت�صاالت ال�شفوية؛ و�أ�ساليب االت�صاالت املقبولة؛
وامل�س� � ��ائل املراد النظر فيها .وت�س� � ��عى اتفاقات الإع�س� � ��ار عموما �إىل حتقيق التوازن بني
م�ص� � ��الح خمتلف الأطراف املعنية و�ض� � ��مان �أن ال يت�رضر �أحد ب�أي �ص� � ��ورة جوهرية من
الآليات التي يت�ض� � ��منها االتفاق .وقد تن�ص ال�ض� � ��مانات على �أن� � ��ه يحق للأطراف تلقي
�إ�ش� � ��عار ب�أي ات�ص� � ��ال مقرتح (مثالً ،جميع الأطراف وممثليهم �أو حماميهم) ،واالعرتا�ض
على االت�ص� � ��ال املقرتح ،وح�ض� � ��ور االت�صال الذي يجري وامل�ش� � ��اركة الن�شطة فيه و�ضمان
توفري �س� � ��جل لالت�صال ،لي�صبح جزءا من �س� � ��جالت الإجراءات ويكون متاحا للمحامني،
رهنا مبا قد تراه املحكمة منا�سبا من تدابري حلماية اخل�صو�صية.
 -9والنهوج املختلفة املتخذة لالت�ص� � ��ال بني املحاكم والأطراف تفيد يف �إي�ضاح بع�ض
حمدد ،كثريا جدا
واجه يف هذا اخل�صو�ص .و�إ�ضافة �إىل عدم وجود �إذن ّ
امل�شاكل التي قد تُ َ
ما يكون هناك تردد �أو �إحجام من جانب املحاكم يف خمتلف الواليات الق�ض� � ��ائية ب�ش � � ��أن
االت�صال املبا�رش فيما بينها .وقد ي�ستند ذلك الرتدد �أو الإحجام �إىل اعتبارات �أخالقية؛
�أو الثقاف� � ��ة القانونية؛ �أو اللغ� � ��ة؛ �أو االفتقار �إىل الإملام بالقوان� �ي��ن الأجنبية وتطبيــــقها.
وبينما تعتمد بع�ض الدول نهجا متحررا ن�س� � ��بيا جتاه االت�ص� � ��ال بني الق�ض� � ��اة ،ال يجــــوز
للقـــ�ض� � ��اة يف دول �أخرى االت�صال مبا�رشة بالأطراف يف الإع�سار �أو ممثليه� ،أو ال يجـــوز
لهم بالفعل االت�ص� � ��ال بالق�ضاة الآخرين .ويف بع�ض الدول ،تعتبــــر االت�صاالت من جانب
طرف واحد مع القا�ض� � ��ي م�ألوفة و�رضورية ،بينما ال تكون تلك االت�ص� � ��االت مقبولة يف
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دول �أخرى )14(.و�أما داخل الدول ،فقد تكون للق�ض� � ��اة واملحامني �آراء خمتلفة متاما ب�ش�أن
مدى �س� �ل��امة االت�ص� � ��االت بني الق�ض� � ��اة من دون علم ممثلي �أو حمامي الأطراف �أو من
دون م�ش� � ��اركتهم .ويقبل بع�ض الق�ضاة ،على �س� � ��بيل املثال ،ب�أنه لي�ست هناك �صعوبة يف
االت�ص� � ��ال اخلا�ص فيما بينهم هم �أنف�س� � ��هم ،بينما يعار�ض بع�ض املحامني تلك املمار�سة
ب�شدة .وتركّز املحاكم عاد ًة على امل�سائل املعرو�ضة عليها ،وقد حتجم عن توفري امل�ساعدة
يف الإجراءات ذات ال�صلة يف دولة �أخرى ،وخ�صو�صا عندما ال يبدو �أن الإجراءات التي
جم�سد يف مدين �أجنبي �أو دائنني �أجانب
يكونون م�س�ؤولني عنها تنطوي على عن�رص دويل َّ
�أو معامالت املدين الأجنبية.
 -10وقد تعتمد املحاكم مبادئ توجيهية ،مثل املبادئ التوجيهية لالت�ص� � ��االت فيما بني
املحاكم ،للتن�س� � ��يق بني �أن�ش� � ��طتها وتعزيز الكفاءة و�ض� � ��مان معاملة �أ�صحاب امل�صلحة يف
كل دولة معاملة مت�س� � ��قة .وهذه املبادئ التوجيهية ال يُق�ص� � ��د منها عادة �أن تعدل �أو تغري
املطبقة يف �أي بلد ،وال يق�ص� � ��د منه� � ��ا �أن ت�ؤثر على
القواع� � ��د �أو الإج� � ��راءات الداخلية
ّ
احلقوق املو�ض� � ��وعية لأي طرف يف الإجراءات املعرو�ض� � ��ة على املحكمة ،وال �أن حتد من
تلك احلقوق ،بل يق�ص� � ��د منها �أن تع ّزز االت�ص� � ��االت ال�شفافة فيما بني املحاكم ،بال�سماح
ملحاكم واليات ق�ضائية خمتلفة ب�أن تت�صل فيما بينها على نحو فعال ،ويجوز �أن تعتمدها
املحكمة ال�ستخدامها ب�صفة عامة� ،أو �أن تُدرج يف اتفاقات �إع�سار حمددة.

جيم -املادة  ،27الفقرة (ج):
تن�سيق �إدارة �أ�صول املدين و�ش�ؤونه
والإ�رشاف عليها
 -11كثريا ما يتطلب ت�س� � ��يري �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود اال�س� � ��تمرار يف ا�ستخدام
الت�رصف فيها �أثناء
�أ�ص� � ��ول حوزات الإع�س� � ��ار املختلفة �أو حتويلها �إىل نقد (ت�س� � ��ييلها) �أو
ّ
الت�رصف ي�ساعد على اجتناب
الإجراءات .وتن�سيق ذلك اال�ستخدام �أو التحويل �إىل نقد �أو
ّ
املنازعات و�ض� � ��مان �أن يك� � ��ون مناط الرتكيز هو املنفعة جلميع الأطراف ذات امل�ص� � ��لحة،
وخ�صو�صا يف �إعادة التنظيم .كما يجوز �أن يكون التن�سيق ذا �صلة بالتحري يف موجودات
املدين والنظر يف �إجراءات الإبطال املحتملة .و�س� � ��وف ت�ش� � ��مل بع�ض امل�سائل التي ينبغي
النظر فيها لتي�سري التن�س� � ��يق موقع خمتلف املوجودات (الأ�صول املالية)؛ وحتديد القانون
الذي ينظم تلك املوجودات وا�س� � ��تبانة الأطراف امل�س � � ��ؤولة عن حتديد الكيفية التي ميكن
الت�رصف فيها (مثل ممثل الإع�سار �أو املحاكم� ،أو املدين ،يف
بها ا�س� � ��تخدام املوجودات �أو
ّ
بع�ض احلاالت) ،مبا يف ذلك �إجراءات املوافقة املطلوبة؛ واملدى الذي ميكن فيه الت�شارك
( )14يف بلدان اتفاق �أمريكا ال�ش� � ��مالية للتجارة احلرة ،على �سبيل املثال ،تُقبل االت�صاالت من طرف واحد مع
القا�ض� � ��ي يف املك�س� � ��يك ،بينما ال تقبل يف كندا والواليات املتحدة .انظر الإع�س� � ��ار عرب الوطني :التعاون بني بلدان
اتفاق �أمريكا ال�ش� � ��مالية للتجارة احلرة  -مبادئ التعاون بني بلدان اتفاق �أمريكا ال�ش� � ��مالية للتجارة احلرة ال�صادرة
ع� � ��ن معهد القانون الأمريكي ( ،)Huntington, New York, Juris Publishing, 2003التعليق على املبد�أ الإجرائي
 ،10املو�ضوع الرابع-باء ،ال�صفحتني  57و.58
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يف امل�س�ؤولية عن تلك املوجودات فيما بني خمتلف الأطراف يف الدول املختلفة �أو توزيعها
فيما بينها؛ والكيفية التي ميكن بها الت�شارك يف املعلومات ل�ضمان التن�سيق والتعاون.

دال-

املادة  ،27الفقرة (د) :موافقة املحاكم على االتفاقات املتعلقة
بتن�سيق الإجراءات �أو قيامها بتنفيذها

 -12ح�س� � ��بما ورد ذكره �أعاله ،جلـ�أت الأو�ساط املعنية بالإع�سار ،لدى مواجهة ال�رضورة
اليومية للتعامل مع ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار وال�سعي �إىل التن�سيق يف �إدارة ق�ضايا الإع�سار عرب
معتمدة على نطاق وا�س� � ��ع،
احلدود يف ظروف عدم وجود قوانني مي�سرِّ ة وطنية �أو دولية
َ
�إىل و�ضع اتفاقات للإع�سار عرب احلدود .وقد �صممت تلك االتفاقات ملعاجلة املنازعات
الإجرائية �أو املو�ضوعية التي ميكن �أن تن�ش�أ عن ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود تلك ،وذلك
لتي�سري ت�س� � ��ويتها بكفاءة من خالل التعاون بني املحاكم واملدين و�سائر �أ�صحاب امل�صلحة
ع� �ب��ر حدود الواليات الق�ض� � ��ائية ،وزيادة عمليات حتويل املوج� � ��ودات �إىل نقود مبا يعود
بالنفع على �أ�صحاب امل�صلحة الذين قد يكونون يف واليات ق�ضائية متناف�سة.
 -13وال تغني تلك االتفاقات عن ا�ش� �ت��راع قانون الأون�سيرتال النموذجي كو�سيلة لتي�سري
التعاون والتن�س� � ��يق عرب احلدود ،ولكنها قد تُ�ستخدم مقرتن ًة با�شرتاع القانون النموذجي،
وقد ت�ستكمِ ل ،يف الواقع ،ا�شرتاعه .ويجري تناولها بالتف�صيل يف الف�صل الثالث �أدناه.

هاء -املادة  ،27الفقرة (هـ):
التن�سيق بني الإجراءات املتزامنة املتعلقة باملدين ذاته
 -14يف احل� � ��االت التي تكون فيها �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود متزامنة فيما يتعلق
باملدين نف�س� � ��ه ،يهدف قانون الأون�سيرتال النموذجي �إىل ت�شجيع اتخاذ قرارات يكون من
وتقدم املادة  29توجيهات �إىل
�ش � � ��أنها �أن حتقق �أهداف تلك الإجراءات على �أكمل وجه.
ّ
املحكمة التي تنظر يف الق�ضايا التي يكون فيها املدين خا�ضعا لإجراءات �أجنبية وحملية
تن�س� � ��ق بها تلك الإجراءات ،وخ�صو�صا فيما يتعلق
معا ،مبعاجلة الطرائق التي ينبغي �أن َّ
بتوفري �سبل االنت�صاف ،ل�ضمان �إمكانية م�ضي خمتلف الإجراءات قُدما من دون تعليقها
بال داع �رضوري ب�سبب �إعمال وقف للإجراءات .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن التحريات ب�ش�أن
موجودات املدين املالية يجوز �أن ت�ش� � ��مل موجودات كائنة يف عدد من الواليات الق�ضائية
املختلفة ،وقد تُعاق هذه التحريات ب�س� � ��بب �إعمال وقف الإجراءات يف واحدة �أو �أكرث من
امل�ضي يف التحريات ،قد يقت�ضي الأمر �صدور �إعفاء
تلك الواليات الق�ضائية .ومن �أجل
ّ
م� � ��ن وقف الإج� � ��راءات .وعلى نحو مماثل ،يجوز يف �إجراءات الدعاوى التي تُ�س� � ��ته ّل يف
�إحدى الدول اال�ستفادة من تطبيق وقف يف دولة �أخرى ال تكون قد ا�ستُهلَّت فيها �إجراءات
�إع�س� � ��ار بخ�صو�ص املدين ،ولكن تكون للمدين موجودات مالية فيها .ومن �ش�أن االعرتاف
بوقف الإجراءات يف تلك الدولة الثانية �أن ي�س� � ��اعد على حماية املوجودات لفائدة جميع
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الدائن� �ي��ن .ويجوز للمحكمة ،عند اعرتافها بوقف �أمرت به حمكمة �أخرى وتنفيذها � ّإياه،
�أن تت�ش� � ��اور مع املحكمة امل ُ�صدرة فيما يتعلق بتف�س� �ي��ر وتطبيق الوقف والتعديل املحتمل
للوقف �أو الإعفاء منه و�إنفاذ الوقف.
 -15كما يجوز التن�س� � ��يق بني الإجراءات املتزامنة من خالل جل�سات ا�ستماع م�شرتكة �أو
من�س� � ��قة (انظر الف�صل الثالث ،الفقرات  )159-154ويف حالة �إعادة التنظيم ،من خالل
تن�س� � ��يق �إعداد خطط �إعادة التنظيم وحمتواها ،وخ�صو�ص� � ��ا عندما تكون اخلطة نف�سها،
�أو خطة م�شابهة ،مطلوبة يف كل دولة من الدول امل�شمولة ب�إجراءات الإع�سار .وقد يكون
التن�سيق ذا �صلة بالتفاو�ض مع الدائنني ب�ش�أن اخلطة؛ و�إجراءات املوافقة عليها؛ والدور
الذي ت�ؤديه املحاكم ،وخ�صو�صا فيما يتعلق باملوافقة على اخلطة وتنفيذها.
 -16ويتناول الف�ص� � ��ل اخلام�س من قانون الأون�سيرتال النموذجي (املواد  )32-28بع�ض
املحددة للتن�س� � ��يق بني الإجراءات املتزامنة ،وخ�صو�صا بدء �إجراءات حملية بعد
اجلوانب
ّ
االعرتاف ب�إجراءات رئي�سية �أجنبية؛ والتن�سيق يف �صدور الإعفاء ،والتن�سيق بني الإجراءات
املتعددة؛ وتطبيق قرينة افرتا�ض الإع�سار؛ وقواعد ال�سداد يف الإجراءات املتزامنة.

واو-

املادة  ،27الفقرة (و)� :أ�شكال التعاون الأخرى

�  -17أ�شكال التعاون التي مل تُذكر حتديدا يف املادة  27قد ت�شمل ما يلي:

-1

م�سائل الوالية الق�ضائية وتوزيع املنازعات
بني املحاكم املتعاونة لت�سويتها

 -18قد يتطلب التو�صل �إىل م�ستوى منا�سب من التعاون �أن تقوم املحاكم يف الدول التي
تُ�سته ّل فيها �إجراءات الإع�سار بالتن�سيق بني جهودها واجتناب �أنواع التنازع التي قد تن�ش�أ
م� � ��ن النهوج التقليدي� � ��ة امل ّتبعة يف املعاملة باملثل وقاعدة الأول حكما (التي تتيح �أن تُبا�شرَ
�إجراءات تقا�ض متوازية بخ�ص� � ��و�ص الأطراف وامل�س� � ��ائل نف�سها يف بلدين خمتلفني ،على
�أن تحُ كَم النتيجة بقرار املحكمة التي تف�ص� � ��ل يف الأمر �أوال) .ويف بع�ض البلدان ،يجوز
�أي�ضا �أن ت�ؤدي الأوامر الزاجرة عن رفع الدعاوى ،التي متنع طرفا من ا�ستهالل �إجراءات
دعوى �أو موا�صلتها يف والية ق�ضائية �أخرى� ،إىل ن�شوء نزاع( )15و�إىل �إعاقة حتقيق النجاح
يف اال�ضطالع ب�إجراءات �إع�سار متوازية .وتنحو املقا�ضاة املت�صلة بتلك الأوامر لأن تكون
( )15يف ق�ض� � ��ية تتعلق ب�إجراءات �إع�س� � ��ار متوازية يف الواليات املتحدة وبلجيكا ،اعتمدت حمكمة اال�س� � ��تئناف
الأمريكية نهجا مقيدا �إزاء منع الإجراءات الأجنبية واعرتفت ب�أنه ال يجوز للمحاكم �أن تتخذ �أوامر زاجرة عن رفع
الدعاوى �إال يف احلاالت النادرة التي يلزم فيها "حماية والية ق�ضائية �أو �سيا�سات عمومية هامة" .و�ساقت املحكمة
مثاال لذلك ق�ضية مل تُ�ستهل فيها الإجراءات الأجنبية �إال من �أجل "الغر�ض الوحيد املتمثل يف �إنهاء مطالبة الواليات
املتحدة والتي متنع فيها املحكمة الأجنبية الأطراف من موا�ص� � ��لة الإجراءات يف الواليات املتحدة" ،انظر ق�ض� � ��ية
�س� � ��تونينغتون بارترنز امل�ساهمة على لريناوت وهاو�سبي �سبيت�ش برودكت�س (Stonington Partners, Inc. v. Lernout
)).& Hauspie Speech Products N.V., 310 F.3d 118, 127 (3d Cir. 2002
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متطاولة الأمد .وقد ينطوي التعاون ،على �سبيل املثال ،على حتديد م�سائل خمتلفة يُراد
عر�ض� � ��ها على كل من املحكمتني املعنيتني (قد يُ َّتفق عليها فيما بني الأطراف وال ت�شتمل
على قرار تتخذه املحكمتان)؛ وعلى �إذعان املحاكم الخت�صا�ص حماكم �أخرى �أو قراراتها؛
وكذلك على توزيع امل�س � � ��ؤولية ،ح�س� � ��ب املدى امل�سموح ،بخ�ص� � ��و�ص امل�سائل املختلفة بني
املحاكم لتي�سري التن�سيق واجتناب ازدواج اجلهود .ويف �أو�ساط بع�ض الدول ،هناك اجتاه
تنحو فيه بع�ض املحاكم يف الق�ض� � ��ايا املتعددة اجلن�سيات �إىل ال�سعي �إىل حتديد املحكمة
النهائية لكل ق�ض� � ��ية بدال من االعتماد على القواعد التقليدية .وقد ا�ستُخدم هذا احلل
كثريا جدا يف ق�ضايا الإع�سار ب�سبب الطابع العاملي الذي يتميز به االخت�صا�ص الق�ضائي
يف جمال الإع�سار.
 -19وح�س� � ��بما ورد ذكره �أعاله ،ف�إن حتديد املحكمة الأن�سب قد ينطوي على �أن تذعن
حمكمة �إىل حمكمة �أخرى (انظر الف�صل الثالث ،الفقرات  64-59و .)78-75وقد تذعن
حمكمة ما الخت�صا�ص حمكمة �أخرى ،وذلك على �سبيل املثال يف حال �إن كان من اجلائز
تخذ �إجراء معني يف املحكمة الثانية ،ولكن لي�س يف الأوىل .ويف ق�ض� � ��ية "ماك�سويل"،
�أن يُ َ
على �س� � ��بيل املثال ،حيث كان من املمكن لأحد الدائنني �أن يكون خا�ض� � ��عا لدعوى �إبطال
يف الواليات املتحدة ،ولكن لي�س يف �إنكلرتا؛ �أذعنت املحكمة الإنكليزية �إىل االخت�ص� � ��ا�ص
الق�ض� � ��ائي ملحكمة الواليات املتحدة ،مع اتفاق جميع الأطراف على �أن ا�س� � ��تخدام قانون
الواليات يف هذه احلالة �س� � ��يكون �إقليميا .غري �أنه بعد النظر يف امل�س�ألة ،خل�صت حمكمة
الواليات املتحدة �إىل �أن قانون الوالية الق�ضائية الذي يحقق امل�صلحة العظمى يف نتيجة
النـزاع� ،أي القانون الإنكليزي يف هذه احلالة ،هو الذي يجب �أن يحكم .و�س � � �لّمت حمكمة
الواليات املتحدة ب�أنه "يف عهد امل�ؤ�س�سات املتعددة اجلن�سيات ،قد تكون لدولتني �أو عدة
دول مطالب مت�ساوية ب�أن تكون هي موطن املدين" .وقد ي�ؤدي الإقرار �إىل رف�ض الإجراء
القانوين الذي يُ�س � � �تَهل يف �إحدى املحاكم لل�سماح للمحكمة التي يُ�ستهل فيها �إجراء مواز
()16
ب�إ�صدار قرارها.
 -20والإق� � ��رار بالأم� � ��ر �إىل حمكمة �أخ� � ��رى قد ال يكون ممكنا يف جمي� � ��ع احلاالت ،لأن
املحاكم كثريا ما تكون مل َزمة مبمار�سة االخت�صا�ص الق�ضائي �أو ال�سيطرة احل�رصية على
م�س� � ��ائل معينة .كما قد توجد يف بع�ض النظم القانونية ،وخ�صو�ص� � ��ا الواليات الق�ضائية
حتد من قابليتها للإقرار �إىل حمكمة �أخرى.
الت� � ��ي تتبع القانون املدين ،قواع� � ��د �إجرائية ّ
غري �أن ممثل الإع�س� � ��ار قد تكون له ال�ص� �ل��احية التقديرية التي تتيح له بب�س� � ��اطة عدم
مبا�رشة �إجراء معني يف موطنه ،وذلك باختياره �أن ي�س� � ��ند �إىل ممثل �إجراء ذي �ص� � ��لة يف
دولة �أخرى مبا�رشة الإجراء هناك.
( )16انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية دعوى �رشكة فيكرتيك�س للبواخر على �رشكة �س� � ��الن لل�ش� � ��حنات اجلافة
) ،Victrix Steamship Co., S.A. v. Salen Dry Cargo A.B., 825 F.2d 709 (2d Cir. 1987الت� � ��ي وافق� � ��ت فيها
حمكمة الواليات املتحدة على رف�ض الدعوى �ض� � ��د املدين يف �إجراءات الإع�س� � ��ار ال�سويدية �إقرارا بتلك الإجراءات؛
وق�ض� � ��ية دعوى �رشكة كونارد للبواخر على �رشكة �س� � ��الن ريفر �س� �ي��رف Cunard Steamship Co. v. Salen Reefer
ت�ضمنت رف�ضا مماثال للتحكيم ل�صالح �إجراءات الإع�سار.
) ،Serv. A. B., 773 F.2d 452 (2d Cir. 1985التي
ّ

ي
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التن�سيق يف تقدمي املطالبات
وحتديدها و�أولويتها

 -21التن�س� � ��يق بني الإجراءات املتبعة يف التحقق من املطالبات وقبولها قد ي�ساعد على
�إدارة �إجراءات دعاوى �إع�سار متعددة عرب احلدود ت�شتمل على �أعداد كبرية من الدائنني
يف دول خمتلف� � ��ة .وميك� � ��ن �أن تُعتمد �إذ ذاك تدابري خمتلفة ،مثل :حتديد والية ق�ض� � ��ائية
وحيدة لتقدمي املطالبات والتحقق منها وقبولها و�إ�س� � ��ناد امل�س�ؤولية عن ذلك الإجراء �إىل
املحكمة �أو ممثل الإع�س� � ��ار؛ والتن�س� � ��يق يف ذلك الإجراء عندما يُراد تقدمي املطالبات يف
�أكرث من دعوى واحدة ،مبا يف ذلك ا�ش� �ت��راط ت�ش� � ��ارك ممثلي الإع�سار يف قوائم الدائنني
واملطالبات املقبولة ،واملواءمة بني الآجال الق�صوى لتقدمي املطالبات و�إجراءات تقدميها؛
واالع� �ت��راف يف دول �أخرى باملطالبات التي جرى التحقق منها وتقدميها يف دولة معينة؛
وحتدي� � ��د �أولويات امل ُطالبات؛ وما �إىل ذلك .والتن�س� � ��يق يف معامل� � ��ة املطالبات هو �إحدى
امل�سائل التي يجري تناولها عادة يف اتفاقات الإع�سار عرب احلدود (انظر الف�صل الثالث،
الفقرات .)139-128

ثالثا-

اتفاقات الإع�سار عرب احلدود
�ألف-

امل�سائل الأولية

 -1كما ذكر �آنفا (انظر الف�صل الثاين ،الفقرتني  12و ،)13ف�إن "اتفاقات الإع�سار عرب
ت�سهل �إدارة ق�ضايا الإع�سار املتعددة
احلدود" هي �إحدى الأدوات املتزايدة الأهمية التي ّ
عرب احلدود.
 -2وبع�ض امل�شاريع الدولية التي ت�ستهدف تي�سري �إجراءات الإع�سار عرب احلدود مت�س
على نحو �رصيح بقدر ما ،بامل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقات ،وهي ت�شري خ�صو�صاً �إىل
"الربوتوكوالت" عرب احلدود ،وتو�ص� � ��ي يف بع�ض احلاالت با�ستخدامها .وقد و�ضع بع�ض
امل�ش� � ��اريع ،على �سبيل املثال ،مبادئ للم�ساعدة يف التفاو�ض ب�ش�أن تلك االتفاقات ،مبا يف
ذلك ،بوجه خا�ص ،ميثاق الرابطة الدولية لنقابات املحامني .وتو�صي املبادئ التوجيهية
الأوروبية لالت�ص� � ��ال والتعاون بني املحاكم با�س� � ��تخدام تلك االتفاقات باعتبارها �أف�ضل
و�س� � ��يلة لتحقيق التعاون ،يف حني �أن املبادئ التوجيهية لالت�ص� � ��ال بني املحاكم ت�شري �إىل
ا�ستخدام اتفاقات الإع�س� � ��ار يف �سياق جل�سات اال�ستماع امل�شرتكة .وعلى النحو املبني يف
تت�ضمن بع�ض اتفاقات الإع�سار �رشوط هذه ال�صكوك بالإ�شارة املرجعية
املناق�ش� � ��ة �أدناه،
ّ
حمددة م�صوغة على غرار ال�صياغة امل�ستخدمة
�إليها؛ فيما ت�ضع اتفاقات �أخرى �أحكاما ّ
يف هذه الن�صو�ص.
 -3وا�س� � ��تنادا �إىل اخلربة العملية ،يبحث النقا�ش التايل طابع اتفاقات الإع�س� � ��ار عرب
احلدود وا�ستخدامها ،ويبينّ بع�ض� � ��ا من ال�رشوط التي تدعم ا�ستخدامها ،ويحدد طائفة
م� � ��ن امل�س� � ��ائل التي يتناولها ما هو موجود حالياً من اتفاق� � ��ات ،ويبحث يف الطريقة التي
عوملت بها يف خمتلف الق�ضايا.

-1

املحتويات

 -4اتفاقات الإع�س� � ��ار هي اتفاقات تُربم لغر�ض تي�سري التعاون عرب احلدود والتن�سيق
بني �إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار املتعددة املتعلقة مبدين واح� � ��د املبا�شرَ ة يف دول خمتلفة.
واقتبا�س� � ��ا مما �أوردته املحكمة التي نظرت يف ق�ض� � ��ية ماكفادين ،ف�إن مثل ذلك االتفاق
"هو ترتيب �س� � ��ليم وبديهي يتخذ لإدارة الأعمال ،ويَ ْخدِ م بجالء م�صالح جميع الأطراف
املعنية ".وتكون االتفاقات عادة م�ص� � ��ممة للم�س� � ��اعدة يف �إدارة تلك الإجراءات ،وتهدف
�إىل جت�سيد املواءمة بني امل�سائل الإجرائية ال امل�سائل املو�ضوعية بني الواليات الق�ضائية
املعنية (و�إن كان يجوز لهذه االتفاقات �أن تعالج امل�س� � ��ائل املو�ض� � ��وعية �أي�ض� � ��ا يف ظروف
27
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املحددة)
حمدودة) .وهي تختلف يف �ش� � ��كلها (كتابية �أو �شفوية) ونطاقها (من العامة �إىل
ّ
ويج� � ��وز �أن تربمها �أط� � ��راف خمتلفة .وقد تركز االتفاقات العامة الب�س� � ��يطة على �رضورة
حمددة ،يف حني �أن االتفاقات
قيام تعاون وثيق بني الأطراف ،من دون �أن تعالج ق�ض� � ��ايا ّ
املحددة والأكرث تف�ص� � ��يال ت�ض� � ��ع �إطارا من املبادئ التي حتكم �إجراءات دعاوى الإع�سار
ّ
املتع� � ��ددة ويجوز �أن توافق عليها املحاكم املعنية .وقد جت�س� � ��د اتفاقا بني الأطراف على
معينة.
اتخاذ� ،أو االمتناع عن اتخاذ ،خطوات �أو �إجراءات ّ
 -5ومتيل هذه االتفاقات ،رغم اختالفها يف ال�ش� � ��كل� ،إىل تنظيم طائفة مت�ش� � ��ابهة من
ملزمة للأطراف
امل�س� � ��ائل ،والق�صد منها يف الأغلبية الكا�سحة من احلاالت هو �أن تكون ِ
التي تربمها .وغالبا ما يُ�ش� � ��ار �إليها بتعبري "بروتوكوالت" ،و�إن كان قد ا�ستُخدم عدد من
العناوين الأخرى ،مبا فيها "عقود �إدارة الإع�س� � ��ار" ،و"االتفاقات التعاونية والتوفيقية"،
و"مذكّرات التفاهم".
 -6وما فتئت هذه االتفاقات تُ�س� � ��تخ َدم بنجاح يف �إجراءات الإع�س� � ��ار املتعلقة ب�إعادة
التنظيم والت�صفية على حد �سواء ،ويف جمموعة متنوعة من احلاالت ،مبا فيها احلاالت
تامة متعددة؛ و�إجراءات فرعية تُبا�شرَ يف دول خمتلفة لكنها
الت� � ��ي تنطوي على �إجراءات ّ
مت�س الأطراف نف�س� � ��ها؛ و�إجراءات �إع�سار رئي�سية وغري رئي�س� � ��ية؛ و�إجراءات �إع�سار يف
ّ
دولة ما و�إجراءات غري مرتبطة بالإع�س� � ��ار بخ�ص� � ��و�ص املدين ذاته يف دولة �أخرى؛ ويف
�إجراءات �إع�سار تتعلق مبجموعات من املن�ش�آت .كما �أنها ت�ستخدم يف ق�ضايا ت�شمل دوال
تطبق القانون املدين
تطبق القانون الع� � ��ام والتي ّ
ذات تقالي� � ��د قانوني� � ��ة خمتلفة� ،أي التي ّ
على ال�سواء.
 -7وتهدف اتفاقات الإع�س� � ��ار عرب احلدود ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز الكفاءة على ال�صعيد
العاملي ب�ش�أن تن�سيق وت�سوية الإجراءات املتعددة املتخذة �ضد املدين� ،إىل حماية احلقوق
املحلية الأ�سا�س� � ��ية لكل طرف من الأطراف امل�ش� � ��مولة يف تل� � ��ك الإجراءات .وقد خ ّف�ض
ا�س� � ��تخدامها تكاليف التقا�ضي( )17فعليا ومكّن الأطراف من الرتكيز على ت�سيري �إجراءات
الإع�س� � ��ار بدال من ت�سوية م�سائل تنازع القوانني وغريها من النـزاعات امل�شابهة .وبذلك،
يعتربها العديد من االخت�صا�ص� � ��يني املمار�سني الذين ي�ستخدمونها و�سيلة رئي�سية لو�ضع
احللول املنا�سبة لق�ضايا معينة ،ويرون �أنه لوالها لكان من امل�ستبعد جدا النجاح يف �إجناز
�إجراءات الدعاوى .ويبينّ تزايد ا�س� � ��تخدامها �أنها قد ت�ص� � ��بح مع مرور الوقت القاعدة
امل ّتبعة يف الق�ض� � ��ايا التي تنطوي على عن�رص دويل هام ،مع �أن ا�ستخدامها غري �شائع بل
يقت�رص حاليا على حفنة من الدول.
حمددة يف
 -8يف الأحوال النمطية ،تُ�ص� � � َّ�مم تلك االتفاقات خ�صي�ص� � ��ا ملعاجلة م�سائل ّ
ق�ض� � ��ية ما ولتلبية احتياجات الأطراف امل�شمولة .وقد ت�صمم من �أجل تي�سري و�ضع �إطار
( )17يف الإجراءات املتعلقة بق�ض� � ��ية �إفرفري�ش ( ،)Everfreshعلى �سبيل املثال ،ق ُِّدر �أن القيمة تعززت بحوايل
 40يف املائة من خالل اتفاق الإع�سار الذي �شمل الدائنني ومنع الدائنني غري امل�ضمونني من اتخاذ �إجراءات �ضارة.
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من املبادئ العامة ملعاجلة م�سائل �إدارية رئي�سية تن�ش�أ عن الطابع الدويل والعابر للحدود
الذي تت�سم به �إجراءات الإع�سار ،ومن ذلك على �سبيل املثال:
�ش�ؤونها؛

(�أ)

تعزي� � ��ز اليقني والكفاءة فيم� � ��ا يتعلق ب�إدارة �إجراءات الدعاوى وتي�س� �ي��ر

(ب) امل�ساعدة يف تو�ضيح توقعات الأطراف؛

(ج)

احلد من املنازعات وتعزيز فعالية ت�سويتها حيثما تقع؛

(د)

امل�ساعدة يف منع التنازع بني الواليات الق�ضائية؛

(هـ)

ت�سهيل �إعادة الهيكلة؛

()18

(و) امل�س� � ��اعدة على حتقيق وفورات يف التكاليف من خالل جت ّنب ازدواجية
اجلهود وجت ّنب التناف�س على املوجودات وجت ّنب الت�أخري غري ال�رضوري؛

(ز)
الق�ضائية؛

ت�شجيع االحرتام املتبادل ال�ستقاللية املحاكم ونزاهتها ،وجت ّنب املنازعات

(ح) تعزي� � ��ز التع� � ��اون ال� � ��دويل والتفاهم بني الق�ض� � ��اة الذين يتولون رئا�س� � ��ة
الإجراءات وبني ممثلي الإع�سار يف تلك الإجراءات؛
(ط) الإ�سهام يف حتقيق احلد الأق�صى من قيمة جمموع املوجودات.
 -9وق� � ��د �أدى عدم الإملام ب�أوجه ا�س� � ��تخدام هذه االتفاق� � ��ات �إىل االرتياب يف احتمال
ا�ستخدامها لتمكني طرف ما من االلتفاف على التزاماته �أو واجباته �أو حدوده القانونية
�أو من ت�أجيلها �أو فر�ضها على �أطراف يف دولة �أخرى على نحو غري م�سموح به يف �إطار
القانون الوطني الذي يتبع له �أي من الطرفني .غري �أن االتفاق لي�س �أداة لاللتفاف على
االلتزامات القانونية ،بل هو �أداة لإيجاد �أف�ضل الو�سائل املمكنة للتن�سيق بني الإجراءات
ويطبق هذا املبد�أ
يف ال� � ��دول املعني� � ��ة ،يف حدود النظم القانونية الداخلية لتل� � ��ك الدول.
ّ
على جميع الأطراف ،مبا فيها املحاكم ،التي يجب �أن تلتزم بقوانينها الوطنية� .أما املدى
الذي ميكن للمحاكم �أن تذهب �إليه يف تف�سري هذه القوانني لتي�سري التعاون عرب احلدود
فهو م�س�ألة خمتلفة.

 -2الظروف الداعمة ال�ستخدام
اتفاق الإع�سار عرب احلدود
 -10على الرغم من ت�أثر اتفاقات الإع�س� � ��ار بخ�صو�ص� � ��ية كل ق�ضية من الق�ضايا ،ف�إن
وجود ظروف معينة يف ق�ض� � ��ية معينة قد يعترب داعما ال�س� � ��تخدام اتفاق ي�س� � � ّ�هل التعاون
(� )18أف�ض� � ��ى اتفاق الإع�س� � ��ار يف �إجراءات ق�ض� � ��ية ماك�سويل ( ،)Maxwellعلى �س� � ��بيل املثال� ،إىل قيام ممثلي
الإع�سار الإنكليز والأمريكيني ب�أداء مهامهم بحيث مل ين�ش�أ �أي نزاع يقت�ضي حال ق�ضائيا.
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والتن�س� � ��يق عرب احلدود .لكن ال ينبغ� � ��ي اعتبار الظروف املذكورة �أدن� � ��اه قائمة مرجعية
حمددة ،بل م�ؤ�رشات تدلّ على الفائدة التي ميكن �أن تتحقق من �إبرام اتفاق ما؛
�شاملة �أو ِّ
ولكن على الرغم من وجود عدد من هذه العوامل يف ق�ض� � ��ية معينة ،قد يتقرر لأ�س� � ��باب
�أخرى �أن اتفاق الإع�س� � ��ار غري �رضوري �أو غري م�ست�ص� � ��وب .ورهنا ب�أن ي�ؤخذ يف االعتبار
ما يجوز �أن يُ�س� � ��مح به مبوجب القانون يف كل دولة ،قد ت�ش� � ��مل الظروف الداعمة لإبرام
هذا االتفاق ما يلي:
(�أ) �إجراءات �إع�س� � ��ار عرب احلدود تت�ضمن عدداً كبرياً من العنا�رص الدولية،
مثل وقوع موجودات �ضخمة يف واليات ق�ضائية متعددة؛
(ب) تع ُّقد بنية املدين امل�ؤ�س�س� � ��ية (على �س� � ��بيل املثال ،جمموعة من�ش � � ��آت لها
()19
العديد من ال�رشكات الفرعية) �أو ت�شابك معامالت املدين على نحو معقد؛
(ج)	�أنواعاً خمتلفة من �إجراءات الإع�س� � ��ار يف الدول امل�ش� � ��مولة ،ومنها ،على
�س� � ��بيل املثال� ،إعادة التنظيم باال�ستعا�ض� � ��ة عن الإدارة مبمثلي �إع�سار يف دولة حمكمة ما
وباملدين املتملّك يف دولة حمكمة �أخرى �أو توليفة من �إجراءات الت�صفية و�إعادة التنظيم
()20
و�أنواع �أخرى من الإجراءات؛

(د)

كفاية املوجودات لتغطية تكاليف �صوغ االتفاق؛

(هـ) تو ّفر الوقت للمفاو�ضات .فقد ال تكون اتفاقات الإع�سار �أحد اخليارات
املتاحة دوما لأنها تتطلب وقتا للتفاو�ض .وقد يكون ذلك مثريا للم�شاكل كلما لزم اتخاذ
�إجراءات عاجلة؛

(و)

الت�شابه بني قوانني الإع�سار املو�ضوعية؛

(ز)

عدم اليقني القانوين فيما يتعلق بحل م�س�ألتي اختيار القانون واملحكمة؛

(ح)

الت�ضارب يف �أوامر وقف �صادرة يف �إجراءات خمتلفة؛

(ط) وج� � ��ود نظام لإدارة املبالغ النقدية يتيح �إيداع النقد يف ح�س� � ��اب مركزي
ويتيح لأع�ضاء جمموعة �رشكات دولية الت�شارك فيه؛
املعينني لإجراءات
(ي) قيام ال�رشكة الدولية نف�سها بتوظيف ممثلي الإع�سار ّ
الإع�سار املختلفة .وقد وقع ذلك ،على �سبيل املثال ،يف ق�ضايا كانت تتعلق مبنطقة هونغ
( )19قد تكون بنية املدين امل�ؤ�س�سية ت�شتمل على �سبيل املثال �رشكات منف�صلة يف دول خمتلفة ميلكها ال�شخ�ص
نف�س� � ��ه ويوجد بينه� � ��ا تداخل وثيق كما هي احلال بالن�س� � ��بة �إىل اجلزء (جيم) من اتفاق م� � ��ادوف ( )Madoffالعابر
للحدود .وقد ت�ش� �ي��ر بنية املدين امل�ؤ�س�س� � ��ية �أي�ض� � ��ا �إىل جمموعة من�ش�آت تعمل على امل�س� � ��توى العاملي وتُتخذ جميع
القرارات الإدارية اخلا�ص� � ��ة ب�أع�ض� � ��ائها املوجودين يف �إحدى الواليات الق�ض� � ��ائية يف والية ق�ضائية �أخرى كما هي
احلال بالن�س� � ��بة �إىل �رشكة �سمورفيت�-س� � ��تون (( )Smurfit-Stoneانظر الطلب املقدم من املدينني ال�ست�ص� � ��دار �أمر
يوافَق مبوجبه على اتفاق �إع�س� � ��ار عرب احلدود يف الدعوى Re Smurfit-Stone Container Corporation, et. al,
United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 20 February ,10235-Case No. 09
.)2009, para. 9

( )20انظر على �سبيل املثال ق�ضية ليمان براذرز (.)Lehman Brothers

31

ثالثا -اتفاقات الإع�سار عرب احلدو د

كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة التابعة لل�ص� �ي��ن (منطقة هونغ كونغ) وج� � ��زر فريجن الربيطانية
()21
ومنطقة هونغ كونغ وبرمودا.

-3

توقيت املفاو�ضات

 -11مثلما الحظت حمكمة كالباين " ،"Calpineيعد التفاو�ض ب�ش � � ��أن اتفاق الإع�س� � ��ار
م�س � � ��ألة نقا�ش وتفاو�ض وتعاون بني الأطراف قبل �أن يعر�ض على املحاكم ال�ستعرا�ض� � ��ه
واملوافقة عليه .ويجوز �أن يجري التفاو�ض يف بداية م�س� � ��ار الق�ض� � ��ية �أو يف �أثنائه ح�سب
تطور الأمور ،كما يجوز التفاو�ض على �أكرث من اتفاق ال�س� � ��تيعاب م�س� � ��ائل خمتلفة .ومع
�أنه يوجد �أمثلة على اتفاقات جرى التفاو�ض ب�ش � � ��أنها �أثناء الإجراءات ،ومنها على �سبيل
املثال ،ق�ض� � ��ية ماك�س� � ��ويل " ،"Maxwellف�إن �أكرث االتفاقات التي يدر�سها الدليل العملي
ج� � ��ري التفاو�� � ��ض عليها قبل بدء �إجراءات الدعوى .وقد ي�س� � ��اعد ه� � ��ذا االجتاه يف منع
النـزاعات املحتملة من البداية.
 -12بيد �أن توقيت املفاو�ض� � ��ات يتوقف على الوقت املتاح قبل بدء الإجراءات �أو املتاح
لت�س� � ��وية النـزاعات املتعلقة بالإجراءات التي بد�أت من قبلُ .فعلى �سبيل املثال ،يف ق�ضية
فدرال موغول ( ،)Federal-Mogulكان لدى الأطراف �ستة �أ�شهر للتفاو�ض على االتفاق،
مع وجود بديل متاح دائماً لبدء �إجراءات ر�س� � ��مية .ومكّن الوقت املتاح للتفاو�ض ،والذي
أطراف من ت�سوية عدد من امل�سائل املعقدة
يبينه مقدار التفا�صيل الوا�ضحة يف االتفاق ،ال
َ
ّ
واحل�سا�س� � ��ة ،مثل املدى الذي ميكن �أن يذهب �إليه ممثل الإع�سار يف تفوي�ض �صالحياته
�إىل ممثل �إع�س� � ��ار �آخر �أو �إىل طرف �آخر ،مبن يف ذلك املدين املتملك يف والية ق�ض� � ��ائية
�أخرى .ويف ق�ض� � ��ية كولينـ� � ��ز و�آيكم� � ��ان( ،)Collins and Aikman( )22مل يكن من املمكن
التفاو�� � ��ض على اتفاق لأنه مل يكن لدى الأط� � ��راف �إال �أيام قليلة قبل بدء الإجراءات .ويف
ق�ض� � ��ية �إع�سار ليمان براذرز ( ،)Lehman Brothersالتي تتعلق بنحو  75دعوى �إفال�س
منف�ص� � ��لة وخمتلفة يف نحو  16والية ق�ض� � ��ائية ،بد�أت املناق�ش� � ��ات التمهيدية ال�ستك�شاف
�إمكانية �إبرام اتفاق �إطاري من �أجل التعاون بني خمتلف كيانات املدين يف الأ�سابيع التي
وع ِّم َم م�رشوع اتفاق
�أعقبت بدء الإجراءات يف الواليات املتحدة يف �أيلول�/سبتمرب ُ .2008
�أويل يف �ش� � ��باط/فرباير  ،2009وبعد املزيد من املفاو�ض� � ��ات املكثفة ،ق ُِّدم االتفاق الناجت،
ال� � ��ذي وقَّعت� � ��ه جمموعة �أوىل من الأطراف ،يف �أيار/ماي� � ��و � 2009إىل املحكمة الكائنة يف
( )21انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  GBFEو.Peregrine
()22
موردا رئي�س� � ��يا ملكونات ال�س� � ��يارات .ويف �أوروبا
كانت جمموعة كولينـز و�آيكمان (ّ )Collins and Aikman
وحدها ،كان لديها � 24رشكة تنت�رش يف ما يزيد على  10بلدان ولديها نحو  4 000موظف و 27موقعا للعمليات .ويف
�أيار/مايو  ،2005ق ُّدمت التما�سات طوعية يف الواليات املتحدة لإعادة تنظيم اجلزء الكائن يف الواليات املتحدة من
قدمت جمموعة ال�رشكات الفرعية يف �أوروبا طلبا �إىل املحكمة العليا يف �إنكلرتا
املجموعة .ويف متوز/يوليه ّ ،2005
لإ�صدار �أوامر �إدارية ب�ش�أن جميع ال�رشكات العاملة يف �أوروبا .واعرتف ممثلو الإع�سار الإنكليز على الفور بالعالقة
يت�سن �إبرام اتفاق عرب احلدود
من�س� � ��قا ملوا�صلة الأعمال ،رغم �أنه مل
ّ
الوثيقة بني ال�رشكات الأوروبية وو�ض� � ��عوا نهجا ّ
ب�س� � ��بب القيود الزمنية ،انظر املرج� � ��عIn the Matter of Collins &Aikman Europe, SA, the High Court of :
.)England and Wales, Chancery Division in London, [2006] EWHC 1343 (Ch
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الواليات املتحدة للموافقة عليه .ويُتوقع �أن ين�ضم املزيد من الأطراف �إىل االتفاق مبرور
()23
الوقت.
 -13ويف ق�ض� � ��ايا �أخرى ،يجوز بدء �إجراءات ،مثل الإجراءات غري الرئي�س� � ��ية ،بناء على
طلب ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراء الرئي�س� � ��ي لغر�ض وحيد هو تقدمي امل�س� � ��اعدة يف ذلك
الإجراء الرئي�س� � ��ي )24(.وقد تكون لدى ممثل الإع�سار يف الإجراء الرئي�سي فكرة وا�ضحة
يتقدم بطلب للبدء بالإجراء غري
عن التعاون والتن�سيق اللذين �سيكونان مطلوبني قبل �أن
ّ
الرئي�سي ،ومن ثم قد يكون التفاو�ض على اتفاق �إع�سار �أمرا ميكن ،ن�سبيا ،التو�صل �إليه
ب�رسعة ودون جدال.
 -14يختلف الوق� � ��ت الالزم لعملية التفاو�ض على اتفاق م� � ��ن حالة �إىل �أخرى ،ويعتمد
على عدد من العوامل ،منها معرفة الأطراف بال�سمات الرئي�سية للمدين وب�أي منازعات
يُحتمل مواجهتها �أثناء الإجراءات .ويف احلاالت الب�سيطة ،قد يكون من املمكن احل�صول
على هذه الدرجة من املعرفة و�إجراء املفاو�ض� � ��ات الالزمة يف غ�ض� � ��ون �أيام قليلة ،ولك ْن
عاد ًة ما يكون الإطار الزمني �أطول من ذلك.
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الأطراف

 -15كثريا ما يُبا�شرَ التفاو�ض على اتفاقات الإع�سار عرب احلدود من جانب الأطراف يف
الإجراءات ،مبن يف ذلك املتخ�ص�ص� � ��ون املمار�سون يف ق�ضايا الإع�سار �أو ممثلو الإع�سار،
ويف بع�ض احلاالت املدين �أي�ضاً (وكذلك ،املدين احلائز)� )25(،أو بناء على اقرتاح املحكمة
�شجعت بع�ض املحاكم �رصاحة الأطراف على التفاو�ض على اتفاق
وبت�ش� � ��جيع منها؛ وقد ّ
()26
وال�سعي �إىل احل�صول على موافقة املحاكم .وقد يكون �إ�رشاك املحاكم املبكر ،يف بع�ض
الق�ضايا ،عامال رئي�سيا يف جناح االتفاق.
 -16وع� � ��ادة ما تختلف الأطراف التي تربم اتفاقا تبعا للقانون الواجب التطبيق وملا هو
م�سموح به ،على �سبيل املثال ،فيما يتعلق ب�صالحيات ممثلي الإع�سار واملحاكم والأطراف
ذات امل�ص� � ��لحة الأخ� � ��رى .ويف كثري من الأحي� � ��ان ،يربم هذه االتفاقات ممثلو الإع�س� � ��ار،
و�أحيانا املدين (عادة ،املدين احلائز) ،وميكن �أن ت�ش� � ��مل هذه االتفاقات جلنة الدائنني،
�أو دائنني فرادى مثل كبار املقر�ضني ،يف واحدة �أو اثنتني من الق�ضايا املدققة (لالطالع
على مزيد من التفا�صيل ،انظر الق�سم باء الذي يقارن بني حمتويات خمتلف االتفاقات).
( )23انظ� � ��ر ،على �س� � ��بيل املثال ،طلب املدين املوافقة على اتفاق �إع�س� � ��ار ،الفق� � ��رات ( .20-11متاح يف املوقع
ال�شبكي )www.lehman-docket.com؛ انظر كذلك ق�ضية ليمان براذرز  ،Lehman Brothersالفقرة .1-13
( )24انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOال�صفحة  ،2وق�ضية  ،EMTECال�صفحة ( 2احليثية .)4
( )25ين�ص االتفاق يف ق�ضية �سمورفيت�-ستون � Smurfit-Stoneرصاحة ،يف الفقرة ( )4منه ،على �أن املدينني
قاموا ب�صوغ االتفاق.
( )26انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Solv-Exال�ص� � ��فحة ( 2احليثيات) ،وق�ض� � ��ية  ،Nakashال�ص� � ��فحة 3
(احليثيات).
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ومن النادر �أن يُربم اتفاق بني املحاكم يف ق�ضية ما ،مع �أن ذلك قد يكون ممكنا يف بع�ض
الواليات الق�ض� � ��ائية .بيد �أن املحاكم كثريا ما ت�س� � ��اعد يف املفاو�ض� � ��ات بني الأطراف يف
الق�ضايا عرب احلدود ،وقد توفر املحاكم الزخم الالزم للتو�صل �إىل اتفاق.
�  -17إن بع�ض الرتتيبات املكتوبة حتمل توقيع الأطراف التي تربمها ،لكن بع�ضها الآخر
ال يحم� � ��ل مثل هذا التوقيع .ومع �أن التوقيع يج�س� � ��د االتفاق امل� �ب��رم بني الأطراف ،ف�إن
املربمة كتاب ًة ي�ص� � ��بح يف املمار�س� � ��ة العملية ،نافذ املفعول مبوافقة
العديد من االتفاقات َ
املحكمة ،حيث تُ�شكِّل تلك املوافقة �أمرا ق�ضائيا .وتتناول بع�ض االتفاقات م�س�ألة التوقيع
على ن�س� � ��خ متطابقة يُعترب كل منها وثيقة �أ�ص� � ��لية ومت�ساوية يف احلجية ،وتتناول طريقة
التوقيع عليها ،مبا يف ذلك التوقيع با�س� � ��تخدام �صورة توقيع خمتوم طبق الأ�صل ،وميكن
اعتب� � ��ار الن�س� � ��خة املوقّع عليها بهذه الطريقة وثيقة �أ�ص� � ��لية )27(.وحت� � ��دد فحوى االتفاق
�راف التي يُ�ش� �ت��رط توقيعها على االتفاق �أو التزامها به من الناحيتني املو�ض� � ��وعية
الأط� � � َ
والإجرائية على ال�سواء .ولهذا ال�س� � ��بب ،ونظرا لالعتبارات العملية املرتبطة بالتفاو�ض
حول اتفاق بني �أطراف يُحتمل �أن يكونوا كثريي العدد ،ال يكون الدائنون عموما �أطرافا
يف اتفاق ،و�إن كان هناك بع�ض الأمثلة التي يُذكر فيها دائن رئي�سي(� )28أو جلنة الدائنني.
ملمني يف الغالب بقوانني الإع�س� � ��ار يف الدول الأخرى ،ف�إنهم قد
ومب� � ��ا �أن الدائنني غري ّ
ي�ؤثِّرون على جناح عملية �إعادة التنظيم الإجمالية ،ولذلك ف�إن من امل�ست�ص� � ��وب �أن يكون
هن� � ��اك تع� � ��اون وثيق مع جلنة الدائنني ومع الدائنني عموما ،كما يتبينّ من مثال ق�ض� � ��ية
�سنجر(.)Singer( )29
 -18وغالب� � ��ا م� � ��ا يتحقق دعم الدائنني التفاق الإع�س� � ��ار من خ� �ل��ال الن�ص على تقدمي
�إ�ش� � ��عارات و�إتاحة فر�ص� � ��ة للتعليق �أو االعرتا�ض فيما يتعلق باالتف� � ��اق .ويجوز �أن ين�ص
االتفاق على �إمكانية ان�ض� � ��مام �أطراف �إ�ضافية مع مرور الوقت ،ولكن من امل�ست�صوب �أال
يتغري االتفاق ب�إ�ض� � ��افة تلك الأطراف ،و�أال حتاول هي تغيري ما مت االتفاق عليه م�س� � ��بقا.
كم� � ��ا يجوز �أن ين�ص االتفاق على �إمكانية امتثال جهات �أخرى ل�رشوطه وتعاونها �ض� � ��من
الإطار املن�ص� � ��و�ص عليه دون �أن ت�ص� � ��بح بال�رضورة �أطرافا فيه .ومن �ش�أن هذا النهج �أن
()30
ي�ستوعب جهات ال يجوز لها توقيع االتفاق ر�سميا مبقت�ضى القانون الواجب التطبيق.
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القدرة على �إبرام اتفاق �إع�سار عرب احلدود

 -19لكي يكون اتفاق الإع�س� � ��ار نافذ املفعول ،ينبغي �أن تتمتع الأطراف التي تتفاو�ض
ب�ش�أنه بال�صالحية �أو القدرة الالزمتني للتفاو�ض ولاللتزام مبا يُتفق عليه .وتتوقف تلك
( )27انظر ،على �سبيل املثال ،الق�ضية  ،Inverworldالفقرة  ،33والق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة .3-12
( )28انظر ،على �سبيل املثال.Financial Asset Management ،
( )29انظر يف هذا ال�ش�أن ق�ضية �رشكة Singer Company N.V., No. 99-10578 (Bankr. S.D.N.Y., filed
).13 September 1999
( )30انظر احلا�شية .23
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دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود

مما قد يختلف من
القدرة على ما ي�س� � ��مح به القانون الواجب تطبيقه لتلك الأطرافّ ،
دولة �إىل �أخرى .ففي بع�ض الدول ،على �سبيل املثال ،تكون �صالحيات ممثل الإع�سار يف
التفاو�ض و�إبرام االتفاقات جزءا من ال�ص� �ل��احيات املمنوحة له مبوجب قانون الإع�سار؛
لك� � ��ن ممثل الإع�س� � ��ار قد يحت� � ��اج يف دول �أخ� � ��رى �إىل موافقة الدائن� �ي��ن �أو �إىل �إذن من
()31
املحكمة.
 -20وعندم� � ��ا ترغ� � ��ب الأط� � ��راف يف موافقة املحكم� � ��ة على اتفاق ،ق� � ��د تتطلب بع�ض
الواليات الق�ض� � ��ائية �أن جتد املحكمة ال�س� � ��ند القانوين املنا�سب لهذه املوافقة لأنها قد ال
تكون م�ش� � ��مولة يف "�ص� �ل��احيات الإن�صاف العامة �أو ال�ص� �ل��احيات املت�أ�صلة" التي تتمتع
بها املحكمة .وي�ش � � �كّك بع�ض املعلِّقني القانونيني يف ج� � ��دوى موافقة بع�ض املحاكم على
اتفاقات من هذا القبيل ب�س� � ��بب انعدام ال�ص� �ل��احية التقديرية الق�ض� � ��ائية يف حال عدم
ا�شرتاع قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي .و�أعرب معلقون قانونيون �آخرون عن ر�أي مفاده
�أن �أنواع� � ��ا معينة من االتفاقات ،مث� � ��ل االتفاقات التي تتناول الق�ض� � ��ايا الإدارية فقط،
ميكن �أن يربمها ممثلو الإع�س� � ��ار �أو حتى املحاكم نف�س� � ��ها .والأ�س� � ��ا�س املنطقي لذلك هو
�أن هذه االتفاقات تندرج يف �إطار االخت�ص� � ��ا�ص القانوين ملمثلي الإع�سار ،لأنها جزء من
م�س�ؤوليتهم القانونية عن حماية جمموع املوجودات وزيادة قيمتها �إىل �أق�صى حد� ،رشيطة
�أال ت�شكّل هذه امل�س�ؤوليات �أي التزامات �شخ�صية قانونية .ويرى بع�ض املعلِّقني القانونيني
�أن م�س � � ��ؤولية ممثل الإع�سار ب�ش � � ��أن جمموع موجودات الإع�سار ميكن �أن ت�شكّل واجبا يف
�إبرام اتفاق من هذا النوع.
 -21وارتُئي �أي�ض� � ��ا �أن ب�إمكان بع�ض الق�ض� � ��اة �إبرام اتفاق �إع�سار مع حمكمة �أجنبية على
�أ�س� � ��ا�س ما لديهم من التزام قانوين مبنع الإج� � ��راءات التي ت�رض مبجموع املوجودات .وكما
ذُكر �آنفا بخ�ص� � ��و�ص ممثلي الإع�سار ،توجد م�س�ألة ينبغي �أخذها يف االعتبار وهي �أن على
الق�ضاة الت�رصف على �أ�سا�س ال�سلطة القانونية و�أن الت�رصف خارج نطاق ال�سلطة ميكن �أن
يح ِّملهم امل�س�ؤولية �شخ�صيا .ومع �أن هذا اال�ستنتاج قد ال يكون مرجحا عندما يكون الغر�ض
املطبق ،ف�إن وجود مثل
من االتفاق هو تعزيز قيمة جمموع املوجودات وفقا لأحكام القانون
ّ
هذه املتطلبات قد ي�ساعد على تف�سري الإحجام عن املوافقة على اتفاقات الإع�سار يف بع�ض
الواليات الق�ضائية .وقد يكون من الأ�سباب الأخرى عدم الإملام بتلك االتفاقات.
 -22وقد �أظهرت املمار�س� � ��ة �أن اتفاقات الإع�س� � ��ار ممكنة بني الواليات الق�ضائية التي
تطبق القانون العام .ففي ق�ضية ( ،)Nakashعلى �سبيل
تطبق القانون املدين وتلك التي ّ
ّ
املثال� ،أثبتت املحكمة الإ�رسائيلية وجو َد الإذن القانوين الالزم لهذا االتفاق .ويف ق�ض� � ��ية
( ،)AIOCمت التو�صل �إىل اتفاق بني ممثلي الإع�سار يف الواليات املتحدة و�سوي�رسا ،بت�أييد
( )31انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،القرار الذي ي�أذن ملمثلي الإع�س� � ��ار يف ق�ض� � ��ية �رشكة  Akaiب�إبرام اتفاق �إع�سار
وتنفي� � ��ذه ،واتفاق  ISA-Daisytekالذي ين�ص على �أنه وفقا للقانون الأملاين يخ�ض� � ��ع نف� � ��اذ مفعول االتفاق ملوافقة
الدائنني (انظر الفقرة  .)1-10ويف ق�ضية ( Swissairانظر الفقرة  ،)3-11ا�شترُ ط �أن ت�ؤكد املحاكم الإنكليزية ،ال
املحاكم ال�سوي�رسية� ،صحة اتفاق الإع�سار.
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�رصيح من جانب ال�س� � ��لطة امل�س � � ��ؤولة عن الإع�سار يف �سوي�رسا .وت�شكّل االتفاقات املتعلقة
بالإجراءات اخلا�ص� � ��ة بق�ضية  ISA-Daisytekو SENDOو� Swissairأمثلة �أخرى على
تطبق القانون العام،
تطبق القانون املدين و�أخرى ّ
االتفاقات املربمة بني واليات ق�ضائية ّ
وهي ت�ش� � ��مل على التوايل �أملانيا و�س� � ��وي�رسا وفرن�س� � ��ا من جهة واململكة املتحدة من جهة
تطبق القانون
�أخرى .كما كانت هناك اتفاقات ال ت�ش� � ��مل �إال الواليات الق�ض� � ��ائية التي ّ
املدين ،ومنها على �س� � ��بيل املثال يف الإجراءات اخلا�ص� � ��ة بق�ضية  ،EMTECوالتي ت�شمل
�أملانيا وفرن�سا.
تطبق القانون
 -23و�أحد العوامل الرئي�سية ال�ستخدام االتفاقات بني واليات ق�ضائية ّ
تطبق القانون العام هو رغبة املحاكم وممثلي الإع�س� � ��ار يف ال�س� � ��عي �إىل
امل� � ��دين و�أخرى ّ
التغلب على العقبات الق�ض� � ��ائية املحتملة .ففي الإجراءات املتعلقة بق�ضية (،)Nakash
على �س� � ��بيل املثال ،عينت املحكمة املوجودة يف الواليات املتحدة مدقِّقا ق�ض� � ��ائيا لو�ضع
اتفاق �إع�س� � ��ار يُعر�� � ��ض على حماكم الواليات املتح� � ��دة و�إ�رسائي� � ��ل )32(.وبعد ذلك ،عبرَّ ت
املحكمة الإ�رسائيلية عن الر�أي الذي مفاده �أنه "قد يكون من امل�ست�ص� � ��وب التو�ص� � ��ل �إىل
اتفاق بني الأطراف املعني� � ��ة واملحاكم يف الواليات املتحدة ودولة �إ�رسائيل" )33(.وقد �أزيل
العدي� � ��د من العوائق التي ظهرت نتيجة االختالفات بني قانوين الإع�س� � ��ار يف املحكمتني
املعنيتني ،وذلك بالرتكيز على الهدف امل�ش� �ت��رك للقانونني كليهم� � ��ا� ،أي زيادة القيمة �إىل
�أق�ص� � ��ى حد بالن�س� � ��بة للأطراف .ومع ذلك ،كثريا ما تُربم اتفاقات الإع�سار ،يف املمار�سة
تطبق القانون الع� � ��ام ،حيث تتمتع املحاكم
العملي� � ��ة ،فيما بني الواليات الق�ض� � ��ائية التي ّ
ب�سلطة تقديرية �أو�سع نطاقا مما هو احلال يف الواليات الق�ضائية التي يحتاج فيها �إبرام
هذه الرتتيبات �إىل �إذن ق�ض� � ��ائي كالذي يتوفر با�ش� �ت��راع قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي.
تطبق القانون املدين يرون عموما �أن اتفاقات
ولكن املعلّقني القانونيني من البلدان التي ّ
الإع�س� � ��ار �سوف ت�صبح �أكرث �شيوعا يف امل�س� � ��تقبل نظرا ال�ستخدامها الناجح يف �إجراءات
الإع�سار عرب احلدود.
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ال�شكل

ن�ص � � �اً التفاقات الإع�سار،
 -24كما ذكر �أعاله (انظر الفقرة  ،)4ال يوجد �ش� � ��كل ّ
حمدد ّ
�إذ ا�س � � �تُخدمت االتفاقات ال�ش� � ��فوية واملكتوبة على ال�سواء يف املمار�س� � ��ة العملية ،مع �أن
االتفاقات ال�شفوية ال تبدو هي املمار�سة ال�سائدة .ورمبا يعزى ذلك �إىل �أن بع�ض القوانني
تن�ص على ا�شرتاط الكتابة لكي يكون االتفاق �صحيحا وقابال للإنفاذ� ،أو لأن االتفاقات
( )32انظر ق�ضية � ،Nakashصفحة .3
( )33املرجع نف�س� � ��ه .انظر كذلك ق�ض� � ��ية  ،SunResorts Ltd.التي ت�شمل حمكمة من الواليات املتحدة وحمكمة
من جزر الأنتيل الهولندية ،والتي ردت فيها املحكمة الأخرية �إيجابيا على �شواغل حمكمة الواليات املتحدة ف�شددت
ال�ضوابط احلرا�سية �إىل درجة غري معتادة وفقا لقانون جزر الأنتيل الهولندية .انظر املرجع Petition of Husang
)and DePaus, trustees of SunResorts, Ltd. N.V., Case No. 97-42811 (BRL) (Bankr. S.D.N.Y. 1999
 .and SunResorts Ltd. N.V., Court of First Instance, Netherlands Antilles, Seat St. Maarten, 1997وقد

ُع� � ��زي هذا الرد الإيجابي �إىل �إملام حمكمة جزر الأنتيل الهولندية بقانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ومبيثاق الرابطة
الدولية لنقابات املحامني.
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حتد م� � ��ن حرية الأطراف
املكتوبة ي�س� � ��هل �إثباته� � ��ا و�إنفاذها .واالتفاقات ال�ش� � ��فوية قد ّ
ق�صه� � ��ا على التحرك التدريجي فق� � ��ط يف حني يتيح ا�س� � ��تخدام االتفاقات املكتوبة
فتُ رِ
و�ضع �إطار عام �أكرث تف�صيال .ويعتمد التقيد باالتفاقات ال�شفوية وتنفيذها عموماً على
الثقة بني الأطراف ،وقد يكون من ال�ص� � ��عب �إلزام الأطراف باتفاق �شفوي �أُبرم يف �سياق
عاب� � ��ر للحدود .وتتوقف قابلية �إنفاذ االتفاقات املكتوب� � ��ة على طابعها القانوين .فعندما
توافق عليها املحاكم ،ت�ص� � ��بح عموما �أمراً �ص� � ��ادراً عن املحكمة يجب عندئذ �إنفاذه على
هذا الأ�س� � ��ا�س .و�إذا مل توافق عليها املحاكم ،اعتُربت عقودا بني الأطراف وينبغي عندئذ
�إنفاذها على هذا الأ�سا�س.
 -25وقد تكون ق�ض� � ��ية معينة مو�ض� � ��وع اتفاق �إع�سار واحد �أو �سل�س� � ��لة اتفاقات �إع�سار
تتناول م�س� � ��ائل خمتلفة تن�ش � � ��أ ،كما ُذكر �أعاله ،مع تطور الق�ضية .ففي ق�ضية ماك�سويل،
على �س� � ��بيل املثال ،اتُفق على اتفاق ت�ش� � ��غيلي يف بداية الق�ض� � ��ية ملعاجلة م�سائل حتقيق
اال�س� � ��تقرار واحلفاظ عل� � ��ى املوجودات ومت التفاو�ض حول اتفاق ثان يف نهاية الق�ض� � ��ية
ربم االتفاق من قِ بل
يتناول توزيع املوجودات عل� � ��ى الدائنني و�إنهاء الإجراءات .وعندما يُ َ
�أطراف متعددين ،قد يُ�سمح لها �أي�ضا ب�إبرام اتفاقات �إ�ضافية على �أ�سا�س ثنائي حمدود
ملعاجلة م�س� � ��ائل معينة �رشيطة �أن يتم �إعالم جميع الأطراف ب�أي اتفاقات �إ�ض� � ��افية من
()34
هذا القبيل.
 -26وقد يكون التو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن م�ضمون اتفاق �إع�سار �أهم خطوة يف
تي�س� �ي��ر التعاون والتن�س� � ��يق ،لأن عملية التفاو�ض كثريا ما ت�ساعد على حتقيق طموحات
الأطراف وتي�رس �إنهاء �إجراءات ق�ض� � ��ية الإع�س� � ��ار بنجاح .ول� � ��دى االنتهاء من التفاو�ض،
يجوز �أن يُ�ش � � �كّل االتفاق جمرد خلفية لإدارة الق�ض� � ��ية بحيث ال يُحتَ ُّج به بعد ذلك .وقد
يكون من املمكن �أي�ضا حل امل�سائل يف �إطار االتفاق بطريقة تبقي تدخل املحاكم يف حده
()35
الأدنى ،وال تتطلب من الق�ضاة التوا�صل امل�ستمر فيما بينهم مع تطور الق�ضية.

-7

الأحكام ال�شائعة

 -27قد ال ت�ش� � ��مل اتفاقات الإع�س� � ��ار عرب احلدود �إال مبادئ عامة ب�ش�أن كيفية التعاون
حمددة مثل الإقرار ،و�إجراءات ت�سوية املطالبات،
والتن�س� � ��يق� ،أو قد تتناول �أي�ضا م�سائل ّ
و�إجراءات االت�صال بني املحاكم ،تبعا الحتياجات كل ق�ضية بعينها وللم�سائل التي يتعني
وتو�ض� � ��ح امل�سائل التي نوق�شت يف الق�سم باء �أدناه امل�سائل التي ميكن معاجلتها يف
حلها.
ّ
املحددة ،فال �رضورة
للحالة
تبعا
االتفاقات
من
الكثري
اختالف
إىل
�
وبالنظر
االتفاق.
�إطار
ّ
املبينة �أدناه يف كل حالة.
ملعاجلة جميع امل�سائل ّ

( )34انظر ق�ضية  ،Lehman Brothersالفقرتني  3-1و.5-1
( )35انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .Maxwell
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 -28وتبينّ درا�سة ا�ستق�صائية عن االتفاقات املربمة حتى الآن �أن امل�سائل التي تتناولها
االتفاقات ت�شمل عادة الأمور التالية ،بع�ضها �أو كلّها:
(�أ) توزيع امل�س � � ��ؤولية عن اجلوانب املختلفة ل�س� �ي��ر الإجراءات و�إدارتها بني
خمتلف املحاكم املعنية وبني ممثلي الإع�س� � ��ار ،مبا يف ذلك القيود املفرو�ض� � ��ة على �سلطة
الت�رصف من دون موافقة املحاكم الأخرى �أو ممثلي الإع�سار؛
(ب) توافر �سبل الإعفاء وتن�سيقها؛

(ج)

تن�سيق ا�سرتداد املوجودات ل�صالح الدائنني عموما؛

(د)

تقدمي املطالبات والنظر فيها؛

(هـ)

ا�ستخدام املوجودات والت�رصف فيها؛

(و)

طرائق االت�صال ،مبا يف ذلك لغة االت�صال وتواتره وو�سائله؛

(ز)

تقدمي الإ�شعارات؛

(ح)

تن�سيق خطط �إعادة التنظيم ومواءمتها؛

(ط) الق�ض� � ��ايا املتعلقة باالتف� � ��اق ذاته حتديدا ،مبا يف ذل� � ��ك تعديل االتفاق
و�إنها�ؤه وتف�سريه ،ونفاذه وحل املنازعات؛
(ي)	�إدارة الإج� � ��راءات ،وخ�صو�ص� � ��ا فيما يتعلق بوقف الإج� � ��راءات �أو اتفاق
الأطراف على عدم اتخاذ �إجراءات قانونية معينة؛
(ك) اختيار القانون الواجب التطبيق؛

(ل)

توزيع امل�س�ؤوليات بني �أطراف االتفاق؛

(م)

التكاليف والر�سوم؛

(ن)

حقوق املثول �أمام املحاكم املعنية؛

(�س) ال�ضمانات.
 -29وقد تتناول االتفاقات �أي�ضا م�س� � ��ائل من قبيل ت�شكيل جمل�س الإدارة؛ والإجراءات
الت� � ��ي يجوز للمجل�س اتخاذها والإجراءات التي ينبغي اتباعها يف العمل؛ والعالقات بني
()36
امل�ساهمني والإدارة وبني امل�ساهمني وجمل�س الإدارة؛ و�إدارة م�سار ورود املعلومات.
 -30وقد يت�أثر اختيار امل�سائل التي يتناولها اتفاق الإع�سار ب�أوجه الت�شابه �أو االختالف
بني قوانني و�إجراءات الدول امل�شمولة يف ق�ضية معينة من الق�ضايا العابرة للحدود .ففي
الق�ضايا التي ت�شرتك فيها املحاكم املعنية يف التقاليد القانونية نف�سها ،على �سبيل املثال،
( )36انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .Olympia & York
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املحددة ب�ش�أن امل�سائل املو�ضوعية .و�أما
قد يركّز االتفاق على تقدمي املزيد من التفا�صيل
ّ
حيثم� � ��ا تكون التقاليد القانونية خمتلفة ،قد يركّز االتفاق �أكرث على العملية والإجراءات،
ويوفر �إطارا لالت�صال والتعاون .وقد يقت�ضي اتفاق ما حتليل قوانني الدول ذات ال�صلة
حمددة من دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �إخالل ممثلي
لتحدي� � ��د �إمكانية وكيفية حتقي� � ��ق نتيجة ّ
الإع�سار �أو الأطراف الأخرى بواجباتهم مبوجب تلك القوانني .وقد تتطلب الق�ضايا التي
يتعني معاجلتها �أي�ضا توزيع امل�س�ؤولية عن ت�سويتها بني خمتلف املحاكم ،وهذا يتوقف على
يطبق على م�س�ألة معينة .وقد يتوقف هذا التحديد
القانون املو�ض� � ��وعي الذي ينبغي �أن ّ
للقانون املو�ض� � ��وعي على معرفة الدولة التي لها �أكرب م�ص� � ��لحة يف نتيجة م�س�ألة معينة،
وميكن �أن ي�شمل �إقرار حمكمة ما بالوالية الق�ضائية ملحكمة �أخرى� ،رشيطة �أال يحرم هذا
الإقرار الدائنني املحليني من حق اتباع الإجراءات الواجبة وغريها من احلقوق الأ�سا�سية
(انظر الف�ص� � ��ل الثاين ،الفقرات 20-18؛ والف�ص� � ��ل الثالث ،الفقرات � )78-75أو �إجراء
معين� � ��ا يجري العم� � ��ل به يف حمكمة دون غريها .وعادة ما ت�ش� � ��مل االتفاقات التي توافق
عليها املحاكم �أحكاما ت�ش� � ��دد على ا�س� � ��تقاللية املحاكم ومبد�أ املجاملة الق�ضائية؛ وتبينّ
بالتف�صيل توزيع امل�س � � ��ؤوليات فيما بني املحاكم ،وخ�صو�صاً حق الأطراف ذات امل�صلحة
�ستمع �إليها يف الإجراءات ذات ال�صلة.
يف �أن متثَّل ويُ َ

-8

املفعول القانوين

 -31قد يُق�صد من اتفاقات الإع�سار �أن يكون لها ت�أثري ملزم للأطراف(� )37أو قد تقت�رص
على �إر�س� � ��اء �إطار للتعاون ال يُق�ص� � ��د �أن يكون قابال للإنفاذ �أو �أن يفر�ض التزامات على
الأطراف )38(.وقد ت�ش� � ��مل االتفاق� � ��ات كذلك جمموعة متنوعة م� � ��ن الأحكام ،وقد يكون
وملزما للأطراف ،وقد يكون بع�ض� � ��ها
املق�ص� � ��ود من بع�ض� � ��ها �أن يكون ذا مفعول قانوين ِ
جمرد بيانات ح�س� � ��ن نية �أو بيانات ق�ص� � ��د .وميكن لبيانات ح�س� � ��ن النية �أو الق�صد ،على
تن�ص على الهدف من االتفاق ،يف حني قد ت�شتمل الأحكام
�سبيل املثال� ،أن ت�شمل �أحكاما ّ
املق�ص� � ��ود منها عموما �أن يكون لها مفعول قانوين على �أحكام تتعلق مب�س � � ��ؤوليات ممثلي
الإع�سار �أو بالتكاليف �أو بالإجراء الالزم اتباعه جلعل اتفاق الإع�سار نافذ املفعول (على
�سبيل املثال من خالل موافقة املحكمة).
 -32ويتطلب اتفاق الإع�س� � ��ار ،لكي يكون نافذ املفعول ،موافق َة الأطراف التي ي�شملها.
ويت�ض� � ��من بع�ض االتفاقات ن�صا �رصيحا ب�أنها ملزمة لأطراف االتفاق وخللفاء كل منها،
( )37انظر ،على �سبيل املثال ،االتفاق عرب احلدود اخلا�ص بق�ضية  ،Madoffالفقرة .1-12
( )38انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Lehman Brothersالفقرة  .2-1تن�ص الفقرة  1-1على �أن االتفاق
�إمنا هو بيان نوايا ومبادئ توجيهية هدفها خف�ض التكاليف �إىل �أدنى حد وزيادة املوجودات امل�سرتدة ل�صالح جميع
الدائنني �إىل �أق�صى حد.
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وملمثليها وورثتها وللمحال �إليهم واملنفذين وممثلي الإع�سار )39(.كما ت�أذن بع�ض االتفاقات
�رصاحة للأطراف باتخاذ الإجراءات وتنفيذ الوثائق ال�رضورية واملنا�س� � ��بة جلعلها نافذة
املفعول ولتنفيذها� ،أو تت�ضمن بيانا يفيد ب�أن الأطراف قد اتفقت على اتخاذ الإجراءات
املنا�س� � ��بة جلعلها نافذة املفعول .ويف بع�ض الواليات الق�ض� � ��ائية ،قد تكون ال�صالحيات
املت�أ�ص� � ��لة الت� � ��ي يتمتع بها ممثلو الإع�س� � ��ار كافية لهم لإبرام اتفاق ،م� � ��ن دون حاجة �إىل
احل�ص� � ��ول على موافقة الحقة من املحكمة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن موافقة املحكمة على
مثل هذا الرتتيب قد ال تكون من�صو�ص� � ��ا عليها دائما يف القانون الواجب التطبيق .وقد
تطبق القانون املدين ،موافقة
ت�شرتط بع�ض الواليات الق�ضائية ،وخ�صو�صاً الواليات التي ّ
الدائنني لكي ي�ص� � ��بح االتفاق نافذ املفعول .فاالتفاق املربم يف �إطار الإجراءات اخلا�صة
ن�ص على �أن االتفاق ال ي�صبح نافذ املفعول
بق�ضية " ،"ISA-Daisytekعلى �سبيل املثالَّ ،
�إال بعد موافقة الدائنني وفقا للقانون الأملاين .وقد ن�ص االتفاق �أي�ضا على �أن يبلّغ ممثل
الإع�سار الأملاين املحكمة الأملانية امل�س�ؤولة ب�رشوط االتفاق بعد موافقة الدائنني.
 -33وقد يتطلب االتفاق موافقة كل حمكمة من املحاكم امل�شمولة يف �إجراءات الإع�سار
وفقا للقانون املحلي واملمار�س� � ��ة ال�س� � ��ائدة يف كل دولة من الدول املعنية .ومن امل�ألوف �أن
تت�ضمن االتفاقات حكما ب�أنها ال ت�صبح ملزمة وذات مفعول قانوين واجب الإنفاذ �إال بعد
يوجه ب�شكل �سليم �إىل الأطراف املعنية ،وذلك
�أن توافق عليها املحاكم
ّ
املحددة ،مع �إ�شعار َّ
لتقلي� � ��ل احتماالت الطعن .وعموم� � ��ا ،ما �أن يُوا َفق على االتفاق حتى يكون له مفعو ُل �أمر
املحددة .ومن مزايا موافقة املحكمة �أنها تلغي من �أمام
املحكمة وي�صبح ملزما للأطراف
ّ
الدائنني املعار�ض� �ي��ن �أو الأطراف املعار�ضة �إمكانية التقا�ضي ب�ش�أن هذه امل�سائل بطريقة
تقو�ض �أ�س�س االتفاق.
من �ش�أنها لوال ذلك �أن ّ

 -9ال�ضمانات
 -34ميكن تق�س� � ��يم ال�ض� � ��مانات الواجب �إدراجها يف اتفاق الإع�سار �إىل �ضمانات ينبغي
�إدراجها دائما و�ضمانات �أخرى يجوز �إدراجها ح�سب االقت�ضاء.
 -35فالأحكام التي ينبغي �إدراجها قد تت�صل ب�ضمان عدم وجود �أي خروج على �سلطة
املحكمة وعلى ال�سيا�سة العامة.
�  -36أما الأحكام التي يجوز �إدراجها فتتعلق بالك�ش� � ��ف ع� � ��ن املعلومات للأطراف ذات
امل�صلحة ،وحماية حقوق الأطراف الثالثة غري املوقِّعة ،والقدرة على الرجوع �إىل املحكمة
يف ح� � ��االت النـزاع .وتريد الأطراف التي تربم اتفاق� � ��ا �أن تتمكن من االعتماد على قدرة
( )39انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Everfreshالفقرة  ،16وق�ض� � ��ية و،Financial Asset Management
الفقرة .28
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نظرائه� � ��ا على �إبرام هذا االتفاق ،من دون ال�رشوع يف بح� � ��ث مكلِف وطويل عن القانون
الواجب التطبيق يف حمكمة البلد الآخر .وبناء على ذلك ،قد ي�ش� � ��مل االتفاق ،على �سبيل
ي�سوغ �أن تتمتع الأطراف املتفقة عليه بال�صفة الالزمة� ،أو يف احلاالت
ال�ض� � ��مان ،حكما ِّ
الت� � ��ي يحتاج فيها ممثل الإع�س� � ��ار �إىل �إذن من املحكمة لإبرام االتف� � ��اق ،يقر بهذا الأمر
باعتباره �رشطا م�س� � ��بقا فيما يتعل� � ��ق بالتزامات ذلك املمثل مبوج� � ��ب االتفاق )40(.وعلى
نحو مماثل ،كثريا ما تن�ص االتفاقات �رصاحة على ال�س� � ��ماح ب�إجراءات معينة �أو بف�ص� � ��ل
لل�س� � ��لطات �أو على تقييدهما �إىل احلد املن�ص� � ��و�ص عليه يف القانون الواجب التطبيق� ،أو
املحددة �أن حترتم الواجبات املفرو�ضة عليها وفقا للقوانني
على �أن من واجب الأطراف
ّ
الوطنية الواجب تطبيقها و�أن متتثل لها.

 -10امل�شاكل املحتملة وو�سائل ت�سويتها
�  -37إجراءات ق�ض� � ��ايا الإع�سار هي �إجراءات ت�س� � ��تمر فرتة من الزمن وقد تقع خاللها
�أحداث غري متوقعة تغري م�س� � ��ار الق�ض� � ��ية .ومن ثم ،يحتاج اتفاق الإع�س� � ��ار �إىل املرونة،
مبا يتيح تنقيحه ال�س� � ��تيعاب الظروف املتغرية مع تطور الق�ض� � ��ية .وبالإ�ضافة �إىل تنقيح
االتفاقات القائمة ،قد ت�سلّم الأطراف باحلاجة �إىل اتفاقات �إ�ضافية لت�شمل امل�سائل التي
مل تكن متوقعة مع تطور الق�ضية.
 -38وقد تن�ش � � ��أ منازعات �أي�ضا يف �أثناء تنفيذ االتفاق .وقد تتعدد هذه املنازعات فيما
يتعلق ب�رشوط االتفاقات وتف�س� �ي��رها و�إعمال �أحكامها وما �إىل ذلك .ولذلك من املهم �أن
ي�شمل االتفاق �إجراءات منا�سبة لت�سوية اخل�صومات ،واحلفاظ على ما مت حتقيقه وقت
ن�ش� � ��وء املنازعة ،ومنع وقوع املزيد من ال�رضر .وميكن �أن ت�ش� � ��مل ه� � ��ذه الأحكام حتديد
املحاكم املخت�صة لت�سوية ق�ضايا معينة �أو ا�ستخدام غريها من �آليات ت�سوية اخل�صومات.

باء -املقارنة بني اتفاقات الإع�سار عرب احلدود
�  -39إن الغر�� � ��ض من هذا الق�س� � ��م ه� � ��و تقدمي ملحة عامة عن م�ض� � ��مون وبنية عدد من
االتفاقات امل�س� � ��تخدمة يف ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود التي ُعوجلت م�ؤخرا .وهو يحدد
امل�س� � ��ائل املدرجة يف اتفاق� � ��ات خمتلفة ويناق�ش طريقة تناولها .وكم� � ��ا ُذكر �أعاله (انظر
الفقرات  4و ،)26-24ف�إنه ب�س� � ��بب الطابع املتغري لهذه االتفاقات تبعا للق�ضية ،ال يوجد
معيار �أو �ش� � ��كل موحد التفاقات الإع�س� � ��ار ميكن تقدميه هنا كنم� � ��وذج .لكن على الرغم
م� � ��ن �أن بع�ض امل�س� � ��ائل املبينة �أدناه مل ت� � ��درج �إال يف عدد قليل م� � ��ن االتفاقات ،ف�إن ثمة
م�س� � ��ائل �أخرى م�شرتكة بني معظم االتفاقات التي ُدر�ست .وتهدف املقارنة بني م�ضامني
( )40انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Financial Asset Managementالفقرة .24
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خمتلف االتفاقات �إىل تعزيز فهم ا�س� � ��تخدام هذه الأدوات يف جماالت التعاون واالت�صال
والتن�س� � ��يق عرب احلدود ،و�إىل توجيه وا�ضعي �ص� � ��يغ االتفاقات ب�ش�أن ت�صميم اتفاقات يف
حمددة يف امل�س� � ��تقبل ،حتى يت�س� � ��نى تق�ص� �ي��ر الوقت الالزم للتفاو�ض على و�ض� � ��ع
حاالت ّ
االتفاق تق�صريا جديرا باالعتبار .والأ�سا�س الذي ت�ستند �إليه املقارنة �إمنا هو على الأكرث
االتفاقات املكتوبة ،لأنها متاحة على �أو�س� � ��ع نطاق وب�أ�س� � ��هل ال�سبل ،ولكن يُ�شار �أي�ضا �إىل
اتفاقات �أخرى كلما كان ذلك ممكنا.

-1

احليثيات

 -40تق� � � ّ�دم احليثيات عموما اجل� � ��زء اخلا�ص مبنطوق االتفاق ،فتعطي تفا�ص� � ��يل عن
الأحداث التي ت�ؤدي �إىل التفاو�ض على االتفاق ،وتبينّ �أ�س� � ��باب االتفاق ،وحتدد الأطراف
وم� � ��ا �إىل ذل� � ��ك .ومع �أن احليثي� � ��ات تختلف من اتفاق �إىل �آخر ،فه� � ��ي تتناول عادة بع�ض
الق�ضايا التالية �أو جميعها.

(�أ)

الأطراف

تعرف معظم االتفاقات الأطراف يف الدعوى مب�س� � ��تويات خمتلفة من التف�ص� � ��يل،
ّ -41
مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،ا�سم الطرف وطبيعة عمله التجاري ،ومكان ت�أ�سي�س هذا
العمل ،ومكان ممار�س� � ��ة الن�ش� � ��اط التجاري ،وموقفه من �سائر �أع�ضاء جمموعة املن�ش�آت،
حيثما كان ذلك منا�س� � ��باً )41(.وال ت�ش� �ي��ر بع�ض االتفاقات �إىل �أطراف االتفاق بحد ذاتها،
لكنها تبني �أن االتفاق ينبغي �أن يحكم �سلوك جميع الأطراف ذات امل�صلحة يف �إجراءات
()42
الإع�سار ،و�أن ي�سمي املدين وممثلي الإع�سار وجلنة الدائنني.
 -42والق�ضايا التـــي ي�شمـــلها اتفــاق الإع�سار والأطراف يف الإجـــراءات التـــي �ســـوف
حتــدد من ينبغي دخولهم يف االتفـــــاق.
يتع���ي��ن عليها بالتايل �أن تلت������زم بـــه هـي الــــتي
ّ
وكقاعدة عامة ،ميـــكن القول �إن الأطــــراف يف االتفاق هي الأطــــراف التـــــي يتعلــــق
االتفـــــاق بالتزاماتها ،والتي يجـــب �أن تعطـــي موافقــــتها .وت�شــــــري بعــــ�ض االتفـــاقات
�إىل اتفاق ممثلي الإعـــ�س������ار( )43بينما ت�ش������ــمل �أخرى طائفـــة �أو�س������ـــع من الأطــــــراف
ذات امل�ص������ــلحة ،مبا فيها جلنة الدائنني )44(،واملقـــر�ض امل�ضمـــون للمدين( )45واملدين
( )41انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exال�صفحتني  1و ،2وق�ضية  ،Quebecorالفقرات .4-1
( )42انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Laidlawال�صفحة  ،1وق�ضية  ،Matlackال�صفحة .1
( )43انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،AIOCالفقرة (�أوال) ،وق�ض� � ��ية  ،Inverworldوق�ض� � ��ية ،Maxwell
ال�صفحة  ،1وق�ضية  ،Swissairال�صفحة  .1وعندما يقع ذلك ،ال يجوز �إذ ذاك �أن يكون اعرتا�ض املدين على اتفاق
الإع�سار عائقا ،انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .Nakash
( )44انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreال�صفحة .1
( )45انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshال�صفحتني  3و.4
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نفــــ�س������ه )46(.وكما ُذكـــر �أعــاله (انـــظر الفقرات  ،)17-15ف�إن فرادى الدائنني لي�سوا
يف العادة �أطرافا يف تلك االتفاقات ،و�إن كانت هناك �أمثلة تتعلق بدائن رئي�سي ،مثل
املقر�ض الرئي�سي.
 -43وميك� � ��ن مالحظة مدى ارتباط االتفاق بالق�ض� � ��ية التي يتناوله� � ��ا من خالل اتفاق
تقدمت جلنة الدائنني
ق�ض� � ��ية �رشكة الكومودور ) .)Commodoreففي تلك الق�ض� � ��يةّ ،
بطلب لبدء �إجراءات �إع�س� � ��ار يف الواليات املتحدة ،فرد ممثلو الإع�س� � ��ار يف جزر البهاما
على ذلك بالطلب �إىل املحكمة االمتناع عن النظر يف الق�ضية و�إ�صدار �أمر باعتماد �سبل
�إعفاء تبعية للإجراءات الأجنبية .ويف وقت الحق� ،أبرم ممثلو الإع�س� � ��ار يف جزر البهاما
وجلنة الدائنني اتفاقا لت�س� � ��وية م�س � � ��ألة التقا�ضي املعتزم ولو�ض� � ��ع �إطار لإدارة �إجراءات
الإع�س� � ��ار بفعالية وكفاءة يف الواليتني الق�ضائيتني )47(.ومع �أن �إ�رشاك جلنة الدائنني قد
يعزز م�رشوعية هذه االتفاقات التي ت�شرتك فيها جلنة الدائنني �أو الدائنون مبا�رش ًة ،ف�إن
هذه امل�شاركة ال تُ�شرتط يف كل احلاالت.

(ب)

خلفية/تاريخ الإع�سار

مقدمة للق�ضية تبينّ تاريخ حالة
 -44ميكن تعزيز و�ض� � ��وح االتفاق وتي�سري فهمه بو�ضع ّ
الإع�س� � ��ار يف تلك الق�ض� � ��ية .ويف كثري من االتفاقات ،يكون التعري� � ��ف بالأطراف متبوعا
مبوجز عن �إجراءات الإع�س� � ��ار املختلفة املتعلقة بالأطراف� ،سواء �أكانت الإجراءات التي
بُدئت من قب ُل �أم الإجراءات الو�ش� � ��يكة .هنا �أي�ض� � ��ا ث ّـمة درجات متفاوتة من التف�ص� � ��يل،
فبع�ض االتفاقات حتدد تواريخ و�أماكن �إيداع ملفات الق�ض� � ��ايا ،والأوامر ال�ص� � ��ادرة عن
املحاكم ،مبا فيها ب�ش�أن االعرتاف بالإجراءات الأخرى مبقت�ضى القانون الوطني امل�شرتع
لقانون الأون�سيرتال النموذجي )48(،وما �إىل ذلك.
 -45ويف �سياق املن�ش�آت املتعددة اجلن�سيات ،قد تكون هناك حالتان خمتلفتان لإجراءات
ق�ض� � ��ايا الإع�سار التي جترى يف دول خمتلفة :يف احلالة الأوىل يكون املدين هو نف�سه يف
�اري الإجراءات كليهما؛ ويف احلالة الأخرى تتعلق الإجراءات ب�أع�ض� � ��اء خمتلفني يف
م�س� � � ّ
جمموعة املن�ش�آت ذاتها .ويف هذه احلالة الأخرية ،يكون املدينون منف�صلني وخمتلفني بني
�إج� � ��راءات و�أخ� � ��رى .ومع ذلك ،قد يكون التعاون فيما بني هذه الإجراءات مهما ب�س� � ��بب
الروابط بني �أع�ض� � ��اء املجموعة ،حتى و�إن كانت من الناحية القانونية كيانات منف�ص� � ��لة
وخمتلفة� )49(.أما فيما يتعلق بحاالت �إعادة التنظيم ،ب�صفة خا�صة ،فقد تتع ّزز القيمة من
( )46انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulال�صفحة .1
( )47انظر ق�ضية  ،Commodoreال�صفحات .3-1
( )48انظر االتفاق عرب احلدود يف ق�ضية  ، Madoffاجلزء (�أ).
(� )49أحد الأمثلة على ذلك يرد يف ق�ضية Lehman Brothers؛ وي�رشح الق�سم املرجعي يف بداية اتفاق الإع�سار
الطبيعة العاملية لأعمال  Lehmanالتجارية وما ي�ستتبعه ذلك من حاجة �إىل االتفاق.
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يف�صل ،يف بع�ض
خالل هذا التعاون .وميكن لالتفاق �أن يبينّ هذه احلاالت املختلفة و�أن ِّ
()50
احلاالت ،احلاجة املحددة �إىل االتفاق.

(ج)

النطاق

 -46يف الأحوال النمطية ،تتناول اتفاقات الإع�سار م�س�ألة النطاق ،و�إن كانت تُ َّتبع نهوج
خمتلف� � ��ة يف ذلك .فبع�ض االتفاقات تبد�أ ببيان عام ب�أن االتفاق ينبغي �أن يحكم �س� � ��لوك
جميع الأطراف ذات امل�ص� � ��لحة يف �إجراءات الإع�س� � ��ار .وت�ص� � ��ف اتفاقات �أخرى النطاق
بتحديد �أكرب .فعلى �س� � ��بيل املثال ،قد يكون النطاق هو و�ض� � ��ع �إطار عام للمبادئ املتفق
عليه� � ��ا من �أجل معاجلة جمموعة من امل�س� � ��ائل املختلفة التي ميكن �أن ت�ش� � ��مل ا�س� �ت��رداد
موجودات املدين املالية �أو الت�رصف فيها �أو حتويلها �إىل نقد (ت�سييلها) بطرق �أخرى ،مبا
يف ذلك البيع ل�شخ�ص معينّ ؛( )51وقبول املطالبات والتحقق منها وت�صنيفها ،مبا يف ذلك
املطالبات املتعلقة بالأولوية؛ والتن�سيق يف �إعداد خطة �إعادة التنظيم �أو �أي ترتيب مماثل
�آخر ،واملوافقة عليهما ،وت�أكيدهما وتنفيذهما؛ وحتديد ا�سرتاتيجية للتقا�ضي فيما يتعلق
ب�أي م�س�ألة ال ميكن حلها من خالل جهود �أ�صحاب النوايا احل�سنة يف املقام الأول؛ وتوزيع
العائدات؛ وامل�سائل الإدارية العامة .وميكن لنطاق الأحكام �أي�ضا �أن يكون موجها لتي�سري
من�سقة ملعاجلة امل�سائل املذكورة
التن�س� � ��يق ،على �سبيل املثال ،من خالل و�ض� � ��ع �إجراءات ّ
�أعاله .وكثريا ما يتداخل نطاق االتفاق مع الق�صد �أو الغر�ض منه؛ ويحدد االتفاق نطاقه
بالإ�شارة �إىل ما يُعتزم تنظيمه.

(د)

الغر�ض

 -47ميكن حلكم ب�ش � � ��أن نية الأطراف يف �ص� � ��وغ االتفاق ،وبخا�صة الأهداف التي يتعني
ج�سد فهم الأطراف امل�شرتك لالتفاق ،و�أن يوفر ت�أكيدات ب�ش�أن ذلك الفهم
حتقيقها� ،أن يُ ِّ
�إىل املحكمة التي قد ي�س� � ��عى الأطراف �إىل احل�ص� � ��ول عل� � ��ى موافقتها .وميكن كذلك �أن
ي�ساعد املحكمة �إذا ا�ستجدت م�سائل تتعلق بتف�سري االتفاق.
 -48وي�ش� � ��مل الكثري من االتفاقات عدة غايات و�أهداف عامة م�شرتكة ويجوز �أن يكون
()52
من بينها ما يلي:
(�أ) املواءمة والتن�سيق بني الأن�ش� � ��طة �أمام املحاكم التي تكون فيها �إجراءات
الإع�سار املختلفة عالقة؛
( )50انظر اجلزء (جيم) من االتفاق عرب احلدود يف ق�ضية  Madoffوالذي ي�شري �إىل طبيعة املن�ش�آت التجارية
و�أثر عملية االحتيال التي ارتكبها ال�سيد مادوف.
( )51انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exال�صفحة .2
( )52حتتوي املبادئ التوجيهية الأوروبية لالت�صال والتعاون يف �إجراءات الإع�سار عرب احلدود �أهدافا وغايات
مماثلة (املبد�آن التوجيهيان  1و.)2
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(ب) تعزيز �إدارة �إجراءات الإع�سار على نحو من�صف و�شفاف ومنظم وكفء،
وذلك ل�ص� � ��الح جميع املدينني والدائنني والأطراف الأخرى ذات امل�صلحة� ،أينما وجدت،
من �أجل خف�ض التكاليف وجت ّنب ازدواجية اجلهود؛

(ج)
(د)
الق�ضائية؛

حماية حقوق جميع الأطراف وم�صاحلها؛
تعزيز التع� � ��اون الدويل واحرتام مبادئ ا�س� � ��تقاللية الق�ض� � ��اء واملجاملة

(هـ) تنفيذ �إطار من املبادئ العامة ملعاجلة الق�ضايا الإدارية الأ�سا�سية النا�شئة
عن الطبيعة الدولية والعابرة للحدود التي تت�سم بها �إجراءات ق�ضايا الإع�سار.
-49

وت�شمل الأمثلة الأخرى على الأهداف ما يلي:

(�أ)

تي�سري �إعادة تنظيم من�ش�أة �أعمال املدين كم�سعى عام؛

(ب) حماية �سالمة العملية الإدارية؛

(ج)

الت�شاور مع الدائنني وتوفري املعلومات لهم ب�ش�أن التطورات؛

(د) �ض� � ��مان تقدمي الأمور املنا�س� � ��بة� ،أمام املحاكم املنا�سبة و�ضمان �سري هذه
الإجراءات يف الوقت املنا�سب وبطريقة ناجعة؛
(هـ) التن�س� � ��يق يف الأن�ش� � ��طة بني ممثلي الإع�س� � ��ار ،من �أجل تقليل التكاليف
وجت ّنب االزدواجية يف اجلهود؛
(و) ت�سجيل خمتلف االتفاقات امل�شرتكة ،مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالتن�سيق
بني �س� � ��بل الإعفاء من �أجل احرتام االلتزامات التي تفر�ض� � ��ها قوانني كل بلد من البلدان
�أو من �أجل العمل وفقا ملبادئ معينة ،مثل الثقة املتبادلة ،والتقيد بواجب نقل املعلومات
()53
والتعاون؛

(ز)

احلفاظ على الأ�صول و�ضمان التوزيع املن�صف.

ق�صد حتقيقه مبوجب االتفاق� ،أي ا�ستحداث
 -50كما تو�ض� � ��ح بع�ض االتفاقات ما ال يُ َ
�س� � ��ابقة ملزمة �أو و�ض� � ��ع اتفاق ميكن اعتباره منا�سبا جلميع الإجراءات يف ق�ضية معينة،
و�إن كان الت�سليم بذلك يُعترب م�ؤ�رشا على ممار�سة جيدة )54(.ويعالج حكم من هذا القبيل
م�س � � ��ألة عدم الثقة بني الأطراف فيما يتعل� � ��ق بنطاق هذه االتفاقات ومقبوليتها مبوجب
القانون الوطني ،وميكن له من ثَم ،ت�سهيل تو�صل الأطراف �إىل اتفاق.
()53
تتج�سد هذه املبادئ �أي�ضا يف املادة  31من الئحة املجل�س الأوروبي التنظيمية ،التي حتدد واجب ممثلي
َّ
الإع�سار يف الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية بالتعاون وتبادل املعلومات.
( )54انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOال�صفحة .2
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لغة االتفاق واالت�صال

 -51ملا كانت �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود ت�شمل يف الغالب دوال ال ت�شرتك يف اللغة
نف�سها ،ف�إنه ميكن �إدراج حكم عن اللغة �أو اللغات التي يتعني ا�ستخدامها يف االتفاق ويف
االت�ص� � ��االت بني الأطراف .وقد �صيغ العديد من االتفاقات التي تحُ لل يف الدليل العملي
باللغة الإنكليزية �أو توجد بلغتني خمتلفتني (مثل الإنكليزية والفرن�سية) ،من دون اختيار
حمدد للغة )55(.وعندما يتقرر تقدمي م�س� � ��تندات يف �إطار �إجراءات متعددة يف دول لي�س
ّ
()56
لديها لغة م�شرتكة ،ي�شرتط توفري ترجمة لها.

ع ّينة من البنود
الأطراف
يُعد هذا االتفاق ويُربم بني:
( )1ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف [اال�سم والعنوان] ب�صفته ممثل الإع�سار يف �إجراءات
�إع�س� � ��ار املدين يف الدولة �ألف ،واملعينّ مبوجب ق� � ��رارات حمكمة الدولة �ألف امل�ؤرخة [،]...
()57
("ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف")،
من جهة
و
( )2ممثل الإع�سار يف الدولة باء [اال�سم والعنوان] ب�صفته ممثل �إع�سار يف �إطار �إجراءات
�إع�س� � ��ار املدين يف الدولة باء ،واملعني مبوجب قرارات املحكمة يف الدولة باء امل�ؤرخة [،]...
("ممثل الإع�سار يف الدولة باء")،
من جهة �أخرى
وامل�شار �إليهما با�سم "ممثلي الإع�سار".
اخللفية/تاريخ الإع�سار
اخليار �ألف
(� )1س� �ي��ن هي �رشكة [ت�أ�س�س� � ��ت/لديها مكاتب م�سجلة] يف الدولة �ألف ،وهي ال�رشكة الأم
الرئي�س� � ��ية ملجموعة من املن�ش � � ��آت تعمل ،من خالل �رشكاتها الفرعية والتابعة يف الدول �ألف
وباء وجيم ودال.
( )55انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضيتي  SENDOوPioneer؛ كما تتناول املبادئ التوجيهية الأوروبية لالت�صال
بني املحاكم م�س�ألة اللغة (املبد�آن التوجيهيان  1-10و.)2-10
( )56انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  4-15من قانون الأون�سيرتال النموذجي.
حتدد �أي�ض� � ��ا� ،إذا ما انطبق ذلك مبقت�ضى اعتماد قانون الأون�سيرتال النموذجي �أو
( )57لع ّل الأطراف تو ّد �أن ّ
الئحة املجل�س الأوروبي التنظيمية� ،أي الإجراءات هي الإجراءات الرئي�س� � ��ية و�أيها غري الرئي�س� � ��ية ومن هو "ممثل
الإع�سار الرئي�سي" ومن هو "ممثل الإع�سار غري الرئي�سي".
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( )2وق� � ��د بد�أت كل من ال�رشكة �س� �ي��ن وبع�ض �رشكاتها الفرعي� � ��ة والتابعة املبا�رشة وغري
املبا�� �ش��رة يف الدولة �ألف �إجراءات ق�ض� � ��ايا �إع�س� � ��ار بتقدمي طل� � ��ب �إىل حمكمة الدولة �ألف
مبوجب قانون الإع�سار يف الدولة �ألف ،ويجري تن�سيق الإجراءات يف تلك الق�ضايا )58(.وال
ي� � ��زال كل دائن من الدائنني يف الدولة �ألف حائزا ملمتلكاته ويقوم بت�ش� � ��غيل و�إدارة �أعماله
التجارية ،مبقت�ضى قانون الإع�سار يف الدولة �ألف .وقد ُع ّينت جلنة دائنني غري م�ضمونني
("جلنة الدائنني") يف �إجراءات الق�ضية يف الدولة �ألف.
( )3وبد�أت ال�رشكة �ص� � ��اد (وهي �رشكة فرعية غري مبا�رشة لل�رشكة �س� �ي��ن يف الدولة باء)
وبع�ض �رشكاته� � ��ا الفرعية والتابعة املبا�رشة وغري املبا�رشة يف الدولة باء �إجراءات ق�ض� � ��ايا
�إع�س� � ��ار بتقدمي طل� � ��ب �إىل حمكمة الدولة باء مبوجب قانون الإع�س� � ��ار يف الدولة باء .وقد
�ص� � ��درت الأوامر التي مبقت�ضاها�( :أ) يحق للمدينني يف الدولة باء احل�صول على الإعفاء
مبوج� � ��ب قانون الإع�س� � ��ار يف الدولة ب� � ��اء ،و(ب) ُعينّ عني ممثال للإع�س� � ��ار للمدينني يف
الدولة باء ،مبا �أُ�س� � ��ند �إليه من حقوق و�صالحيات وواجبات وقيود فيما يتعلق بامل�س�ؤوليات
املن�صو�ص عليها يف قانون الإع�سار يف الدولة باء ويف الأمر ال�صادر عن حمكمة الدولة باء.
( )4الإج� � ��راءات يف الدولتني �ألف وباء منف�ص� � ��لة وخمتلفة .ومل ي�س� � � َ�ع املدينون يف الدولة
�ألف وال املدينون يف الدولة باء �إىل احل�صول على اعرتاف ب�إجراءات ق�ضاياهم يف الوالية
الق�ض� � ��ائية الأخرى .ولي�س مدينو الدولة �ألف وال مدينو الدولة باء مدينني يف الإجراءات
وقدموا مطالبات ب�صفتهم دائنني يف الإجراءات الأخرى.
الأخرى ،و�إن كانوا قد َمثلوا ّ
اخليار باء
( )1امل�ؤ�س�س� � ��ة �س� �ي��ن يف الدولة �ألف هي ال�رشكة الأم ل�رشكة �أعمال جتارية يف الدولة باء
تعمل يف الدولتني �ألف وباء من خالل �رشكات فرعية وتابعة خمتلفة يف هاتني الدولتني� .أما
امل�ؤ�س�سة �سني وبع�ض �رشكاتها الفرعية والتابعة (واملعروفة جمتمعة با�سم "ال�رشكات �سني")
مقدم م�ستقل للخدمات نون يف املنطقة .وجتني ال�رشكات �سني ما يقرب من 90
فهي �أكرب ّ
يف املائة من �إيراداتها يف الدولة �ألف.
تقدم
( )2وتقوم ال�رشكات �سني بتطوير ودمج ودعم النظم اخلا�صة باخلدمات نون .كما ّ
اخلدمات نون �إىل زبائنها با�ستخدام برجمية جديدة من �رشكات حا�سوبية رائدة.
( )3وقد بد�أت ال�رشكات �س� �ي��ن �إجراءات �إع�س� � ��ار يف حمكمة الدولة �ألف مبوجب قانون
الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف .وتوا�ص� � ��ل �رشكات املجموعة �س� �ي��ن حيازتها ملمتلكاتها وت�ش� � ��غيل
�أعماله� � ��ا التجارية و�إدارتها ،عمال بقانون الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف .ومل تُعينَّ جلان دائنني
غري م�ض� � ��مونني ولك ْن من املتوقع تعيينه� � ��ا يف الإجراءات املن َّف� � ��ذة يف الدولة �ألف ("جلنة
الدائنني").

(" )58التن�س� � ��يق الإجرائي" هو تن�سيق �إدارة اثنني �أو �أكرث من �إجراءات الإع�سار فيما يتعلق بال�رشكات الأع�ضاء
يف جمموعة �رشكات .وتظل كل �رشكة ع�ضو منف�صلة وخمتلفة ،مبا يف ذلك موجوداتها والتزاماتها.
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( )4وبع�ض من ال�رشكات �س� �ي��ن ،مبا يف ذلك ال�رشكة الأم �س� �ي��ن ،متلك موجودات مالية
وتنفذ �أعماال جتارية يف الدولة باء .وقد بد�أت �سني وخم�س من �رشكاتها الفرعية والتابعة
"املتقدمون") �إجراءات مبوجب قانون الإع�سار يف
يف الدولة باء (املعروفة جمتمعة با�س� � ��م
ّ
املتقدمني ،قررت حمكمة الدولة باء
من
طلب
على
الدولة باء يف حمكمة الدولة باء .وبناء
ّ
(�أ) اعتب� � ��ار �إجراءات الدولة �ألف "�إجراءات �أجنبية" لأغرا�ض قانون الإع�س� � ��ار يف الدولة
املتقدمني وجتاه موجوداتهم.
باء؛ و(ب) وقف الإجراءات جتاه
ّ
()5

املتقدمون هم �أطراف يف �إجراءات الدولتني �ألف وباء.
ّ

النطاق والغر�ض والأهداف
اخليار �ألف
يف ح� �ي��ن �أن �إجراءات الدع� � ��وى املتزامنة واملتوازية معلَّقة يف الدولتني �ألف وباء بالن�س� � ��بة
للمدين ،ف�إن تنفيذ الإجراءات الإدارية الأ�سا�سية �رضوري للتن�سيق بني �أن�شطة معينة يف كل
من نوعي الإجراءات وحماية حقوق الأطراف و�ضمان ا�ستمرار الوالية الق�ضائية امل�ستقلة
للمحكمتني .وينبغي االتفاق على �إطار للمبادئ العامة بغية معاجلة ما يلي:

(�أ)

بيع موجودات املدين؛

(ب)

مقبولية و�أولوية املطالبات جتاه املدين؛

(ج) املواءمة ب� �ي��ن تقدمي خطة لإعادة التنظيم يف �إطار قوانني الإع�س� � ��ار يف
الدولتني �ألف وباء و�إقرار هذه اخلطة وتنفيذها؛

(د)

امل�سائل الإدارية العامة.

اخليار باء
قرر ممثلو �إع�س� � ��ار املدين يف الدولتني �ألف وباء بالتوافق تنفيذ هذا االتفاق ،بغر�ض و�ضع
ّ
�� �ش��روط عملية لتوزيع املوج� � ��ودات فيما بني دائني ال�رشكة .واله� � ��دف من هذا االتفاق هو
تنظيم التعاون بني ممثلي الإع�سار .ويُق�صد منه ب�صفة خا�صة تنظيم تبادل املعلومات بني
ممثلي الإع�سار ب�ش�أن التحقق من املطالبات وتوزيع املوجودات.
اخليار جيم
يف حني �أن �إجراءات الإع�س� � ��ار اخلا�ص� � ��ة باملدين معلَّقة يف الدولتني �ألف وباء ويف غريهما
من الأماكن ،ف�إن تنفيذ الإجراءات الإدارية الأ�سا�س� � ��ية �رضوري للتن�سيق بني �أن�شطة معينة
يف �إجراءات الإع�س� � ��ار ،وحماية حقوق الأطراف و�ض� � ��مان ا�ستمرار احرتام مبادئ املجاملة
الق�ض� � ��ائية لدى املحكمة وواليتها الق�ضائية امل�س� � ��تقلة .وبناء على ذلكُ ،و�ضع هذا االتفاق
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لتعزيز ما يلي من الأهداف والغايات املرغوبة على نحو م�ش� �ت��رك ،يف �إجراءات الدعوى يف
الدولتني �ألف وباء ،ويف الإجراءات الأخرى التالية عند االقت�ضاء:

(�أ)

املواءمة والتن�سيق بني الأن�شطة يف �إجراءات الإع�سار؛

(ب) ت�شجيع الإدارة املنظمة والفعالة لإجراءات الإع�سار من �أجل حتقيق �أق�صى
قدر من الكفاءة وتقليل التكاليف املرتبطة بها وجت ّنب ازدواجية اجلهود� ،ضمن جملة �أمور؛
(ج) احلفاظ على ا�ستقاللية ونزاهة املحكمتني وغريهما من املحاكم والهيئات
الق�ضائية يف الدولتني �ألف وباء ويف غريهما من الدول؛

(د) تعزيز التعاون الدويل واحرتام مبادئ املجاملة يف ال�ش � � ��ؤون الق�ضائية فيما
بني املحاكم واملدين وجلنة الدائنني وممثلي الإع�س� � ��ار والأطراف ذات امل�صلحة يف �إجراءات
ق�ضايا الإع�سار؛
(هـ) تي�س� �ي��ر الإدارة النـزيهة واملفتوحة والناجعة لإجراءات الإع�س� � ��ار ل�ص� � ��الح
جميع دائني املدين وغريهم من الأطراف ذات امل�صلحة� ،أينما وجدت؛
(و) تنفيذ �إطار من املبادئ العامة ملعاجلة امل�س� � ��ائل الإدارية الأ�سا�سية النا�شئة
من الطبيعة الدولية والعابرة للحدود يف �إجراءات الإع�سار.
اللغة
�أُبرم هذا االتفاق باللغتني [ ]...و[( ]...يت�س� � ��اوى الن�صان يف احلجية) ،على �أن تكون اللغة
[ ]...هي لغة االت�صال بني الأطراف.

-2

امل�صطلحات وقواعد التف�سري
(�أ)

امل�صطلحات

 -52تعتمد قوانني الإع�س� � ��ار على م�صطلحات ومفاهيم قد تكون لها معان متباينة تباينا
جوهريا باختالف الدول .وحتى عندما تتكلم الأطراف اللغة نف�س� � ��ها ،قد يُف�سرّ م�ص� � ��طلح
عرف اتفاقات
تف�س� �ي��رات خمتلفة يف نظم قانونية خمتلفة .وبغية �ض� � ��مان فهم م�ش� �ت��رك ،تُ ِّ
عديدة بع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة ،و�إن تباينت طرائق التعريف امل ّتبعة .وتت�ضمن بع�ض
اتفاقات الإع�س� � ��ار ق�سما �شامال بخ�ص� � ��و�ص التعاريف )59(،بينما ت ّتبع ترتيبات �أخرى نهجا
()60
قدم �رشوحا ق�صرية يف الن�ص كله ،ح�سب االقت�ضاء.
خم�ص�صا ب�ش�أن امل�صطلحات ،يُ ّ
( )59انظر على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرة  ،1-1وق�ضية  ،Swissairالفقرة .1
( )60انظر على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��يتي  CommodoreوEverfresh؛ �إذ يت�ض� � ��من امليثاق م�رسدا للم�صطلحات
ي�ش� � ��مل ما يلي :القواعد الإدارية ،واملطالبة امل�ش� �ت��ركة ،والرتكيب� � ��ة ،و�إبراء الذمة ،والتوزيع ،و�إجراءات الإع�س� � ��ار/
حمكمة الإع�س� � ��ار ،والقانون الدويل ،والإجراءات املحدودة ،والت�ص� � ��فية ،واملحكمة/الإجراءات الرئي�سية ،والدائنني
غري املحليني ،واملمثل الر�سمي ،واملحكمة/الإجراءات العامة ،واملطالبة املمتازة ،وقواعد ترتيب الأولوية ،واملطالبة
امل�ض� � ��مونة ،وقواعد الإبطال .وتت�ضمن املبادئ التوجيهية اخلا�صة باالت�صال والتعاون تعريفا ملمثل الإع�سار (املبد�أ
التوجيهي .)4
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 -53وت�شمل امل�صطلحات التي كثريا ما تُ�رشح ما يلي :القوانني الوطنية الواجب تطبيقها،
واملحاكم الوطنية املخت�ص� � ��ة ،واملهنيني يف جمال الإع�سار ،وممثلي الإع�سار ،والإجراءات
غري الطوعية ،ووقف الإجراءات ،و�أنواع الإجراءات ،واملدين ،والأطراف.

(ب)

قواعد التف�سري

 -54كثريا �أي�ض� � ��ا ما يُذكَر يف قواعد التف�س� �ي��ر العامة ما يفيد ،على �س� � ��بيل املثال� ،أن
ترد يف �ص� � ��يغة املفرد ينبغي �أن تعترب �أنها ت�ش� � ��مل �ص� � ��يغة اجلمع ،والعك�س
الكلمات التي ِ
�ب من دون �أن ت�ض� � ��يف �أي معنى؛ و�أن
درج ّ
توخيا لليُ�رس فح�س� � � ُ
�ص� � ��حيح؛ و�أن العناوين تُ َ
الإ�ش� � ��ارة �إىل �أي ط� � ��رف ينبغي ،وفقا للأح� � ��وال� ،أن يُنظر �إليها باعتبارها ت�ش� � ��مل ،عند
االقت�ض� � ��اء ،خلفه �أو املحال �إليه منه؛ و�أن �أي ا�س� � ��تخدام ل�صفة املذكّر ينبغي �أن يُعترب �أنه
()61
ي�شمل �صفة امل�ؤنث.
 -55وت�ش� �ي��ر بع�ض اتفاقات الإع�س� � ��ار �رصاحة �إىل املبادئ الواردة يف امليثاق� )62(،أو �إىل
املب� � ��ادئ التوجيهية لالت�ص� � ��االت بني املحاك� � ��م )63(،وتُدرجها يف االتفاق لتنظيم م�س� � ��ائل
منا�سبة.
ع ّينة من البنود
امل�صطلحات
يُق�صد بالعبارات التالية ،يف هذا االتفاق ،ما يلي ،ما مل يقت�ض ال�سياق غري ذلك]...[ :
قواعد التف�سري
(�أ) كلما اقت�ض� � ��ى ال�س� � ��ياق ،تُعترب الكلمات الواردة يف املفرد �أنها ت�شمل اجلمع،
والعك�س �صحيح .ويعترب �أي ا�ستخدام للمذكّر �أنه ي�شمل �صفة امل�ؤنث؛
(ب)	�أُدرج الفهر�� � ��س ،وعناوين البنود ،يف هذا االتفاق توخيا للتي�س� �ي��ر فقط ،وال
ي�ؤثران يف بنيته؛

(ج) يجب ت�أويل الإ�شارات �إىل البنود والفقرات واحليثيات على �أنها �إ�شارات �إىل
يرد خالف ذلك؛
بنود وفقرات وحيثيات هذا االتفاق ،ما مل ِ

( )61انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرة .8-1
( )62انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرتني ثانيا (ج) و(و) ،وق�ضية  ،Everfreshال�صفحة .3
( )63انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Systechالفقرة ( 12ج).
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(د) تعترب الإ�شارة �إىل �أي طرف ،وفقا للأحوال� ،أنها ت�شري ،ح�سب االقت�ضاء� ،إىل
خلفه �أو املحال �إليه منه �أو ت�شملهما؛
(هـ) ت�ش� � ��مل الإ�ش� � ��ارات �إىل هذا االتفاق �أو �أي وثيقة �أخرى ،ما مل يُن�ص �رصاحة
على خالف ذلك ،الإ�شارات �إىل هذا االتفاق وحيثياته وجداوله �أو �أي وثيقة �أخرى مما قد
بدل ب�أي �شكل من الأ�شكال من وقت �إىل �آخر؛
يُ َغيرَّ و�/أو يُ�ستكمل و�/أو يُ َّ
حمدد �إىل تاريخ الحق
(و) فيما يتعلق ب�أي ح�س� � ��اب للفرتات الزمنية م� � ��ن تاريخ ّ
حمدد ،يُق�ص� � ��د بكلمة "مِ ن"" :مِ ن ،ومبا ي�ش� � ��مل "،ويُق�صد بكل من الكلمتني "�إىل" و"حتى":
ّ
"�إىل ،لكن مبا ال ي�شمل."،

-3

املحاكم

()64

�  -56أخذ يزداد النظر �إىل التعاون الق�ض� � ��ائي باعتباره عامال �رضوريا لتحقيق الكفاءة
التنب�ؤ
والفعالية يف ت�رصيف �ش � � ��ؤون ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار عرب احلدود� ،إذ يزيد من قابلية
ّ
تكهن ردود الفعل
يف �أثن� � ��اء العملية الإجرائية ،لأن املدينني والدائنني ال يُ�ض� � ��طّ رون �إىل ّ
الق�ض� � ��ائية جتاه الإجراءات الأجنبية ،كما يُع ِّزز معاملة جميع الأطراف معاملة متكافئة.
وقد اعتمدت اتفاقات الإع�سار جمموعة متنوعة من النهوج لتي�سري التن�سيق والتعاون بني
حماكم الدول املختلفة من �أجل �ضمان �إدارة �إجراءات الدعاوى على نحو ناجع واجتناب
النـزاعات.

(�أ)

جماملة املحاكم وا�ستقالليتها

 -57لي�ست "املجاملة" باملعنى القانوين م�س�ألة التزام مطلق ،من ناحية ،وال م�س�ألة لياقة
وح�س� � ��ن نية فح�س� � ��ب ،من الناحية الأخرى ،بل هي االعرتاف ال� � ��ذي متنحه دولة داخل
�إقليمه� � ��ا للإجراءات الت�رشيعية �أو التنفيذية �أو الق�ض� � ��ائية التي تتخذها دولة �أخرى ،مع
�إي� �ل��اء االعتبار الالزم للواجب الدويل ولعام� � ��ل املالءمة ،وكذلك حلقوق مواطني الدولة
املع ِرتفة� ،أو حقوق �أ�ش� � ��خا�ص �آخرين م�ش� � ��مولني باحلماية مبوجب قانونها )65(.وتُ�ش� � � ِّ�دد
اتفاقات �إع�سار عديدة على �أهمية املجاملة الق�ضائية لدى املحاكم وا�ستقاللية املحاكم،
( )64انظر م�رسد امل�ص� � ��طلحات (انظر املقدمة ،الق�س� � ��م باء) فيما يتعلق بتف�س� �ي��ر "املحكمة" و�أنواع ال�سلطات
التي قد ي�شملها التعاون .وي�شار �إىل التعاون الق�ضائي ،لكن لالت�ساق مع ا�ستخدام كلمة "حمكمة" ،يُق�صد �أن ي�شمل
التعاون بني ال�سلطات الأخرى املخولة بالت�رصف.
( )65ق�ض� � ��ية هيلتون �ض� � ��د غيي� � ��و  ،)1895( 113 .Hilton v. Guyot، 159 U.Sقرار �أ�ص� � ��درته �إحدى حماكم
ويقدم تعريفا مبكرا للمجاملة الق�ض� � ��ائية .ويف بع�ض
الواليات املتحدة يتناول االعرتاف بحكم ق�ض� � ��ائي فرن�س� � ��ي
ّ
الواليات الق�ضائية التي تطبق القانون العامُ ،ف�سرّ م�صطلح "املجاملة" باعتباره �أ�سا�سا يتيح لبع�ض املحاكم االمتناع
عن التعاون ،بناء على �أن قانون الإع�س� � ��ار الأجنبي ال "ي�ش� � ��به" مبا يكفي قوانني البلد الأ�صلي .انظر الفقرة (�أ) من
ديباجة قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي ،التي تن�ص على �أن الهدف من القانون النموذجي هو "التعاون بني املحاكم
وال�س� � ��لطات املخت�صة الأخرى يف هذه الدولة والدول الأجنبية املعنية بحاالت الإع�سار عرب احلدود"؛ وانظر �أي�ضا
املادة  7من القانون النموذجي ،التي تتيح لدولة االحتفاظ ب�أحكام ب�ش � � ��أن امل�س� � ��اعدة �إ�ضافة �إىل الأحكام الواردة يف
القانون النموذجي.
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م�ش� �ي��رة على وجه التحديد �إىل �أن هذه اال�س� � ��تقاللية ال ينبغي �أن تت�أثر �س� � ��لبا �أو يُنتق�ص
�شدد على �أن كل حمكمة لها احلق يف
منها من جراء املوافقة على االتفاق وتنفيذه .كما تُ ِّ
ممار�سة اخت�صا�صها و�سلطتها با�ستقالل يف جميع الأوقات بخ�صو�ص امل�سائل املعرو�ضة
عليها وم�س� � ��لك الأطراف املاثلة �أمامها )66(.والغر�� � ��ض من �إدراج حكم من هذا النحو هو
توف� �ي��ر ت�أكيد ب�أن كل طرف يف االتفاق يت�رصف وفق� � ��ا للقانون الواجب تطبيقه (ومن ثم
�ضمن حدوده).
 -58وكثريا ما تتناول االتفاقات ،على وجه التحديد ،ما ال ينبغي �أن يُف�سرَّ االتفاق على
�أنه يقوم به ،فيما يتعلق باملجاملة الق�ضائية ،مبا يف ذلك:

(�أ)

تغيري ا�ستقاللية املحاكم �أو �سيادتها �أو اخت�صا�صها؛

(ب)	�إلزام املدينني �أو جلنة الدائنني �أو ممثلي الإع�سار بالإخالل ب�أي واجبات
عينون يف �إطاره؛
يفر�ضها عليهم القانون الوطني الذي يُ�شكَّلون �أو يُ َّ

(ج)
املحكمتني؛

ال�سماح باتخاذ �أي �إجراء يتطلب موافقة خا�صة من حمكمة واحدة �أو من

(د) منع �أي دائن �أو طرف �آخر ذي م�ص� � ��لحة من ت�أكيد حقوقه املو�ض� � ��وعية
()67
مبقت�ضى القوانني الواجب تطبيقها.

(ب) توزيع امل�س�ؤوليات بني املحاكم
 -59عندما تُ�س� � ��تهل �إجراءات �إع�س� � ��ار بخ�ص� � ��و�ص املدين نف�س� � ��ه يف عدد من الواليات
الق�ض� � ��ائية املختلفة ،كثريا ما �س� � ��وف تُثار �أ�س� � ��ئلة ب�ش�أن امل�س� � ��ائل التي ينبغي �أن تتناولها
البت
املحاكم املختلفة .ففي بع�ض الق�ض� � ��ايا �س� � ��وف تقع على حمكمة واحدة ،م�س � � ��ؤولية ّ
يف بع�ض امل�س� � ��ائل �أو حلّها .ويف ق�ض� � ��ايا �أخرى ،لن تكون الأمور وا�ضحة بالدرجة ذاتها
وقد تت�س� � ��اوى عدة حماكم يف امل�س � � ��ؤولية �أو قد تتقا�س� � ��مها �أو ت�ش� �ت��رك يف امل�س�ؤولية عن
معينة )68(.وبالرغم من ا�ستقاللية كل حمكمة و�سيادتها ،كثريا ما "تُو ِّزع"
�إ�ص� � ��دار قرارات ّ
اتفاقات الإع�سار امل�س�ؤولية عن م�سائل خمتلفة على املحاكم املخت�صة ل�ضمان التن�سيق يف
الإجراءات تن�سيقا كف�ؤا ،وجت ّنب تداخل اجلهود وتنازعها وازدواجها .ومن اجلائز حتقيق
( )66انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Laidlawالفقرة .12
( )67انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،ABTCالفقرة (�أ) ،وق�ض� � ��ية  ،Pioneerالفقرة  .8وتت�ض� � ��من املبادئ
التوجيهية اخلا�صة باالت�صال والتعاون عبارة مماثلة (املبد�أ التوجيهي .)3
( )68يو�صي امليثاق ( )Concordatب�أن ت�ضطلع حمكمة �إدارية واحدة بامل�س�ؤولية الأولية عن التن�سيق بني جميع
�إجراءات الإع�سار املتعلقة مبدين واحد (املبد�أ  .)1ويف حال وجود حمكمة رئي�سية واحدة ،يو�صي امليثاق ب�أن تتوىل
هذه املحكمة التن�سيق يف �إدارة وجمع املوجودات (املبد�أ � 2ألف)؛ ويف حال عدم وجود حمكمة رئي�سية ،ينظر امليثاق
يف م�س � � ��ؤوليات كل حمكمة فيما يتعلق بالقرار املتخذ ب�ش�أن قيمة املطالبات ومقبوليتها (املبد�أ  )8و�إدارة املوجودات
(املبد�أ .)4
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ذلك مبوافقة املحاكم على االتفاق� ،أو ب�ش� � ��كل غري ر�سمي من خالل اتفاق الأطراف على
معينة .وميكن توزيع امل�س � � ��ؤولية على نطاق وا�سع ،مثل
معينة على حماكم ّ
عر�ض م�س� � ��ائل ّ
امل�س�ؤولية عن ا�ستخدام موجودات املدين والت�رصف فيها ب�صفة عامة� ،أو على نحو �أكرث
حتديدا ،كما هي احلال بالن�س� � ��بة �إىل امل�س � � ��ؤولية عن التحقق م� � ��ن املطالبات وقبولها �أو
معينة فيما يتعلق با�س� � ��تخدام بع�ض املوجودات والت�رصف فيها،
املوافق� � ��ة على معامالت ّ
()69
مبا يف ذلك التعهد مبوجودات �أو رهنها.
حمددة النظر يف م�س� � ��ائل معينة ،يجوز �أن
 -60وحت� � ��ى عندما يتع� �ّي��نّ �أن تتوىل حمكمة ّ
يطلب اتفاق الإع�س� � ��ار �إىل تل� � ��ك املحكمة ،عند نظرها يف تلك امل�س� � ��ائل� ،أن تلتم�س �آراء
حماكم �أخرى وم�شاركني �آخرين وت�أخذها بعني االعتبار .ففي حالة واحدة معينة تنطوي
على �إجراءات رئي�س� � ��ية وغري رئي�س� � ��ية معا ،طلب االتفاق �إىل املحكم� � ��ة التي تتعامل مع
يقدمها ممثلو
املوجودات يف �س� � ��ياق الإجراءات غري الرئي�س� � ��ية� ،أن تراعي �أي اقرتاحات ّ
الإع�س� � ��ار يف الإجراءات الرئي�س� � ��ية )70(.ويجوز �أي�ضا �أن ين�ص اتفاق على �أن �إ�صدار قرار
يف م�س�ألة معينة من قبل حمكمة واحدة فح�سب �أمر م�ست�صوب وينبغي حتقيقه بالتعاون
()71
بني املحاكم.
 -61وتبينّ بع�ض الأمثلة الأخرى كيف ميكن التفاقات الإع�س� � ��ار �أن تُي�سرّ هذا التن�سيق
والتعاون بني املحاكم .ففي ق�ض� � ��ية �إنفرورل� � ��د (� ،)Inverworldأدى اتفاق وافقت عليه
املحاكم �إىل رف�ض �إجراءات الإع�س� � ��ار الإنكليزية ،مع فر�ض �رشوط معينة تتعلق مبعاملة
املطالب� �ي��ن يف تلك الإجراءات وتوزيع امله� � ��ام بني املحكمتني الأخريني .وكان على حمكمة
الواليات املتحدة حل امل�سائل القانونية والوقائعية املعلقة فيما يت�صل بتوزيع امل�ستحقات
ب� �ي��ن خمتل� � ��ف فئات امل�س� � ��تثمرين ،بينما كان عل� � ��ى حمكمة جزر كامي� � ��ان �أن ت�رشف على
�إدارة توزي� � ��ع العائدات على املطالب� �ي��ن .وكان على كل حمكمة �أن تعترب �إجراءات املحكمة
ملزمة ،مما يحول دون �إقامة �إجراءات تقا�ض موازية .ويف ق�ض� � ��ية ماك�س� � ��ويل
الأخ� � ��رى ِ
( ،)Maxwellو ّزع اتفا ٌق وافقت عليه املحكمة الإنكليزية وحمكمة الواليات املتحدة املهام
بني املحكمتني ،ون�ص على التعاون الإداري .ومنح االتفاق جملة �أمور ومنها ال�ص� �ل��احية
ملمثل الإع�سار الإنكليزي لإدارة جميع املوجودات والعمليات التي تدخل يف نطاق �أعمال
وحتمل النفقات الالزمة ،وما �إىل ذلك ،رهنا مبوافقة نظريه الأمريكي
جمموعة املدينني،
ُّ
معينة وموافقة حمكمة الواليات املتحدة.
مب�سائل
فيما يتعلق
ّ
قرر اخت�ص� � ��ا�ص كل حمكمة التخاذ
 -62كم� � ��ا �إن بع�ض االتفاقات تحُ ّدد العوامل التي تُ ّ
تت�ضمن هذه العوامل :مقر املدين �أو موجوداته
معينة .وميكن �أن
�إجراءات ب�ش�أن م�سائل ّ
ّ
�أو دائني� � ��ه؛ �أو تطبيق قواعد تنازع القوان� �ي��ن؛ �أو االتفاق على القانون احلاكم؛ �أو عوامل
رابطة �أخرى� .إذ ميكن ،على �سبيل املثال� ،أن تقع م�س�ؤولية ت�سيري �إجراءات الإع�سار على
( )69انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Maxwellالفقرة �( 4أ) ،وق�ضية  ،Pioneerالفقرة .10
( )70انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية � ،SENDOص .8
( )71انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Laidlawالفقرة �( 11أ).
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حمكمة الدولة التي تُ�س� � ��ت َهل فيها تلك الإجراءات؛( )72وم�س�ؤولية املوافقة على املعامالت
على حمكمة الدولة التي تقع فيها املوجودات مو�ض� � ��وع املعامالت؛( )73وم�س � � ��ؤولية توزيع
العائدات املت�أتية من املوجودات و�إ�ص� � ��دار تعليمات ملمثلي الإع�س� � ��ار فيما يتعلق مبعاملة
املوج� � ��ودات على حمكمة الدول� � ��ة التي تقع فيها تلك املوجودات؛( )74وم�س � � ��ؤولية معاجلة
املطالب� � ��ات جتاه املدين عل� � ��ى حمكمة الدولة الت� � ��ي يكون املدين من رعاياه� � ��ا� ،أو يقيم
املطالبون فيها� ،أو ي�سكنون فيها� ،أو يقومون ب�أعمالهم فيها وتوجد فيها مكاتبهم� ،أو التي
تن�ش � � ��أ فيها املطالبات عن توريد ال�س� � ��لع �أو اخلدمات �أو كلتيهما للمدين� )75(،أو وفقا لنوع
()76
العقد وجن�سية ال�رشيك املتعاقد.
 -63وتن�� � ��ص بع�� � ��ض االتفاقات على �أن تتحمل املحاكم م�س � � ��ؤولية م�ش� �ت��ركة عن بع�ض
الت�رصف يف موجودات املدين� ،أو القيام ،على نحو �أكرث حتديدا،
املعينة ،مثل
املعام� �ل��ات ّ
ّ
()78
()77
ببيع موجودات املدين عندما تكون تلك املوجودات يف الدولتني معا �أو يف دولة ثالثة.
وب�سبب طبيعة عمل املدين ،وخ�صو�صا تداخل وترابط خطوط ات�صاالت عمله وعملياته
ال�شبكية على ال�ص� � ��عيد العاملي ،اعتمد �أحد اتفاقات الإع�سار نهج ا�ستبانة امل�سائل التي
ينبغي حلها مب�ساعدة خمتلف املحاكم .ومتكنت املحاكم من عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة
ال�ستبانة تلك امل�سائل وحلِّها ،وا�ستطاعت �أن حتدد باال�شرتاك معا امل�سائل الإ�ضافية التي
يت�سن للمحكمتني �أن تتفقا،
قدم �س� �ي��ر �إجراءات الإع�سار )79(.و�إذا مل
ينبغي �إدراجها كلما تَ َّ
ّ
املحددة التي ال تحُ ل يف جل�سة م�شرتكة بني
خيار بدي ٌل ين�ص على �أن بع�ض امل�سائل
�أدرج
ّ
ٌ
فح�سب �إ�صدار قرار ب�ش�أنها وحلها.
املحكمتني تتوىل حمكمة واحدة
ُ
 -64وكو�س� � ��يلة عملية حلل امل�سائل التي تثريها �أوجه االختالف بـــني النظم القانــــونية،
قد تُتاح الإمكــــانية للمحاكم لإ�ص� � ��دار الأوامر على �أ�سا�س املعاملة باملثل� ،رشيطة �صدور
�أوامر منا�س� � ��بة يف الـــوالية الق�ض� � ��ائية الأخرى .وقـــد ا ُّتبع هـــذا النـــهج يف ق�ضـــية �رشكة
 360نيتورك�س ( ،)360Networksحيث امتنع املتعاقدون عن �إعادة التفاو�ض على العقود
من دون قرار ر�س� � ��مي من املدين بعدم �إنهاء تلك العقود الحقا يف الإجراءات القائمة يف
الواليات املتحدة ،وهو ما ي�سمح به قانون الواليات املتحدة ،مما ي�رض بحقوقهم .ويجوز
�أن تتطلّب تلك الرتتيبات موافقة املحكمة.

( )72انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة  ،2-5وق�ضية ،Financial Asset Management
الفقرة .9
( )73انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .6
( )74املرجع نف�سه ،الفقرة .10
( )75انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة .6
( )76انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Liventالفقرتني (خام�سا) و.11
( )77انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .6
( )78انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .7
( )79انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .PSINet
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معاملة املطالبات

 -65قد تت�ض� � � ّ�من معامل� � ��ة املطالبات التحقق منها وقبولها وت�ص� � ��نيفها والطريقة التي
يتع� �ي��ن اتباعها للنظر فيها يف �إطار �أي خطة من خطط �إعادة التنظيم .ويجوز �أن ين�ص
اتفاق الإع�س� � ��ار على �أن كل مطالبة منفردة ينبغ� � ��ي �أن تتناولها حمكمة واحدة فقط من
املحاكم املعنية �إال �إذا كان هناك رابط مو�ض� � ��وعي ،مبقت�ضى قواعد تنازع القوانني ،بني
املطالبات ودولة �أخرى� ،أو كانت املطالبات مت�صلة ب�ضمان �أو �أولوية مطالب بهما عمال
()80
بقوانني دولة �أخرى� ،أو ا ُّتفق حتديدا على �أن تخ�ضع املطالبة لقوانني دولة �أخرى.
قدم مطالبة يف �إجراء واحد ،تن�ص بع�ض االتفاقات على اعتبار الدائن
 -66وعندم� � ��ا تُ َّ
ق� � ��د اختار �أن تتوىل املحكمة التي تدير ذل� � ��ك الإجراء البت يف التحقق من تلك املطالبة
والنظر يف مقبوليتها� .أما �إذا ق ُّدمت يف �أكرث من �إجراء واحد ،فيجوز التفاق الإع�سار �أن
()81
يُ�س� � � ّ�مي املحكمة التي ينبغي �أن تتحمل م�س�ؤولية التحقق من تلك املطالبات وقبولها.
كما يجوز �أن تتفق املحاكم على و�ض� � ��ع قواعد ب�ش�أن �سبل معاملة بع�ض جوانب �إجراءات
املطالب� � ��ات ،مثل �أدلة املطالب� � ��ات )82(.كما يجوز �أن تعتمد الأط� � ��راف يف الإجراءات نهج
وو�ضع تلك الإجراءات
النظر يف �إجراءات لت�سوية املطالبة
ت�أجيل تلك امل�س� � ��ائل حتى يتم
ُ
ُ
ملعاجلة املطالبات عموما� ،أو �أن تختار النظر يف �أنواع معينة من املطالبات فح�سب (مثل
()83
املطالبات الداخلية فيما بني ال�رشكات يف �سياق جمموعة املن�ش�آت).

'�  '2إجراءات الإبطال
 -67تت�ض� � � ّ�من بع�ض اتفاقات الإع�س� � ��ار �أحكاما ب�ش � � ��أن امل�س � � ��ؤولية عن التحري ب�ش�أن
تخ�ص جمم� � ��وع �أموال املدين واقتفاء �أثرها )84(.وقد يتوقف
زعم ب�أنها
املوج� � ��ودات التي يُ َ
ّ
توزيع امل�س�ؤولية عن التحري وبدء �إجراءات الإبطال على الأحكام ذات ال�صلة يف القانون
الواجب تطبيقه ،مبا يف ذلك �أحكام تنازع القوانني.

''3

ممثلو الإع�سار

 -68ت�شري اتفاقات الإع�سار يف كثري من الأحيان �إىل �صالحيات كل حمكمة فيما يخ�ص
ممثل الإع�س� � ��ار املع� �ّي� نّ يف الإجراءات املعرو�ض� � ��ة عليها .وقد تتعلق تلك ال�ص� �ل��احيات
بالتعيني والت�رصف والتعوي�ض )85(،وقد تتعلق �أي�ض� � ��ا ،يف بع�ض الق�ضايا ،مبمثل الإع�سار
( )80انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة .6
( )81انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Pioneerالفقرة ( 10ج) '.'3
( )82انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Philipالفقرة .12
( )83انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Calpineالفقرة  ،19وق�ضية  ،Quebecorالفقرة .18
( )84انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرات .12-7
( )85انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Laidlawالفقرات  ،18-13وق�ضية  ،Mosaicالفقرات .18-13
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املعينّ لإجراءات �أخرى .وعلى �س� � ��بيل املثال ،يف ق�ض� � ��ية كانت تتعل� � ��ق بالواليات املتحدة
وهولندا ،حيث مل يربم اتفاق مكتوب ،جرى اال�ض� � ��طالع مب�س�ألة ا�ستبقاء املهنيني املعنيني
من�سقة .فقد وافقت حمكمة الواليات املتحدة على ا�ستبقاء
بالإع�سار وتعوي�ضهم بطريقة ّ
املحامي الهولندي وتعوي�ض� � ��ه فيما يتعلق بكل من املدين وجلنة الدائنني غري امل�ضمونني،
بينما �ش� � ��ارك ممثل الإع�س� � ��ار الهولندي يف املوافقة على تق� � ��دمي التعوي�ض للمهنيني من
()86
الواليات املتحدة.

''4

ت�سوية املنازعات

 -69بغية �ضمان �إقامة تعاون متوا�صل فيما بني �إجراءات الدعاوى ،ودعم الإطار الذي
ي�ضعه اتفاق الإع�سار ،يجوز �إدراج �أحكام حول �سبل ت�سوية املنازعات التي تن�ش�أ مبوجبه.
( )87ويج� � ��وز �أن يعالج نوعان خمتلفان من املنازعات .ويتعلق النوع الأول مبنازعات تن�ش � � ��أ
حول مق�ص� � ��ود االتفاق �أو تف�سريه �أو تنفيذه �أو �إنفاذه .وقد تتعلق منازعات �أخرى ب�أنواع
من الت�ضارب املحتمل يف �إجراءات الإع�سار.
 -70وت ّتبع االتفاقات نهوجا خمتلفة �إزاء ت�سوية املنازعات .وقد يتمثل �أحد هذه النهوج
يف �إلزام الأطراف بالقيام بجميع امل�ساعي املعقولة للو�صول �إىل اتفاق قبل �إحالة امل�س�ألة
املحددة يف
تعذر الو�ص� � ��ول �إىل اتفاق ،ميكن �إحالة املنازعة �إىل املحكمة
�إىل حمكمة .و�إذا ّ
ّ
()88
االتف� � ��اق باعتبارها ذات م�س � � ��ؤولية عن �إنفاذ �رشوط االتف� � ��اق �أو حل بع�ض املنازعات
املعينة ،مثل تلك املتعلقة ب�أي �إجراء �أو قرار يتخذه ممثل الإع�س� � ��ار )89(.وميكن �أن ين�ص
ّ
نهج �آخر على �أن املنازعة املتعلقة مب�س � � ��ألة تن�ش � � ��أ بخ�صو�ص الإجراءات امل�ستهلَّة يف دولة
ما ،ينبغي �أن تحُ ال �إىل املحكمة امل�س � � ��ؤولة يف تلك الدولة� ،أو �أن ين�ص على �أنه ،يف حال
ت�سوي تلك املنازعة
ت�أثري املنازعة على جميع الإجراءات التي ي�شملها االتفاق ،فينبغي �أن ّ
()90
�أن�سب حمكمة للقيام بذلك.
 -71ويجوز �أي�ضا �أن تتقا�سم املحاكم امل�س�ؤولية عن ت�سوية املنازعات ،التي ميكن حلُّها،
تقرر ،بالرغم
املن�س� � ��قة .و�إذا ّ
عند االقت�ض� � ��اء ،من خالل جل�سات اال�س� � ��تماع امل�شرتكة �أو َّ
م� � ��ن ذلك احلكم ،رفع املنازعة �إىل حمكمة واحدة فح�س� � ��ب ،فمن اجلائز �أن ين�ص اتفاق
الإع�س� � ��ار كذلك على �إمكانية �أن تتوىل املحكمة (�أ) �إ�ص� � ��دار قرار ملزم بعد الت�ش� � ��اور مع
( )86انظر ق�ضية .United Pan-Europe
( )87انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضية  .Systechتن�صح املبادئ التوجيهية اخلا�صة باالت�صال والتعاون املحاكم
بالعمل بطريقة تعاونية لت�س� � ��وية �أي منازعة تتعلق باملق�ص� � ��ود من �رشوط �أي اتفاق �أو بروتوكول ب�ش � � ��أن التعاون �أو
تطبيقها (املبد�أ التوجيهي .)2-16
( )88انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ISA-Daisytekالفقرة .1-11
( )89انظر ق�ضية  ،GBFEالفقرة .3-13
( )90انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة ( 9ب).

56

دليل الأون�سيرتال العملي ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود

املحكم� � ��ة الأخرى؛ �أو (ب) الإقرار بنقل امل�س � � ��ألة �إىل املحكمة الأخرى ،كليا �أو جزئيا؛ �أو
()91
(ج) التما�س عقد جل�سة ا�ستماع م�شرتكة بني املحكمتني.
 -72وقد يقوم نهج �آخر على تعيني طرف ثالث لت�سوية املنازعات� ،سواء على وجه العموم
�أو فيما يتعلق مب�سائل حمددة .وميكن �أن يحدد االتفاق خ�صائ�ص الإجراءات التي ينبغي
اتباعها ،مثل الو�س� � ��اطة �أو التحكيم ،والنظر يف م�س� � ��ائل مثل بدء الإجراءات؛ واالختيار
ال�ض� � ��مني يف عدم القبول؛ واجلدول الزمني؛ واختيار الو�س� � ��يط وتعيينه؛ والتعوي�ضات؛
واحل�ص� � ��انة؛ ف�ضال عن �رسية العملية )92(.وقد ين�ص االتفاق كذلك على �إحالة املنازعات
املتعلقة مبطالبات معينة (مثل املطالبات بال�ضمانات واملطالبات فيما بني ال�رشكات) �إىل
حمكمة �أو جلنة خا�صة من�ش�أة خ�صي�صا لهذا الغر�ض� ،أو على ت�شكيل فريق حتكيم لتناول
امل�س� � ��ائل التي ميكن �أن تنطوي خالف ذلك على م�سائل �صعبة �أو غري م�ؤكدة فيما يتعلق
بتنازع القوانني �أو اختيار املحكمة.
 -73و�إ�ض� � ��افة �إىل التفا�صيل الواردة �أعاله ،ت�شري بع�ض االتفاقات �إىل �أن املحاكم ميكن
�أن تتبادل امل�ش� � ��ورة �أو التوجيه وحتدد الإجراء الواجب اتباعه .وبغية تعزيز ال�ش� � ��فافية،
طب� � ��ق عموما �إجراءات الإ�ش� � ��عار يف االتفاق ،وميكن �أن يُق� � � ِّ�دم املدين �أو جلنة الدائنني
تُ ّ
�أو ممثلو الإع�س� � ��ار مذكّرات للمحكمة املنا�س� � ��بة ر ّدا على امل�شورة �أو التوجيهات الكتابية
()93
الواردة من املحكمة الأخرى �أو يف �سياقها.
 -74ويجوز �أن ي�شري اتفاق الإع�سار �أي�ضا �إىل الأطراف التي ميكن �أن تثري م�س�ألة فيما
يتعلق باالتفاق ،مثل ممثلي الإع�سار(� )94أو �أطراف �أخرى لها م�صلحة.

(ج)

الإقرار

 -75يتمثل الإقرار (انظر الف�ص� � ��ل الثاين ،الفقرات 20-18؛ والف�صل الثالث ،الفقرات
 )64-59يف قبول حمكمة تقييد م�س�ؤوليتها ب�ش�أن بع�ض امل�سائل ،مبا يف ذلك مثال القدرة
معينة ،ل�صالح حمكمة �أخرى.
املعينة و�إ�صدار �أوامر ّ
على اال�س� � ��تماع �إىل بع�ض املطالبات ّ
كما قد ينطوي الإقرار على �أن تنتظر حمكمة قيام حمكمة �أخرى باتخاذ قرار ثم مت�ضي،
بعد �س� � ��ماع املرافعات ب�ش�أن امل�س�ألة ،عقب �صدور ذلك القرار �إىل اتخاذ قرار "م�ستقل"،
ولكنه م�ش� � ��ابه .ويجوز اللجوء �إىل ا�س� � ��تخدام هذا الإقرار ،حيثما �أتيح ،الجتناب �إ�صدار
مت�س
قرارات مت�ضاربة بني الواليتني الق�ضائيتني املعنيتني .ويُعترب الإقرار م�س�ألة ح�سا�سة ّ
مب�س�ألتي ال�سيادة واال�ستقاللية .وال ميكن �أن يح�صل �إال عندما تتفق املحكمتان املعنيتان،
( )91انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Financial Asset Managementالفقرة � ،26أو ق�ض� � ��ية ،Laidlaw
الفقرة .25
( )92انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرات .21-16
( )93انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Mosaicالفقرة .27
( )94انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرة  ،11وق�ضية  ،Peregrineالفقرة .12
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وكثريا ما قد يتم ذلك على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،بحيث توافق حمكمة يف والية ق�ضائية
معينة� ،أو على �إنفاذ قرار حمكمة �أخرى معنية ا�ستجابة التفاق
على الإقرار ب�ش�أن م�سائل ّ
مماث� � ��ل من جانب املحكم� � ��ة الأخرى .وغالبا ما يتمثل �أحد العوام� � ��ل امل�ؤيدة للإقرار يف
اعرتاف املحاكم بعدم �إمكانية �سري الإجراءات قُدما ،وباحتمال حدوث خ�سارة يف القيمة
ت�رض الدائنني ،ما مل يتم ذلك .واتفاقات الإع�سار ،التي تت�ضمن �أحكاما ب�ش�أن الإقرار ،ال
تكون نافذة املفعول عموما �إال عندما حتظى مبوافقة املحاكم املعنية.
 -76وقد ال يكون الإقرار ملحكمة �أخرى ممكناً يف جميع الق�ضايا ،مبا �أن املحاكم غالبا
ما تكون ملزمة مبمار�س� � ��ة االخت�صا�ص �أو ال�سيطرة احل�رصية على م�سائل معينة .وتن�ص
قيد قدرة املحكمة على الإقرار �إىل
بع�ض النظم القانونية �أي�ض� � ��ا على قواعد �إجرائية تُ ّ
حمكمة �أخرى .و�إدراكا لهذا القيد ،كثريا ما تت�ض� � ��من اتفاقات الإع�س� � ��ار �أحكاما ت�س� � ��لم
ب � � ��أن املحكمة لن تقر ملحكمة �أخرى �إال بقدر ما يكون ذلك مت�س� � ��قا مع القانون الوطني.
ليقرر عدم
و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،يجوز ملمثل الإع�س� � ��ار �أن يتمتع بال�ص� �ل��احيات التقديرية ّ
معينة يف حمكمة بلدها الأ�صلي ،مبا ي�سمح ملمثل �إجراء ذي �صلة بالق�ضية
موا�صلة دعوى ّ
باال�ضطالع بالإجراءات يف الدولة الأخرى.
 -77وقد تتناول االتفاقات مو�ض� � ��وع الإقرار بخ�صو�ص م�سائل �شديدة التحديد ،بحيث
تقر ب�ش�أنها حمكم ٌة لقرار حمكمة �أخرى ،مثل ت�سوية املنازعات
حتدد الأمور التي ينبغي �أن ّ
النا�ش� � ��ئة مبقت�ض� � ��ى االتفاق �أو وقف الإجراءات �أو م�س� � ��ائل القانون الأجنبي )95(.وميكن
تقر حمكمة بحكم
�أي�ض� � ��ا �أن تكون تل� � ��ك االتفاقات عامة النطاق ،بحيث تن�ص عل� � ��ى �أن ّ
الأخ� � ��رى عندما يكون ذلك منا�س� � ��با �أو جمديا )96(.ويف ق�ض� � ��ية �إنفرورلد ()Inverworld
املذكورة �أعاله (الفقرة  ،)57كان من بني نتائج االتفاق الذي مت التو�صل �إليه قيام �إحدى
املحاكم الثالث امل�ش� � ��مولة يف الق�ض� � ��ية بالإقرار للمحكمتني الأخري� �ي��ن بعدم النظر يف
معينة تتعلق مبعاملة املطالبني وتوزيع املهام
الإجراءات املعرو�ضة عليها مع فر�ض �رشوط ّ
بني املحكمتني الأخريني.
 -78ومن الأمثلة على �أحكام الإقرار �أن من م�صلحة املدينني و�أ�صحاب امل�صلحة معهم
�أن تتوىل �إحدى املحاكم الإدارة املركزية لإعادة التنظيم؛( )97و�أن اال�ستماع �إىل الطعون يف
()98
رف�ض مطالبة يجب �أن تتواله حمكم ُة الوالية الق�ض� � ��ائية التي حتكم قوانينها املطالبة
و�أنه� � ��ا� ،أي الطعون� ،س� � ��وف حتال �إىل املحكمة املخت�ص� � ��ة يف ح� � ��ال تقدميها �إىل حمكمة
()99
معينة.
خمتلفة؛ و�أن موافقة حمكمة املكان املعنية �ستُعترب قد ُمنحت يف حاالت ّ

( )95انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Olympia & Yorkالفقرة ( 6د).
( )96انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Loewenالفقرة  ،11وق�ضية  ،360Network Groupالفقرة .12
( )97انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .Pioneer
( )98انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرة .7-7
( )99املرجع نف�سه ،الفقرتان  1-13و.2-13
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(د)
''1

حق الأطراف يف املثول �أمام املحكمة ويف اال�ستماع �إىل دعواهم

َمن له احلق

 -79تن�ص املادة  9من قانون الأون�س� � ��يرتال النموذج� � ��ي على �أن من حق املمثل الأجنبي
املعرتفة بالإجراءات ،مما يعفي ممثل الإع�س� � ��ار من
الو�ص� � ��ول مبا�رشة �إىل حماكم الدولة
ِ
اال�ضطرار ال�ستيفاء املتطلبات ال�ش� � ��كلية ،مثل الرخ�ص �أو الإجراءات القن�صلية .وتتميز
تل� � ��ك املتطلبات عادة بطولها وتع ّقدها ،مم� � ��ا يعرقل �رسعة العملية الإجرائية التي غالبا
ما تكون مطلوبة يف �إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار� ،سواء �أكانت حملية �أم عرب احلدود .ويف
ال� � ��دول التي مل تعتم� � ��د القانون النموذجي ،قد يكون ذلك احلق يف الو�ص� � ��ول املبا�رش �إىل
ال�شكلية �أو بالقانون الوطني.
مقيدا باملتطلبات
ّ
املحاكم ّ
 -80واالتفاقات التي تتناول م�س � � ��ألة الو�ص� � ��ول املبا�رش �إىل املحاكم تفعل ذلك بدرجات
متفاوتة وفيما يتعلق مبختلف الأطراف ذات امل�صلحة )100(.فبع�ض االتفاقات تتناول هذه
امل�س � � ��ألة �رصاحة ،بحيث تن�شئ حق الطرف يف املثول �أمام املحكمة ويف اال�ستماع �إليه يف
كل دولة م�ش� � ��مولة باالتفاق ،وذلك بالقدر نف�س� � ��ه املتاح به التمتع بتلك احلقوق لنظرائه
املقيمني يف تلك الدول .وقد يمُ نح ذلك احلق يف الو�صول �إىل املحاكم ملمثلي الإع�سار �أو
لأطراف �أخرى ذات م�صلحة ،مبن يف ذلك الدائنون واملدين وجلنة الدائنني واملقر�ضون
بعد بدء الإجراءات .وعندما تتعلق امل�س�ألة بو�صول الدائنني �إىل املحاكم ،ف�إن العديد من
قدم مطالبة
االتفاق� � ��ات تخ� � � ّ�ول احلق يف املثول ب�رصف النظر عم� � ��ا �إذا كان الطرف قد ّ
املعينة .وي�ش� �ي��ر نهج �آخر �إىل مبادئ امليثاق ( )Concordatالتي تعطي كل
يف الإجراءات ّ
ط� � ��رف وكذلك الدائ� � ��ن وجلنة الدائنني احلق يف املثول يف �إج� � ��راءات دعاوى يف خمتلف
()101
املحاكم ،ولكن من دون �إلزامهم بذلك.
 -81كما ي�ش� �ي��ر نهج �آخر �أي�ض� � ��ا �إىل موافقة ممثلي الإع�س� � ��ار يف دولة ما على �أن يكون
لنظرائهم الأجانب احلق يف تقدمي مطالبتهم يف �إجراءات الإع�سار املحلية� ،أو ين�ص على
قدمه ممثل الإع�س� � ��ار يف دولة �أخرى
�أن يقوم ممثلو الإع�س� � ��ار يف دولة ما بدعم طلب يُ ّ
()102
باملثول �أمام املحكمة يف �إجراءات الإع�س� � ��ار املحلي� � ��ة .ويتوقف مفعول االتفاقات بني
ممثلي الإع�سار ب�ش�أن الو�صول املبا�رش �إىل املحاكم على القانون الواجب تطبيقه ،وقد ال
يُ�ش � � �كّل �أكرث من بيان ح�س� � ��ن نية �أو بيان ق�صد �أو ت�أكيد يفيد ب�أن �أحد ممثلي الإع�سار لن
يعار�� � ��ض مثول الآخر �أمام حمكمة بلده .وقد يتناول االتفاق ما ينبغي عمله عندما يتعذر
على �أحد الأطراف التي يحق لها املثول �أن تفعل ذلك .ويف �أحد الأمثلة ،كان يحق ملمثل
الإع�س� � ��ار �أن يبل� � ��غ مالحظاته الكتابية �إىل املحكمة ومن ث� � ��م تعمم تلك املالحظات على
()103
جميع الأطراف ذات امل�صلحة �أو تتاح يف ال�سجالت العامة للمحكمة.
( )100تو�ص� � ��ي املبادئ التوجيهية اخلا�ص� � ��ة باالت�ص� � ��ال والتعاون بحق املمثل الأجنبي يف الو�ص� � ��ول املبا�رش �إىل
املحاكم (املبد�أ التوجيهي .)5
( )101انظر ،على �سبيل املثال ،املبد�أين � 3ألف و 3جيم من امليثاق املذكور ،وانظر �أي�ضا ق�ضية  ،AIOCالفقرة
ثانيا (و).
()102
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرتني  22و ،23وق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة .6
( )103انظر ق�ضية  ،Lehman Brothersالفقرة .3-3
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وتقدم بع�ض االتفاقات �أي�ضا تفا�صيل ،مثل مكان تقدمي �إ�شعار املثول ،وذلك بتبيان
-82
ّ
()104
عنوان املحكمة الدقيق.

''2

اخل�ضوع للوالية الق�ضائية

 -83تُ�ش � � �كّل امل� � ��ادة  10من قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي قاعدة م� � ��ن قواعد "الأمان
من املالحقة" تهدف �إىل �ض� � ��مان عدم تويل املحكمة يف دولة ت�ش� �ت��رع القانون النموذجي
اخت�صا�ص البت يف جميع موجودات املدين �أو املمثل الأجنبي ملجرد قيام املمثل الأجنبي
بتق� � ��دمي طلب لالعرتاف ب�إجراء �أجنبي .و�أما يف حال عدم ا�ش� �ت��راع القانون النموذجي،
ف�إن ممثل الإع�س� � ��ار �أو طرفاً �آخر ميثُل �أمام حماكم والية ق�ض� � ��ائية �أخرى ،يكون خا�ضعا
لقواعد تلك الوالية الق�ضائية يف هذه امل�س�ألة .وميكن التفاق الإع�سار الذي يتناول احلق
يف املث� � ��ول �أمام املحكمة يف خمتلف الدول التي ي�ش� � ��ملها االتفاق �أن يتطرق �إىل م�س � � ��ألة
اخل�ض� � ��وع للوالية الق�ض� � ��ائية بالقدر الذي ي�س� � ��مح به القانون الوطني الواجب تطبيقه،
وذل� � ��ك اجتنابا لتنازع حمتمل يف القوانني �إذا مل تكن دولة املحكمة قد ا�ش� �ت��رعت القانون
النموذجي .ويحتاج االتفاق الذي يت�ضمن هذا احلكم ،عموما� ،إىل موافقة املحكمة لكي
يكون نافذ املفعول.
 -84وتختلف اتفاقات الإع�س� � ��ار يف طريقة تناولها هذه امل�س�ألة .فين�ص بع�ضها على �أن
املثول �أمام حمكمة دولة ما �أو �إعداد طلب يف تلك الدولة قد يُخ�ض� � ��ع طرفا ذا م�ص� � ��لحة
للوالية الق�ض� � ��ائية التابعة لتلك الدولة وذلك من �أجل حتقي� � ��ق �أغرا�ض تلك الإجراءات
فح�س� � ��ب )105(.وتن�ص اتفاقات �أخرى على �أن الطرف ال يخ�ضع للوالية الق�ضائية التابعة
قدم مطالبة يف �إجراءات دعوى ا�ستُهلّت يف تلك الدولة الأخرى.
لدولة �أخرى �إال عندما يُ ّ
( )106و�إذا مل يكن طرف ما قد مثُل �سابقا �أمام حمكمة �أجنبية� ،أو ال يرغب يف ذلك ،فيجوز
املقدم
�أن ين�� � ��ص االتف� � ��اق على �أن للطرف احلق يف تقدمي �أدلة �إثبات كتابية ت�ؤيد الطلب
ّ
قدم فيها تلك الأدلة� ،رشيطة
من دون �أن يُعترب �أنه قد مثُل �أمام املحكمة الأجنبية التي تُ َّ
�أال يُطلب من تلك املحكمة �إ�صدار �أمر بتدبري انت�صايف �إيجابي.
 -85وتن�ص بع�ض اتفاقات الإع�س� � ��ار على �إعفاء ممثلي الإع�س� � ��ار من اخل�ضوع للوالية
الق�ضائية الأجنبية عموما )107(،بينما تن�ص اتفاقات �أخرى على �أن والية املحكمة ت�شمل
املحددة التي ميثُل ب�ش�أنها �أمام تلك
ممثل الإع�س� � ��ار ،على �أن يقت�رص ذلك على امل�س� � ��ائل
ّ
( )104انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .4
( )105انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Loewenالفقرة  ،20وق�ضية  ،Matlackالفقرة .16
( )106انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .17
( )107انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Manhatinvالفقرتني  22و .23ويعتمد هذا النهج �أي�ضا يف املبادئ
التوجيهية اخلا�صة باالت�صال بني املحاكم ،التي تن�ص على �أن مثول ممثل الإع�سار يف �إجراءات �أجنبية ال يخ�ضعه
لوالية املحكمة الأجنبية (املبد�أ التوجيهي .)13
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املحكمة )108(.وميكن �أن يتناول ذلك احلكم امتناع ممثل الإع�س� � ��ار عن �إخ�ض� � ��اع نف�س� � ��ه
للوالية الق�ض� � ��ائية ال�شخ�ص� � ��ية التابعة لدولة �أجنبية .وقد ين�ش � � ��أ ذلك االمتناع من عدم
الإملام بقانون الدولة الأجنبية �أو من �أوجه التباين بني قوانني املحكمة والدولة الأجنبية.
و�س� � ��وف ي�سعى ممثل الإع�س� � ��ار �إىل اجتناب القيام ب�أي فعل يف والية ق�ضائية �أجنبية قد
ال بواجباته مبوجب القانون الوطني �أو خمِ ًّ
يجعله خمِ ًّ
ال بقانون الدولة الأجنبية ،ب�س� � ��بب
عجز عن اتخاذ �أي �إجراء يف الدولة الأجنبية قد يتعار�ض مع تلك الواجبات.
وتو�س� � ��ع بع�ض االتفاقات نطاق احل�صانة من اخل�ض� � ��وع للوالية الق�ضائية لي�شمل
-86
ّ
جلن� � ��ة الدائنني ،بحيث تن�ص عل� � ��ى �أن املثول �أمام املحكمة الأخرى ال ينبغي �أن ي�ش� � ��كل
()109
�أ�سا�سا لإخ�ضاع كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة للوالية الق�ضائية ال�شخ�صية.
 -87وتن�ص بع�ض االتفاقات ،على �س� � ��بيل توفري �ض� � ��مان يف هذا اخل�صو�ص ،على عدم
�إخ�ضاع �أي �شخ�ص للقواعد املو�ضوعية ملحكمة ،ما مل يكن ،يف �إطار قواعد تنازع القوانني
التابعة لتلك املحكمة ،خا�ض� � ��عا لتلك القوانني يف دعوى ق�ضائية ب�ش�أن املعاملة نف�سها يف
()110
�إجراء غري �إجراءات الإع�سار.

(هـ)

الإجراءات الآجلة

رجح �أن تن�ش�أ عندما تبد�أ �إجراءات
 -88يجوز �أن تتناول اتفاقات الإع�سار امل�سائل التي يُ َّ
�إع�سار �إ�ضافية بخ�صو�ص املدين (مثال يف واليات ق�ضائية �إ�ضافية� ،أو يف حالة جمموعة
املن�ش � � ��آت ،بخ�صو�ص ع�ض� � ��و �آخر من �أع�ض� � ��اء املجموعة) .كما يجوز �أن يتناول االتفاق
م�س � � ��ألة عالقته ب�إجراءات �إع�س� � ��ار �آجلة حمتملة م�ستقبال وال ي�شملها حتديدا ،وذلك ب�أن
ين�ص على �أنه يف حال بدء �إجراءات دعوى �أجنبية ،ف�إن نطاق �إجراءات االتفاق و�سيا�ساته
ينبغي �أن ميتد �إىل التعامالت املتعلقة بتلك الإجراءات الأجنبية .ويجوز �أن ي�شمل كذلك
يعامل جميع الدائنني يف تلك الإجراءات الأجنبية
�رشوطا لذلك االمتداد ،مثل �رشط �أن َ
بالت�س� � ��اوي ب�رصف النظر عن مكان �إقامتهم .ويجوز �أي�ضا �أن يتناول االتفاق احلالة التي
توافق فيها حمكمة الحقا على اتفاق �إ�ض� � ��ايف مع حمكمة تابعة لوالية ق�ض� � ��ائية خمتلفة،
فح�سب با�ستيفاء �رشوط االتفاق الإ�ضايف
مما يلزم املحكمة امل�ش� � ��مولة يف االتفاق الأويل
ُ
()111
بالقدر الذي ت�سمح به قوانينها ومبا يت�سق مع مبد�أي املجاملة الق�ضائية والتعاون.
و�س� � ��ع نطاق االلتزامات املنطبقة مبقت�ض� � ��ى قانون الإع�سار
 -89ويجوز حلكم �أعم �أن يُ ّ
فيما يتعلق بالإجراءات الراهنة لي�ش� � ��مل �أي �إجراءات مقبلة .وين�ص �أحد الأمثلة على �أن
( )108انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،360Networksالفقرة ( 20ب) ،وق�ضية  ،Liventالفقرة '.'2
( )109انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Pioneerالفقرة  ،16وق�ض� � ��ية  ،Systechالفقرة 24؛ وانظر �أي�ض� � ��ا
املبد�أين � 3ألف و 3جيم من امليثاق (.)Concordat
( )110انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة .7
( )111انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،360Networksالفقرتني  30و.31
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املقدمة
االلتزامات املتعلقة بتبادل املعلومات فيما بني الإجراءات بخ�ص� � ��و�ص امل ُطالبات
ّ
يو�سع نطاقها لكي ت�شمل تبادل املعلومات يف �أي �إجراءات مقبلة )112(.والغر�ض
ينبغي �أن ّ
من ذلك احلكم هو تع�ضيد االلتزامات مبقت�ضى القانون ال�ساري.
ع ّينة من البنود
جماملة املحاكم وا�ستقالليتها
(  )1ال تنتق�ص املوافقة على هذا االتفاق وتنفيذه من الوالية الق�ضائية امل�ستقلة ملحكمة
الدولة �ألف وحمكمة الدولة باء .وال تُعترب املوافقة على هذا االتفاق وتنفيذه �إخالال ب�سيادة
الدولة �ألف �أو الدولة باء.
( )2ووفقا ملبد�أي املجاملة الق�ضائية واال�ستقاللية املن�صو�ص عليهما يف الفقرة � 1أعاله،
ال يُ� َّؤول �أي �شيء يف هذا االتفاق باعتباره:

(�أ) يزيد من ا�س� � ��تقاللية حمكمة الدولة �ألف �أو حمكمة الدولة باء �أو �سيادتها �أو
واليتها الق�ضائية �أو ينق�ص منها �أو يُغيرِّ ها على نحو �آخر ،مبا يف ذلك قدرة �أي من هاتني
املحكمتني على توفري �سبيل انت�صاف منا�سب مبقت�ضى القانون الواجب تطبيقه؛ �أو
(ب) يُ ِلزم حمكمة الدولة �ألف �أو حمكمة الدولة باء باتخاذ �أي �إجراء يت�ضارب مع
التزاماتها مبوجب قوانني الدولة �ألف �أو الدولة باء؛ �أو
(ج) يُ ِلزم املدين �أو جلنة الدائنني �أو ممثلي الإع�س� � ��ار باتخاذ �أي �إجراء ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل �إخالل ب�أي واجب يفر�ضه عليهم �أي قانون واجب تطبيقه� ،أو االمتناع عن اتخاذ
ذلك الإجراء؛ �أو
(د) ي�س� � ��مح باتخاذ �أي �إجراء يتطلب املوافقة اخلا�ص� � ��ة من �إحدى املحكمتني �أو
كلتيهما مبقت�ض� � ��ى قوانني الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف �أو الدولة باء بعد تقدمي �إ�شعار منا�سب
مبينا عل� � ��ى وجه التحديد يف هذا
وعقد جل�س� � ��ة ا�س� � ��تماع (�إال بقدر ما يكون هذا الإجراء ّ
االتفاق).
( )3يح� �ت��رم املدين وجلنة الدائنني وممثلو الإع�س� � ��ار وموظفو ه�ؤالء املمثلني و�أع�ض� � ��اء
جمموعاتهم ووكال�ؤهم واالخت�صا�ص� � ��يون املهنيون العاملون معهم ،الواجبات التي تفر�ضها
عليهم قوانني الدولة �ألف والدولة باء و�سائر القوانني الواجب تطبيقها �أو اللوائح التنظيمية
�أو الأوامر ال�صادرة عن املحاكم املخت�صة يف الوالية الق�ضائية ،وميتثلون لها.
توزيع امل�س�ؤوليات بني املحاكم
تتمتع حمكمة الدولة �ألف باالخت�ص� � ��ا�ص احل�رصي على ت�س� � ��يري �إج� � ��راءات الدعوى وعقد
جل�س� � ��ات اال�س� � ��تماع يف الدولة �ألف .وتتمتع حمكمة الدولة باء باالخت�صا�ص احل�رصي على
ت�سيري �إجراءات الدعوى وعقد جل�سات اال�ستماع يف الدولة باء.
( )112انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOالفقرة .4
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معاملة املطالبات
بغية تن�سيق [�إعادة تنظيم] [ت�صفية] من�ش�أة �أعمال املدين واجتناب �أي ازدواج غري �رضوري
طبق املبادئ التالية يف
يف اجلهود والنفقات �أو ت�ض� � ��ارب القرارات ال�ص� � ��ادرة عن املحاكم ،تُ َّ
�سياق حتديد �صحة �أي مطالبات �إزاء املدينني وحتديد حجمها ومعاملتها:

(�أ) تت� � ��وىل حمكمة الدولة �أل� � ��ف يف �إجراءات الدع� � ��وى يف الدولة �ألف البت يف
جميع املطالبات جتاه املدين يف الدولة �ألف ،مبا يف ذلك املطالبات النا�ش� � ��ئة عن �ضمانات
قدمها املدين يف الدولة �ألف؛
ّ
بت يف جميع املطالبات جتاه املدين يف الدولة باء وفقا للمبادئ التالية:
(ب) يُ ّ

قدم مطالبة جت� � ��اه املدين يف الدولة ب� � ��اء يف �إجراءات
' '1يُعت� �ب��ر كل �ش� � ��خ�ص يُ ّ
الدعوى يف الدولة �ألف �أنه قد اختار �أن تتوىل حمكمة الدولة �ألف البت يف �صحة
تلك املطالبة وحجمها ومعاملتها؛
قدم مطالبة جت� � ��اه املدين يف الدولة ب� � ��اء يف �إجراءات
' '2يعت� �ب��ر كل �ش� � ��خ�ص يُ ّ
الدع� � ��وى يف الدولة باء �أنه قد اختار �أن تتوىل حمكمة الدولة باء البت يف �ص� � ��حة
تلك املطالبة وحجمها ومعاملتها؛
يقدم مطالبة جت� � ��اه املدين يف الدولة ب� � ��اء يف �إجراءات
' '3يعت� �ب��ر كل �ش� � ��خ�ص ّ
الدعوى يف كلتا الدولتني �ألف وباء �أنه قد اختار �أن تتوىل حمكمة الدولة �ألف البت
يف �صحة تلك املطالبة وحجمها ومعاملتها.

ممثلو الإع�سار
املعينون يف �إجراءات
( )1يخ�ضع ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف واالخت�صا�صيون املهنيون ّ
الدعوى يف الدولة �ألف للوالية الق�ضائية احل�رصية التي تتمتع بها حمكمة الدولة �ألف فيما
يتعلق بجميع امل�سائل ،مبا يف ذلك:
(�أ) فرتة اخلدمة؛

(ب) التعوي�ضات؛

(ج) امل�س � � ��ؤولية� ،إذا كانت لديهم م�س � � ��ؤوليات ،جتاه �أي �شخ�ص �أو كيان ،مبن يف
ذلك املدين و�أي �أطراف ثالثة ،يف �سياق �إجراءات الإع�سار؛

(د) اال�س� � ��تماع �إىل كل م�س � � ��ألة تتعلق بامل�سائل النا�ش� � ��ئة يف �إجراءات الدعوى يف
الدولة �ألف ،واتخاذ قرار ب�ش�أنها.

املعينون يف الدولة �ألف بالتما�س
(  )2ال يُل َزم ممثل الإع�س� � ��ار واالخت�صا�ص� � ��يون املهنيون ّ
املوافق� � ��ة عل� � ��ى �إبقائه� � ��م يف حمكمة الدول� � ��ة باء .و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،ف�إن ممثل الإع�س� � ��ار
واالخت�صا�صيني املهنيني يف الدولة �ألف:
(�أ)	ال يتلقون تعوي�ض� � ��ا عن خدماتهم �إال وفقا لقانون الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف
وقانون �آخر واجب تطبيقه من قوانينها �أو �أوامر �صادرة عن حمكمة الدولة �ألف؛
(ب)	ال يُل َزمون بالتما�س املوافقة على تعوي�ضاتهم يف حمكمة الدولة باء.
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املعين� � ��ون يف الدولة باء بالتما�س
(  )3ال يُل َزم ممثل الإع�س� � ��ار واالخت�صا�ص� � ��يون املهنيون ّ
املوافق� � ��ة عل� � ��ى �إبقائهم يف حمكم� � ��ة الدولة �ألف .و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،ف�إن ممثل الإع�س� � ��ار
واالخت�صا�صيني املهنيني يف الدولة باء:
(�أ)	ال يتلقون تعوي�ض� � ��ا ع� � ��ن خدماتهم �إال وفقا لقانون الإع�س� � ��ار يف الدولة باء
وقانون �آخر واجب تطبيقه من قوانينها �أو �أوامر �صادرة عن حمكمة الدولة باء؛
(ب)	ال يُل َزمون بالتما�س املوافقة على تعوي�ضاتهم يف حمكمة الدولة �ألف.

ت�سوية املنازعات
اخليار �ألف
تعر�� � ��ض الأطراف منازعاتها املتعلقة ب�رشوط هذا االتفاق �أو املق�ص� � ��ود منه �أو تطبيقه �إما
قدم وفقا
على حمكمة الدولة �ألف �أو حمكمة الدولة باء �أو عليهما معا ،بناء على �إ�ش� � ��عار يُ َّ
للفقرة [ ]...من هذا االتفاق .وعندما تُعر�ض م�س�ألة على حمكمة واحدة فقط ،يجوز لتلك
املحكمة عند البت يف �أي منازعة من هذا القبيل:
(�أ)	�أن تت�شاور مع املحكمة الأخرى؛

(ب)	�أن تقوم ،بناء على �سلطتها التقديرية مبا يلي:
'�	'1إ�صدار قرار ُملزم بعد تلك امل�شاورات؛ �أو
''2
''3

الإقرار مبا ب ّتت فيه املحكمة الأخرى بنقل امل�س�ألة �إليها ،كليا �أو جزئيا؛ �أو

التما�س عقد جل�سة ا�ستماع م�شرتكة بني املحكمتني.

وتراعي كل حمكمة ،عند �إ�صدار قرار ما ،ا�ستقاللية املحكمة الأخرى �أو جماملتها الق�ضائية
�أو واليتها الق�ضائية املت�أ�صلة.
اخليار باء
هذا االتفاق يحكمه قانون الدولة �ألف على وجه احل�رص .وتخ�ضع كل منازعة ب�ش�أن �صحة
هذا االتفاق �أو تف�سريه �أو تنفيذه �أو عدم تنفيذه للوالية الق�ضائية احل�رصية التي تتمتع بها
حمكمة الدولة �ألف.
اخليار جيم
يجوز للأطراف ذات امل�صلحة عر�ض املنازعات املتعلقة ب�رشوط هذا االتفاق واملق�صود منه
وتطبيقه على حمكمتي الدولتني �ألف وباء بناء على �إ�شعار.
الإقرار
بغية حتقيق االن�س� � ��جام والتن�سيق يف �إدارة �إجراءات الإع�سار ،تبذل كل واحدة من حمكمتي
الدولتني �ألف وباء ق�ص� � ��ارى جهودها للتن�س� � ��يق يف الأن�ش� � ��طة مع املحكمة الأخرى والإقرار
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بحكمها ،حيثما كان ذلك منا�س� � ��با وجمديا .وينبغي �أن تف�ص� � ��ل حمكمة واحدة يف �أي م�س�ألة
بعينها� ،إذا ما ت�س ّنى ذلك ،على �أن يكون ذلك يف كل الأحوال على نحو يتفادى �أي نزاع بني
املحكمتني.
حق الأطراف يف املثول �أمام املحكمة ويف اال�ستماع �إليها
يخول للمدين ودائنيه والأطراف الأخرى ذات امل�ص� � ��لحة يف �إجراءات الإع�سار ،مبن
()1
َّ
فيهم جلنة الدائنني وممثلو الإع�سار ،احل ُق يف �أن:

(�أ) ميثُلوا �أمام حمكمة الدولة �ألف �أو باء و�أن ت�ستَمع �إليهم يف �إجراءات الإع�سار
بالقدر نف�س� � ��ه املتاح للدائنني والأطراف الأخرى ذات امل�ص� � ��لحة املقيمني يف بلد املحكمة،
طبق عموم� � ��ا على جميع الأطراف املاثلة �أمام
رهن� � ��ا ب�أي قواعد �أو لوائح تنظيمية حملية تُ ّ
املحكمة،
(ب) يودِ عوا �إ�ش� � ��عارات باملثول �أو طلبات �أو م�ستندات �أخرى لدى حمكمة الدولة
�ألف �أو باء ،لكن �رشيطة �أن يُخ�ضع كل مثول �أو �إيداع التما�س الدائ َن �أو الطرف ذا امل�صلحة
للوالية الق�ضائية التي تتمتع بها املحكمة التي يتم فيها املثول �أو الإيداع.

( )2وال يُ�ش � � �كِّل مثول جلنة الدائنني يف الإجراءات يف الدولة باء �أ�س� � ��ا�س �رسيان الوالية
الق�ض� � ��ائية ال�شخ�صية يف الدولة باء على �أع�ض� � ��اء جلنة الدائنني .ووفقا لل�سيا�سات العامة
املحددة يف الفقرة [ ]...من هذا االتفاق،
ّ
(�أ)	ال ت�رسي والية حمكمة الدولة باء على ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف �إال فيما
حمددة ميثُل ب�ش�أنها ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف �أمام حمكمة الدولة باء؛
يتعلق مب�سائل ّ
(ب)	ال ت�� �س��ري والية حمكمة الدولة �ألف على ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء �إال
حمددة ميثُل ب�ش�أنها ممثل الإع�سار يف الدولة باء �أمام حمكمة الدولة
فيما يتعلق مب�سائل ّ
�ألف.

الإجراءات الآجلة
( )1عندما يُ�س� � ��تهل �إجراء �أجنبي ،يحر�ص جميع الأ�ش� � ��خا�ص املعنيني بهذا االتفاق� ،إىل
يعامل كل الدائنني يف الإجراء الأجنبي معاملة مت�س� � ��اوية
�أق�ص� � ��ى مدى ممكن ،و�رشيطة �أن َ
ب�� �ص��رف النظر عن مكان �إقامتهم ،على تنفيذ التدابري الت� � ��ي يتوخاها هذا االتفاق يف �أي
�إجراء �أجنبي ،واخل�ض� � ��وع لأغرا�ض هذا االتفاق و�سيا�ساته يف التعامالت املتعلقة بالإجراء
الأجنبي.

( )2و�إذا �أ�ص� � ��درت حمكمة الدولة �ألف �أمرا ب�ش � � ��أن املوافقة على اتفاق مع حماكم والية
ق�ضائية غري حمكمة الدولة باء ،تفي حمكمة الدولة باء بهذا االتفاق بالقدر الذي ت�سمح به
قوانني الدولة باء ومبا ي ّت�سق مع مبد�أي املجاملة الق�ضائية والتعاون.
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( )3و�إذا �أ�ص� � ��درت حمكمة الدولة باء �أمرا ب�ش � � ��أن املوافقة عل� � ��ى اتفاق مع حماكم والية
ق�ضائية غري حمكمة الدولة �ألف ،تفي حمكمة الدولة �ألف بهذا االتفاق بالقدر الذي ت�سمح
به قوانني الدولة �ألف ومبا ي ّت�سق مع مبد�أي املجاملة الق�ضائية والتعاون.

�  -4إدارة الإجراءات
�  -90إن الطريقة التي تُعالج بها يف الواقع العملي بع�ض امل�سائل الإجرائية التي تن�ش�أ يف
�إجراءات دعاوى الإع�سار عرب احلدود ،مبا يف ذلك ترتيب الإجراءات من حيث الأولوية
ووق� � ��ف الإجراءات والقانون الواج� � ��ب التطبيق ،قد تكون عامال حا�س� � ��ما يف جناح تلك
الإجراءات .فعلى �سبيل املثال� ،إذا �أوقفت �إجراءات الإع�سار يف دولة ما ومل يتم دعم هذا
الوقف واحرتامه يف دول �أخرى تقع فيها موجودات للمدين ،على �سبيل املثال ،قد ي�ؤدي
ذلك �إىل ما ي�س� � ��مى "�س� � ��باق �إىل املحكمة" ،يلحق ال�رضر بقيمة حوزة الإع�سار ومب�صالح
الدائنني .ولذلك ،من املنا�سب �أن ينظر اتفاق الإع�سار يف هذه امل�سائل ويعاجلها.

(�أ)  �أولوية الإجراءات
 -91كم� � ��ا ذكر �أعاله (انظر الفقرة  10من الف�ص� � ��ل الأول) ،وتبعا مل� � ��ا �أثبتته التجربة،
كث� �ي��را ما تكون املحاكم مرتددة يف الإقرار ملحكم� � ��ة �أجنبية �أو غري قادرة على ذلك ،مما
تف�ض� � ��ل مع� � ��ه �أن تعامل الإجراءات كما لو كانت متزامن� � ��ة �أو متوازية ،ب�رصف النظر
قد ّ
عما �إذا كانت �إجراءات رئي�س� � ��ية �أو غري رئي�س� � ��ية .وقد ي�ستند هذا التف�ضيل �إىل القانون
الواج� � ��ب التطبيق �أو �إىل رغبة يف حماية م�ص� � ��الح الدائنني املحليني .ول�ض� � ��مان اليقني،
وجت ّنب النـزاعات املحتملة وتب�س� � ��يط م�سائل التن�سيق ،ميكن �إبرام اتفاق يو ّزع امل�س�ؤولية
عن خمتلف امل�س� � ��ائل بني املحاكم �أو يحدد الأولوي� � ��ة بني خمتلف الإجراءات يف الدعوى.
ويجوز ،على �سبيل املثال� ،أن يتفق الطرفان على حتديد الإجراء الرئي�سي الذي يكون له
()113
بالتايل الأ�سبقية على الإجراءات الأخرى.
املعينون يف دولة ما بدء �إجراءات
 -92ويف بع�� � ��ض الأحيان ،قد يطلب ممثلو الإع�س� � ��ار ّ
�إع�سار يف دولة �أجنبية من �أجل جت ّنب املنازعات الق�ضائية وجت ّنب خطر تبديد موجودات
املدين على ح�س� � ��اب الدائنني )114(.ومبا �أن تعيني ممثل الإع�س� � ��ار ،الذي يطلب بدء تلك
الإج� � ��راءات ،قد ال يك� � ��ون ممكنا يف الدولة الأخرى ،فرمبا يكون من املهم التو�ص� � ��ل �إىل
اتفاق مع ممثل الإع�س� � ��ار املعينَّ حمليا من �أجل تي�س� �ي��ر التن�سيق واجتناب �إحباط الغر�ض
( )113انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،GBFEالفقرة  ،1-3وق�ضية  ،Peregrineالفقرة .2
( )114انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضايا  ،GBFEالفقرة  ،Eو ،Peregrineالفقرة  ،Hو� ،SENDOص .2
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من الإجراءات .ففي ق�ضية "�سيندو"( ،)SENDOعلى �سبيل املثال� ،أبرم ممثال الإع�سار
الفعال لإجراءات الإع�سار يف
اتفاقا يهدف �إىل حتديد و�سيلة تنفيذ عملية تتيح التن�سيق ّ
الدولتني ،ت�س� � ��ليما منهما ب�أن الإطار القانوين القائم� ،أي الئحة جمل�س االحتاد الأوروبي
()115
التنظيمية ،ير�سي فقط مبادئ تنفيذ �شديدة العمومية.

(ب)

قرارات وقف الإجراءات

 -93يذكر الدليل الت�رشيعي (اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرة � )25أن �أحد الأهداف
فعال ب�ش � � ��أن الإع�سار هو حماية قيمة حوزة الإع�سار من التناق�ص
الأ�سا�س� � ��ية لأي قانون ّ
من جراء ت�رصفات خمتلف الأطراف يف �إجراءات الإع�س� � ��ار وتي�سري �إدارة تلك الإجراءات
ب�إن�ص� � ��اف ومنهجية .ويُعترب وقف الإجراءات �أو تعليقها �إحدى الو�س� � ��ائل التي ميكن بها
حتقيق تلك الأهداف .وكثريا ما تثري ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار عرب احلدود ،التي تنطوي على
�إجراءات متعددة� ،أ�س� � ��ئلة �صعبة ب�ش � � ��أن وقف الإجراءات ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بتنفيذ
�أو احرتام قرارات الوقف ال�ص� � ��ادرة عن حماكم �أجنبية يف �إجراءات �أجنبية �أو ب�إ�ص� � ��دار
ق� � ��رارات وقف موازية تدعم تلك الإج� � ��راءات الأجنبية .وقد تفر�ض الت�رشيعات الوطنية
قيودا على االعرتاف بقرار الوقف ال�صادر عن حمكمة �أجنبية �أو على احرتامه �أو قد ال
ت�سمح للمحكمة باملوافقة على وقف الإجراءات على �أ�سا�س افرتا�ض �صحة بدء �إجراءات
الإع�س� � ��ار يف اخل� � ��ارج .وعالوة على ذلك ،قد ال يجد نطاق ق� � ��رار الوقف يف الإجراءات
الأجنبي� � ��ة نطاق� � ��ا موازيا له يف الدولة املطلوب االعرتاف به� � ��ا فيها .وقد يتوقف احرتام
قرار الوقف ال�صادر عن حمكمة �أجنبية على اعتبارات �سيا�سية واقت�صادية ،وكذلك على
معرفة وافية بالدولة التي ت�أمر بالوقف �أو على ات�صاالت جتارية ملمو�سة مع تلك الدولة.
وحتى عندما ين�ص القانون الوطني على الأثر العاملي لوقف الإجراءات تلقائيا ،قد متيل
حمكمة �أجنبية �إىل حماية م�ص� � ��الح دائنيها املحليني وجتاهل قرار الوقف الأجنبي ،حتى
عندما يعيق ذلك زيادة ما يُحتمل ا�سرتداده �إىل �أق�صى حد ل�صالح جميع الدائنني.
 -94وين�� � ��ص قان� � ��ون الأون�س� � ��يرتال النموذجي على الوق� � ��ف التلقائي ل� � ��دى االعرتاف
بالإجراءات الأجنبية ،وهو يتناول عددا من امل�س� � ��ائل املتعلقة بتن�س� � ��يق �سبل الإعفاء بني
الإجراءات الرئي�سية وغري الرئي�سية )116(.ويف الدول امل�شرتعة للقانون النموذجي ،ينبغي
�أن يكون املوقف املتعلق بوقف الإجراءات وا�ض� � ��حا و�ش� � ��فافا ن�س� � ��بيا )117(.ولكن ،يف دول
�أخ� � ��رى� ،أو يف الدول الت� � ��ي ال يُطلب فيها االعرتاف بالإج� � ��راءات الأجنبية ،ميكن تناول
امل�س � � ��ألة يف اتفاق �إع�س� � ��ار .ومبا �أن االعرتاف بقرار �أجنبي لوق� � ��ف الإجراءات ال ميكن
( )115انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية � ،SENDOص .2
( )116قانون الأون�سيرتال النموذجي ،املواد  21-20و.29-28
( )117لي�س جميع الدول التي ا�ش� �ت��رعت الت�رشيع ا�س� � ��تنادا �إىل قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي اعتمدت الوقف
التلقائي.
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فر�ض� � ��ه عل� � ��ى حمكمة مبجرد �إبرام اتفاق ب� �ي��ن الأطراف ،فال بد عموم� � ��ا من �أن توافق
املحكمتان على اتفاق يت�ضمن �أحكاما من هذا القبيل.
 -95وتعتم� � ��د اتفاقات الإع�س� � ��ار نهوجا خمتلفة فيما يتعلق مب�س � � ��ألة وقف الإجراءات.
فبع�ض� � ��ها يت�ضمن اعرتافا م�شرتكا بقرارات وقف الإجراءات وين�ص على �أن حمكمة دولة
م� � ��ا ينبغي �أن متد نطاق مفع� � ��ول قرار الوقف املفرو�ض يف دولة �أخ� � ��رى معنية باالتفاق
وتن ّفذه على �أرا�ض� � ��يها ،والعك�س بالعك�س .وقد يكون هناك �رشط ب�أن �إنفاذ الوقف ينبغي
�أال يتم �إال بالقدر الالزم واملنا�س� � ��ب �أو القدر نف�سه الواجب تنفيذه يف الدولة التي �صدر
فيه� � ��ا �أمر الوقف .وعندما يعرتف االتف� � ��اق ب�أمر الوقف الواجب التطبيق يف دولة �أخرى
وين ّفذه ،فهو قد يتيح للمحكمة فر�ص� � ��ة الت�ش� � ��اور مع املحكمة التي �أ�صدرت قرار الوقف
ب�ش�أن تف�سري الوقف وتطبيقه ،مبا يف ذلك �إمكانية تعديله ،والإعفاء من الوقف ،وامل�سائل
املتعلقة بالإنفاذ.
 -96وال تن�� � ��ص االتفاق� � ��ات الأخرى على اع� �ت��راف املحاكم املعنية تلقائي� � ��ا ب�أمر لوقف
الإجراءات �ص� � ��ادر عن حمكمة واح� � ��دة معنية باالتفاق ،لكنها تتي� � ��ح لتلك املحاكم طلب
االعرتاف وامل�ساعدة ،علماً ب�أن هذه امل�ساعدة ميكن �أن ت�شمل �إنفاذ الوقف �أو توفري �سبل
()118
مكافئة لالنت�صاف �أو الإعفاء.
 -97وبالإ�ض� � ��افة �إىل وقف الإجراءات ب�أمر من املحكمة ،يجوز للأطراف �أن تتفق على
تعلي� � ��ق �أي �إجراءات بد�أتها جتاه املدين لفرتة زمنية حم� � � ّ�ددة ،وذلك لإتاحة �إيجاد النهج
الأمثل يف تن�س� � ��يق خمتلف الإجراءات .ويجوز التن�س� � ��يق يف هذا االتفاق من خالل جلان
الدائنني ،وميكن �أن ي�شمل اتفاق الدائنني (خا�صة عندما يكون �أولئك الدائنون قد طلبوا
درج كجزء من اتفاق مكتوب )119(،لكن ذلك قد يكون ممكنا
بدء �إجراءات الإع�سار) و�أن يُ َ
�أي�ض� � ��ا خارج نطاق االتفاق املكتوب .ويف ق�ض� � ��ية تتعلق ب�إجراءات رئي�سية وغري رئي�سية
َح َد َث �أن وافق ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراء الرئي�سي على االمتناع لفرتة زمنية معينة عن
طلب وقف الإجراءات غري الرئي�س� � ��ية ،عل� � ��ى الرغم من حقه يف طلب ذلك وفقا للقانون
()120
الواجب التطبيق ،وذلك من �أجل حتقيق �أف�ضل و�سيلة ال�سرتداد موجودات املدين.
 -98وقد جرى تناول م�س � � ��ألة الإعفاء من الوقف يف اتفاقات الإع�س� � ��ار .فقد ن�ص �أحد
االتفاقات ،على �س� � ��بيل املثال ،على توفري �ض� � ��مان ي�س� � ��مح للأطراف بال�سعي ،يف حاالت
الطوارئ� ،إىل احل�ص� � ��ول على الإعفاء بعد دخول االتف� � ��اق حيز النفاذ .وي�سرَّ اتفاق �آخر
التن�س� � ��يق عن طريق منح ممثل الإع�سار الأجنبي �إعفاء من الوقف التلقائي لفرتة زمنية
( )118انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة .7
( )119انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .27
( )120انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOال�صفحة .7
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التحري ب�ش � � ��أن املوجودات التي يُزعم �أنها تعود �إىل حوزة املدين يف دولة
حمددة من �أجل
ّ
ّ
املحكمة .ويف �إحدى احلاالت التي ارتئي فيها �إدارة �إجراءات الإع�سار عرب احلدود على
نحو م�ش� �ت��رك واالتفاق على خطة عمل ،منح اتفاق الإع�سار الذي وافقت عليه املحكمة
�إعفاء ملمثلي الإع�س� � ��ار من �أي �أمر بوقف الإجراءات �أو من �أي �أمر م�ش� � ��ابه للتمكن من
تنفيذ خطة العمل املتفق عليها.
 -99ويف احلاالت التي ت�ش� � ��مل موجودات �أو �أ�شخا�ص� � ��ا يف دولة ثالثة ،يجوز �أن ين�ص
اتفاق الإع�س� � ��ار على �أن ب�إمكان كل حمكمة معنية �أن متنح الإعفاء يف حاالت الطوارئ
يقدمه ممثل الإع�س� � ��ار .ويف اتفاق يت�ض� � ��من �أحد ه� � ��ذه الأحكام ،نُ�ص
بناء على طلب ّ
كذل� � ��ك على �أنه مبا �أن ب�إمكان �إحدى املحاك� � ��م �أن تـــمنح ذلك الإعفاء ،ف�إن على ممثل
الإع�س� � ��ار �أن ي�سعى �إىل احل�ص� � ��ول على موافقة املحاكم الأخرى يف �أقرب وقت ممكن
()121
وب�أثر رجعي.

(ج)

القانون الواجب تطبيقه

 -100عندما ت�ش� � ��مل �إج� � ��راءات الإع�س� � ��ار �أطرافا �أو موج� � ��ودات يف دول خمتلفة ،قد
طبق على �صحة ونفاذ احلقوق يف تلك
تُثار �أ�س� � ��ئلة مع ّقدة ب�ش�أن القانون الذي �س� � ��وف يُ ّ
املوجودات �أو املطالبات املتعلقة بها؛ وب�ش � � ��أن معاملة تلك املوجودات وحقوق ومطالبات
الأطراف التي ال توجد يف الدولة التي بد�أت فيها �إجراءات الإع�سار .ويف حالة �إجراءات
تطبق دولة املحكمة ع� � ��ادة ما لديها من قواعد تتعلق بالقانون
�إع�س� � ��ار من هذا القبيلّ ،
ال� � ��دويل اخلا�ص (�أو قواعد تنازع القوانني) لتحديد القان� � ��ون الذي يجب تطبيقه على
�ص� � ��حة ونفاذ حق �أو مطالبة وعلى معاملة ذلك احلق �أو املطالبة يف �إجراءات الإع�سار.
ومع � َّأن �إجراءات الإع�س� � ��ار قد يحكمها عادة قانون الدولة التي تبد�أ فيها (قانون دولة
حمكمة الإع�س� � ��ار) ،فقد اعتمدت دول كثرية ا�ستثناءات من تطبيق ذلك القانون تختلف
التنوع يف
يف عددها ويف نطاقها ويف ت�سويغها يف �إطار ال�سيا�سة العامة .ومن �ش�أن هذا
ّ
عدد هذه اال�س� � ��تثناءات ويف نطاقها �أن يحدِ ث حالة من عدم اليقني وعدم القدرة على
التنب�ؤ لدى الأطراف امل�ش� � ��مولة ب�إجراءات ق�ضايا الإع�سار عرب احلدود .وميكن لقانون
ّ
الإع�س� � ��ار ،مبعاجلته م�س � � ��ألة القانون الواجب التطبيق حتديدا� ،أن ي�س� � ��اعد على توفري
اليقني فيما يخ�ص مفاعيل �إجراءات الإع�س� � ��ار على حق� � ��وق ومطالبات الأطراف التي
مت�سها تلك الإجراءات.
 -101ولكن ،ال توجد يف معظم الدول قواعد منظمة ر�سميا لتنازع القوانني تخ�ص حل
م�سائل الإع�سار عرب احلدود .ويف مثال يبينّ ال�صعوبات ،مل ت�صدر حمكمة الواليات املتحدة

( )121انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرة .6
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التي نظرت يف ق�ضية "�رشكة توغا مانوفاكت�شورينغ" (� )122(،)Toga Manufacturingأمرا
زجريا ل�ص� � ��الح الدائن الكندي املطالب ،على �أ�س� � ��ا�س �أن مطالبة �أي دائن �أمريكي ،وهي
مطالب� � ��ة حتظى بالأولوية مبقت�ض� � ��ى قانون الواليات املتحدة� ،س� � ��وف تعامل يف الإجراء
الكندي بو�صفها مطالبة عادية غري م�ضمونة.
 -102ويف حالة عدم وجود قواعد وا�ض� � ��حة يف �إط� � ��ار القانون الواجب تطبيقه ،ميكن
�أن ي�سعى االتفاق �إىل اجتناب التنازع املحتمل من خالل حتديد القانون الواجب تطبيقه
حمددة .ويتناول العدي� � ��د من االتفاقات م�س� � ��ائل القانون الواجب
فيم� � ��ا يتعلق مب�س� � ��ائل ّ
التطبيق ،مثل :معاملة املطالبات؛ واحلق يف املقا�صة وال�ضمان؛ وتطبيق �أحكام الإبطال؛
وا�س� � ��تخدام املوجودات والت�رصف فيها؛ وتوزيع العوائد املت�أتية من بيع موجودات املدين.
( )123وتُ ّتبع نهوج خمتلفة لتحديد القانون الواجب تطبيقه على تلك امل�سائل .ويتمثل �أحد
النهوج يف تطبيق قانون دولة املحكمة ،ما مل تقت�ض اعتبارات املجاملة الق�ض� � ��ائية تطبيق
قان� � ��ون �آخر .ويقوم نهج �آخر على الإ�ش� � ��ارة �إىل �أن هذه امل�س� � ��ائل ينبغي �أن تقررها دولة
املحكمة با�س� � ��تخدام حتليل ي�س� � ��تند �إىل قواعد تنازع القوان� �ي��ن الواجب تطبيقها يف تلك
املحكمة �أو بناء على القانون الذي يحكم االلتزام الأ�سا�س� � ��ي .ويف حالة �أحكام الإبطال،
عل� � ��ى �س� � ��بيل املثال ،يجوز �أن يحدد اتفاق الإع�س� � ��ار قانون الدولة الت� � ��ي تقع يف �إقليمها
الكيان� � ��ات التي نُقلت املوجودات �إليها �أو القانون الذي حتدده قواعد الوالية الق�ض� � ��ائية
()124
التي يخ�ضع لها الدائنون.
 -103وق� � ��د يكون هناك �رشط ب�أنه �إذا كان القانون الذي يحكم االلتزام الأ�سا�س� � ��ي غري
وا�ض� � ��ح �أو كان قانو َن دولة لي�س� � ��ت طرفا يف اتفاق الإع�س� � ��ار ،فينبغي اللجوء �إىل قواعد
تنازع القوانني لإحدى الدول املعنية لتحديد �أي املحاكم ينبغي �أن تكون م�س�ؤولة عن تلك
امل�س�ألة .ويرى نهج �آخر �رضورة تطبيق قواعد تنازع القوانني اخلا�صة بدولة ثالثة �إذا كان
()125
تطبيق قوانني الدولتني �سي�ؤدي �إىل نتائج مت�ضاربة.
 -104ويجوز للأطراف �أن تتفق �أي�ضا على كيفية معاجلة بع�ض امل�سائل التي من �ش�أنها
�أن تُعامل بطرائق خمتلفة وفقا لقوانني الدول املختلفة .ففي �إحدى الق�ض� � ��ايا التي كانت
ت�ش� � ��مل هولن� � ��دا والواليات املتحدة ،والتي نُ ِّ�س� � ��قت من دون اتفاق �إع�س� � ��ار مكتوب ،اتفق
مرهق الأعباء يحكمه قانون دول� � ��ة ثالثة وذلك وفقا لقانون
الطرف� � ��ان على رف�ض عقد ِ
الواليات املتحدة .واتفق الطرفان �أي�ض� � ��ا على �أن تُخ�ض� � ��ع �آثار هذا الرف�ض للتحكيم يف
( )122فيما يتعلق بق�ضية (.Toga Manufacturing Ltd., 28 B.R. 165 (E.D.Mich. 1983
( )123يحي� � ��ل ميثاق الرابطة الدولية لنقابات املحامني القرار املتعلق بقيمة املطالبات ومقبوليتها ف�ض� �ل��ا عن
قدم �أمامها ،با�س� � ��تخدام حتليل ي�س� � ��تند �إىل
حتديد بع�ض حقوق الدائن �إىل كل حمكمة فيما يتعلق باملطالبات التي تُ َّ
قواعد تنازع القوانني (املبد�أ � 8ألف).
( )124انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،ABTCالفقرة  ،01-8و ،Everfreshالفقرة .12
( )125انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Peregrineالفقرة .9
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هولندا ،بتطبيق قانون الدولة الثالثة )126(.وفيما يتعلّق مبعاملة املطالبات ،اتفق الطرفان
�أي�ضا على عدم تطبيق قانون الواليات املتحدة ومن ثم عدم �إنزال مرتبة بع�ض املطالبات
�إىل م�س� � ��توى �أدنى من امل�ص� � ��الح ال�سهمية ،لأن هذا كان من �ش � � ��أنه �أن يتعار�ض مع قانون
()127
الإع�سار يف هولندا.
 -105وكما �أ�شري �سابقا (انظر الفقرة � 25أعاله) ،يجوز �إبرام العديد من االتفاقات بني
الأطراف �أثناء �إجراءات ق�ض� � ��ايا الإع�سار .وحيثما يحدث ذلك ،فقد ين�ص اتفاق مبدئي
على �أن الأطراف �س� � ��وف ت�سعى �إىل التفاو�ض على اتفاق الحق يتناول ،على �سبيل املثال،
معاملة املطالبات التي من �ش�أنها �أن حتدد القانون الواجب التطبيق على املطالبات التي
()128
يقدمها كل مدين ودائنوه من ذوي ال�صلة يف الإجراءات الأخرى.
ّ

�أولوية الإجراءات

ع ّينة من البنود

وفقا ل�رشوط هذا االتفاق ،ف�إن الإجراءات يف الدولة �ألف هي الإجراءات الرئي�سية .ولكن،
م� � ��ن الناحية العملية ،وبالنظر �إىل �أن الأن�ش� � ��طة التجارية لل�رشكة ترتكّز ،وتركّزت دوما ،يف
الدولة باء ،ف�إن اجلزء الأكرب من ت�صفية ال�رشكة يجب �أن يتم يف الدولة باء ومنها.
وقف الإجراءات
اخليار �ألف
( )1تعرتف الدولة �ألف ب�ص� � ��حة وقف الإجراءات والتدابري الواجب تطبيقها جتاه املدين
يف الدولة باء وعلى ممتلكاته مبوجب قانون الإع�سار يف الدولة باء .ويجوز ملحكمة الدولة
�ألف �أن تت�شاور يف تنفيذ �أحكام هذه الفقرة مع حمكمة الدولة باء ب�ش�أن (�أ) تف�سري وتطبيق
ق� � ��رار وقف الإجراءات ال�ص� � ��ادر يف الدولة باء و�أي �أوامر �ص� � ��ادرة ع� � ��ن حمكمة الدولة باء
بتعديل قرار وقف الإجراءات ال�ص� � ��ادر يف الدولة باء �أو مبنح �إعفاء من هذا القرار و(ب)
�إنفاذ قرار وقف الإجراءات ال�صادر يف الدولة باء يف الدولة �ألف.
( )2تعرتف الدولة باء ب�صحة وقف الإجراءات والتدابري الواجب تطبيقها جتاه املدين يف
الدولة �ألف وعلى ممتلكاته مبوجب قانون الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف .ويجوز ملحكمة الدولة
باء �أن تت�شاور يف تنفيذ �أحكام هذه الفقرة مع حمكمة الدولة �ألف ب�ش�أن (�أ) تف�سري وتطبيق
قرار وقف الإجراءات ال�ص� � ��ادر يف الدولة �ألف و�أي �أوامر �ص� � ��ادرة عن حمكمة الدولة �ألف
بتعديل قرار وقف الإجراءات ال�صادر يف الدولة �ألف �أو مبنح �إعفاء من هذا القرار و(ب)
�إنفاذ قرار وقف الإجراءات ال�صادر يف الدولة �ألف يف الدولة باء.
( )126انظر ق�ضية .United-Pan Europe
( )127املرجع نف�س� � ��ه ،القانون ال� � ��ذي ال يتعني تطبيقه هو الباب ( 510ب) من قانون الواليات املتحدة ب�ش � � ��أن
الإفال�س.
()128
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Calpineالفقرة  ،19و ،Quebecorالفقرة .18
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يقيد حقوق املدينني �أو الأطراف الأخرى يف ت�أكيد
مي�س �أو ّ
( )3ولي�س يف هذا االتفاق ما ّ
تطبيق �أو عدم تطبيق قرار وقف الإجراءات ال�ص� � ��ادر يف الدولة �ألف �أو يف الدولة باء على
�أي �إجراءات خا�ص� � ��ة �أو ممتلكات �أو موجودات �أو ن�شاط �أو �أي م�س�ألة �أخرى ،حيثما ُعلِّقت
�أو ُو ِجدت.
يقيد قدرة �أي من املحكمتني على اتخاذ قرار (�أ)
مي�س �أو ّ
( )4ولي�س يف هذا االتفاق ما ّ
تقدمه
طلب
أي
�
على
أمامها،
�
املاثلة
أطراف
ل
ا
على
ؤثر
�
ي
بع� � ��دم تطبيق �أي وقف للإجراءات،
ّ
تلك الأطراف �إىل املحكمة الأخرى �أو (ب) مبنح �إعفاء ي�س� � ��مح لتلك الأطراف باللجوء �إىل
املحكمة الأخرى وفقا للأحكام وال�رشوط التي تراها املحكمة منا�سبة.
اخليار باء
لت�شجيع الإدارة املنظمة والفعالة لإجراءات الإع�سار وحماية حوزات املدين ل�صالح الدائنني
و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ،يجب على الأطراف �أن:

(�أ) تطلب �إىل حمكمة الدولة باء ،بناء على طلب ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف،
و�ض� � ��من احلدود التي ي�سمح بها قانون الدولة باء� ،أن تعرتف بالإجراءات يف الدولة �ألف �أو
تقدم امل�ساعدة الق�ضائية ب�ش�أنها �أو االثنني معا و�أن متد نطاق قرار وقف الإجراءات امل ّتخذ
ّ
يف الدولة �ألف لتنفِّذه يف الدولة باء �أو �أن توفر �سبل انت�صاف و�إعفاء مكافئة؛

(ب) تطلب �إىل حمكمة الدولة �ألف ،بناء على طلب ممثل الإع�سار يف الدولة باء،
و�ض� � ��من احلدود التي ي�سمح بها قانون الدولة �ألف� ،أن تعرتف بالإجراءات يف الدولة باء �أو
تقدم امل�ساعدة الق�ضائية ب�ش�أنها �أو االثنني معا و�أن متد نطاق قرار وقف الإجراءات امل ّتخذ
ّ
يف الدولة باء لتنفِّذه يف الدولة �ألف �أو �أن توفر �سبل انت�صاف و�إعفاء مكافئة.
القانون الواجب تطبيقه
املقدمة
�ت املحكمة التي تنظر يف املطالبات ب�ش � � ��أن قيم� � ��ة املطالبات
َّ
( )1ينبغ� � ��ي �أن تب� � � ّ
ومقبوليتها و�أولويتها ،با�س� � ��تخدام حتليل ي�ستند �إىل قواعد تنازع القوانني الواجب تطبيقها
يف تلك املحكمة.
( )2يك� � ��ون قانون الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف هو القانون املو�ض� � ��وعي ال� � ��ذي يحكم جميع
املوجهة [�إىل] [من] الكيانات املوجودة يف الدولة �ألف.
التحويالت
ّ

( )3يك� � ��ون قان� � ��ون الإع�س� � ��ار يف الدولة باء هو القانون املو�ض� � ��وعي ال� � ��ذي يحكم جميع
املوجهة [�إىل] [من] الكيانات املوجودة يف الدولة باء.
التحويالت
ّ

-5

توزيع امل�س�ؤوليات بني �أطراف اتفاق الإع�سار عرب احلدود

 -106ت�ش� � ��تد احلاجة �إىل التعاون يف املجاالت التي يكون فيها النـزاع متو ّقعا .وت�شكّل
االتفاقات اخلا�ص� � ��ة مب�س � � ��ؤوليات كل طرف� ،أو على الأقل بالتعاون يف هذه املجاالت،
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�س� � ��بيال لتج ّنب تلك النـزاعات .ونتيجة لذلك ،كثريا ما تو ِّزع االتفاقات امل�س � � ��ؤولية بني
�أطراف الإجراءات فيما يتعلق مبجموعة من الأمور منها :الإ�رشاف على املدين؛ وخطط
�إع� � ��ادة التنظيم؛ ومعاملة املوجودات؛ و�ص� �ل��احية بدء الإج� � ��راءات القانونية؛ ومعاملة
املطالب� � ��ات ،مبا يف ذلك التحقق من املطالبات و�إخطار الدائن؛ والتمويل الالحق لبدء
الإج� � ��راءات .وحفاظا على املرونة ،ميكن �أن ين�ص اتفاق الإع�س� � ��ار كذلك على �إمكانية
اتخاذ املحاكم قراراً م�ش� �ت��ركاً يق�ض� � ��ي ب�رضورة معاجلة امل�س� � ��ائل عرب احلدود الأخرى
التي تن�ش�أ يف �إجراءات الإع�سار مبقت�ضى مبادئ االتفاق ومبا يتما�شى معه )129(.ولكن،
حاملا يتطرق االتفاق �إىل م�ش� � ��اركة حمكمة ما �أو م�س�ؤوليتها� ،أو �إىل الإجراء الذي يتعني
عليها اتخاذه ،ت�صبح موافقة املحكمة على هذا الرتتيب الزمة كي ي�صبح االتفاق نافذ
املفعول.
 -107ويف بع�ض الدول ،قد يكون ممثل الإع�سار قادرا على �إ�سناد امل�س�ؤولية عن بع�ض
الإجراءات �إىل ممثل �إع�سار �أجنبي ،حيثما يكون القيام بذلك ممكنا من الناحية العملية،
وكذل� � ��ك على الوفاء بااللتزام اخلا�ص به من خالل مراجعة ما يقوم به ممثل الإع�س� � ��ار
الآخر والإ�رشاف عليه .وقد ي�ستطيع ممثلو الإع�سار �أي�ضا تقدمي بع�ض التعهدات بهدف
التن�س� � ��يق يف �أن�شطتهم مع املحاكم �أو مع الأطراف الأخرى .فعلى �سبيل املثال ،يف ق�ضية
قدم ممثل الإع�سار �إىل حمكمة الدولة الأخرى ر�سالة ي�ؤكد
مل يربم فيها �أي اتفاق مكتوبّ ،
فيها �أنه لن يوافق على الت�رصف يف �أي موجودات �أو �أموال تخ�ص حوزة الإع�س� � ��ار ما مل
()130
توافق على ذلك املحكمة ،وبالقدر املطلوب.

(�أ)

�سبل التعاون العامة

  -108ال تتن� � ��اول بع�ض االتفاقات م�س � � ��ألة توزيع امل�س � � ��ؤوليات بني الأط� � ��راف املختلفة
واملحاكم بالتف�ص� � ��يل ،لكنها تبينّ بقدر كبري التعاون بني الأطراف ،الذي يكون يف �ش� � ��كل
بيان ح�س� � ��ن نية �أو ق�ص� � ��د ،وترتك للأطراف حرية حتديد الطريقة التي �س� � ��يتحقق بها
()131
التعاون.
تن�ص على ما يلي :تتخ� � ��ذ الأطراف ،التي ميكن
 -109وم� � ��ن الأمثلة عل� � ��ى ذلك �أحكام ّ
�أن ت�ش� � ��مل املدينني وجلنة الدائنني وممثلي الإع�س� � ��ار ،جميعهم �أو بع�ضهم ،تبعا لظروف
الق�ض� � ��ية ،جميع اخلطوات املعقولة لتتعاون معا يف �إط� � ��ار الإجراءات املتخذة يف حماكم
الدول املعنية ،ولتن�س� � ��ق �إدارة الإجراءات ل�ص� � ��الح كل من حوزات الإع�س� � ��ار و�أ�ص� � ��حاب
( )129انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SEMCanada Crude Companyالفقرة .8
( )130انظر ق�ضية .United Pan-Europe
( )131انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Philipالفقرات  ،13-11و ،Systechالفقرات .13-11
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املقدمة يف �إجراءات الإع�سار
امل�صلحة؛( )132وينبغي ،قدر الإمكان� ،أن تكون جميع التدابري
ّ
املختلفة مت�س� � ��قة؛ وينبغي �أن تكون �إدارة الإجراءات منظمة بغية �ضمان الكفاءة وخف�ض
التكاليف ،مع الرتكيز على التن�سيق بني �أن�شطة ممثلي الإع�سار ،وامل�سائل التي ينبغي �أن
تتناولها املحاكم وامل�سائل الإجرائية ذات ال�صلة.
أحكام �أكرث تف�صيال �سب َل حتقيق التعاون ،مثل الت�شارك يف �إدارة
حتدد �
 -110وميكن �أن ِّ
ٌ
الإجراءات ،بحيث يتو�ص� � ��ل ممثلو الإع�س� � ��ار �إىل اتفاق ب�ش�أن كيفية التن�سيق يف �أن�شطتهم
فيما بينهم ،رهنا بالتزاماتهم وم�س � � ��ؤولياتهم مبوج� � ��ب القانون الواجب التطبيق .وميكن
�أن ت�ش� � ��مل هذه الأحكام اتفاقا على �رضورة �أن يتحكم كل ممثل �إع�س� � ��ار ب�إدارة ال�رشكات
الفرعية للمدين يف دولته ويطلب امل�ساعدة من ممثل الإع�سار الآخر عند احلاجة؛ وعلى
يت�رصف من دون احل�ص� � ��ول على موافقة م�سبقة من املمثل
�أنه يجوز ملمثل الإع�س� � ��ار �أن
ّ
الآخر من دون �س� � ��ابق �إ�شعار ب�ش � � ��أن �أي م�س�ألة ال تتطلب توجيه �إ�شعار �إىل الأطراف ذات
امل�ص� � ��لحة مبوجب القانون الذي يحكم �إجراءات الإع�س� � ��ار تلك؛ وعلى �رضورة �أن يلتم�س
ممثل الإع�س� � ��ار ،بح�سن نية ،احل�ص� � ��ول على موافقة ممثل الإع�س� � ��ار الآخر قبل اتخاذ
�إجراءات معينة ،مبا يف ذلك التما�س الدمج املو�ضوعي للجهة املدينة مع �أي كيان �آخر �أو
قبول هذا الدمج� ،أو �أي تدبري �آخر قد يكون لـه �أثر �س � � �لـبي على املدين �أو �أثر �سلـبي ،يف
()133
�سياق املجموعة ،على �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجلهة املدينة.
 -111ويجوز �أن حتدد الأحكام �أي�ضا الإجراء الذي ينبغي اتباعه لتحقيق هذا التعاون،
مبا يف ذلك ،على �س� � ��بيل املثال ،عقد اجتماع � ّأويل ،ينبغي ملمثلي الإع�س� � ��ار �أن يناق�ش� � ��وا
خالله جميع الإجراءات التي ا ُّتخذت من قب ُل فيما يتعلق مبوجودات املدين و�أن ي�ض� � ��عوا
خط� � ��ة عمل ،تلي� � ��ه اجتماعات تُعقد على �أ�س� � ��ا�س منتظم .وميكن زيادة تفا�ص� � ��يل �أخرى
تتعل� � ��ق بتلك االجتماعات ،مبا يف ذلك جدولها الزمني وكيفية انعقادها (�أي باحل�ض� � ��ور
ال�شخ�ص� � ��ي� ،أو عرب الهاتف) )134(.وميكن �أن ت�ش� � ��مل العنا�رص الأخرى للتعاون ا�س� � ��تخدام
عد يف �إجراء ما لأغرا�ض م�ش� � ��ابهة يف �إجراءات �أخرى� )135(،أو م�ش� � ��اركة
الوثائ� � ��ق التي تُ ّ
ممثلي الإع�سار ب�صفتهم هيئة �إدارية متار�س حقوق و�صالحيات وواجبات املدين احلائز
()136
يف �إجراءات الإع�سار يف املحكمة الأخرى.
( )132انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��يتي  ،Loewenالفقرة  ،1-3و ،Laidlawالفقرة  .10ويُتخذ نهج م�ش� � ��ابه
يف ميثاق الرابطة الدولية لنقابات املحامني الذي ين�ص على �أنه يف حالة وجود �أكرث من حمكمة ذات �ص� �ل��احيات
تن�س� � ��ق فيما بينها ،وفقا لربوتوكول ب�ش�أن التنظيم
�ش� � ��املة لكن من دون وجود حمكمة رئي�س� � ��ية ،ينبغي للمحاكم �أن ّ
الإداري (املبد�أ � 4ألف) يف احلاالت املنا�سبة .وتو�صي املبادئ التوجيهية الأوروبية لالت�صال والتعاون بني املحاكم يف
�إجراءات الإع�سار عرب احلدود بتعاون ممثلي الإع�سار وت�ضع تفا�صيل هذا التعاون (املبادئ التوجيهية من � 1-12إىل
 ،)4-12مبا يف ذلك تعيني املحكمة ملمثل الإع�سار الرئي�سي �أو لوكيله ب�صفته م�ساعدا ملمثل الإع�سار يف الإجراءات
غري الرئي�سية وذلك ل�ضمان التن�سيق بني الإجراءات املختلفة ب�إ�رشاف املحكمة (املبد�أ التوجيهي .)3-16
( )133انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .III-B
( )134انظر على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرات .6-1
( )135انظر على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرتني  1-10و.2-10
( )136انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreالفقرة .F
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(ب)

الإ�رشاف على املدين

 -112ميكن لالتفاق �أن يحدد ق�سط املدين من امل�س�ؤولية عن الإ�رشاف على �أعماله ،و�أن
يتناول ما ت�ستطيع الإدارة �أو ما ال ت�ستطيع فعله من دون ت�شاور م�سبق مع ممثلي الإع�سار
�أو من دون موافقتهم .وقد تكون املوافقة امل�س� � ��بقة ،على �س� � ��بيل املثال ،الزمة ال�ستخدام
املوجودات والت�رصف فيها ،يف حني �أن الت�ش� � ��اور امل�سبق قد يكون الزما فيما يتعلق ببدء
الإج� � ��راءات القانونية؛ وبتعيني املوظفني �أو ف�ص� � ��لهم من اخلدمة ،يف غري �س� � ��ياق العمل
()137
املعتاد؛ وبالت�شاور مع نقابات العمال ،با�ستثناء ما يجري يف �سياق العمل املعتاد.

(ج)

خطط �إعادة التنظيم

 -113حيثما يتم البدء ب�إجراءات �إعادة التنظيم جتاه مدين يف عدد من الدول املختلفة
عما �إذا كان من
�أو جتاه عدة �أع�ض� � ��اء يف جمموعة من�ش � � ��آت يف دول خمتلفة ،يُثار ت�سا�ؤل ّ
من�س� � ��قة ،رمبا من خالل خطط م�ش� � ��ابهة
املمكن �إعادة تنظيم �ش � � ��ؤون املدينني بطريقة ّ
من�س� � ��ق يف التغلب
حت ّقق ّ
مدخرات عرب خمتلف �إجراءات الإع�س� � ��ار ،وت�ض� � ��من وجود نهج ّ
على ال�ص� � ��عوبات املالية للمدينني وزيادة القيمة �إىل �أق�صى حد ل�صالح الدائنني .وت�سمح
بع�ض قوانني الإع�سار بو�ضع مثل تلك اخلطط ،لكن ذلك غري ممكن وفقا لقوانني �أخرى
�إال حيثما ميكن التن�سيق بني الإجراءات املختلفة .وبناء على ذلك ،من ال�شائع �أن تتناول
اتفاقات الإع�س� � ��ار هذه امل�س�ألة ،وكثري منها ين�ص على �رضورة تقدمي خطط �إعادة تنظيم
مت�شابهة جوهريا �إىل كل حمكمة م�س�ؤولة )138(.وميكن لو�ضع خطط �إعادة تنظيم م�شابهة
يف حماكم خمتلفة �أن يتحقق يف حال عدم وجود اتفاق مكتوب ،وذلك من جانب الأطراف
التي تعمل معا ل�ض� � ��مان �أن تكون اخلطة وعملية املوافقة عليها متوافقتني مع النظامني
القانونيني على حد �سواء.
 -114كما �إن الت�شارك يف و�ضع خطط �إعادة التنظيم هو و�سيلة منا�سبة ملعاجلة �شواغل
الدائن� �ي��ن واملحاكم حيثما يكون له� � ��م دور يف املوافقة على اخلط� � ��ط وتنفيذها ،وميكن
التن�سيق بني هذه اخلطط من خالل اتفاق �إع�سار .وعلى الرغم من �أن اخلطط قد تكون
مت�ش� � ��ابهة �أو على الأقل مت�سقة مع بع�ض� � ��ها البع�ض ،ينبغي حفظ حق املانحني يف عدم
املوافقة على اخلطط املقدمة يف �إجراءات �أخرى �أو االعرتا�ض عليها )139(.وميكن التفاق
()140
الإع�س� � ��ار �أن ي�ش� � ��مل �إعداد اخلطة �أو اخلطط؛ وت�ص� � ��نيف الدائنني والتعامل معهم؛
( )137انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة ( 4-3ب) '.'2
( )138انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة  .8كما ت�ش� � � ّ�دد املبادئ التوجيهية الأوروبية لالت�صال
والتعاون بني املحاكم يف �إجراءات الإع�سار عرب احلدود على التعاون بني ممثلي الإع�سار ب�أي طريقة تت�سق مع هدف
�إعادة تنظيم الأعمال �أو بيعها كمن�ش�أة عاملة ،كلما كان ذلك ممكنا (املبد�أ التوجيهي .)1-14
( )139انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Lehman Brothersالفقرة .1-10
( )140انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .13
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و�إجراءات املوافقة ،مبا يف ذلك االلتما�س والت�صويت؛ والدور الذي تقوم به املحاكم (�إن
وجد) ،وخ�صو�ص� � ��ا فيما يتعلق بت�أكيد خطة وافق عليها الدائنون (�إذا ما ا�ش� �ت��رط ذلك
قانون الإع�سار) وتنفيذها )141(.وميكن لالتفاق �أي�ضا �أن ين�ص على �أن اخلطط ينبغي �أن
ملزمة للمطالبني يف الدول ذات ال�ص� � ��لة ،حاملا يوافق عليها الدائنون ،ومبجرد �أن
تكون ِ
ت�ؤكدها املحاكم املعنية ،عندما تقت�ض� � ��ي احلاجة ،وذلك بغ�ض النظر عما �إذا كان ه�ؤالء
قدموا مطالبات بطريقة
قدموا مطالبات يف �إجراءات يف تل� � ��ك الدول �أو ّ
املطالب� � ��ون قد ّ
)142(.
�أخرى �إىل الوالية الق�ضائية لتلك الدول
يقرر تلك الإجراءات� ،أن ين�ص ،مع ذلك ،على
 -115وميكن التفاق الإع�سار ،عندما ال ّ
يقررها وفقا للقانون الواجب التطبيق ،بالت�شاور مع ممثلي الإع�سار،
�أنه ينبغي للمدين �أن ّ
�أو ب�أمر من املحاكم ذات ال�صلة .وميكن التفاق ،ين�ص عموما على التن�سيق لكنه ال يتناول
على وجه التحديد خطط �إعادة التنظيم� ،أن يي�رس �أي�ضا التن�سيق بني هذه اخلطط .ويف
ق�ض� � ��ية �رشكة  ،360Networksعلى �س� � ��بيل املثال ،مل يتناول االتفاق نف�س� � ��ه خطة �إعادة
التنظيم لكن الأطراف اتفقت ،يف �س� � ��ياق �إعادة التنظيم ،على و�ض� � ��ع خطتني مت�شابهتني
بدرجة كبرية وعلى جعل كل خطة متوقفة على املوافقة على اخلطة الأخرى .ويف ق�ضية
� ،Masoniteأدى اتفاق الإع�سار ،الذي �أُبرم للتن�سيق بني الأن�شطة يف الإجراءات املقامة
يف كل من كندا والواليات املتحدة� ،إىل موافقة الواليتني الق�ض� � ��ائيتني على خطة واحدة
و�إىل ا�س� � ��تكمال جممل �إعادة التنظيم اخلا�ص ب�رشكات  Masoniteخالل  85يوما فقط
()143
من بدء الإجراءات.
 -116و�أحد ال�شواغل عند التفاو�ض على خطط �إعادة تنظيم مت�شابهة يت�صل بامل�ساواة
يف املعامل� � ��ة بني الدائنني يف كل والية ق�ض� � ��ائية وباحلاجة �إىل �ض� � ��مان �أال يلقى البع�ض
معاملة �أف�ضل مما يلقاه غريهم .فعلى �سبيل املثال ،يف ق�ضية Felixstowe Dock and
� )144(،Railway Co.س� � ��عى املدين الأمريكي �إىل احل�صول على تعاون املحاكم الإنكليزية
املطبقة على موجودات املدين يف �إنكلرتا من �أجل منع حتويلها �إىل
لرفع الأوامر الزاجرة
ّ
نقود (ت�سييلها) �أو �إزالتها .ومع �أن حمكمة الواليات املتحدة �أكدت للمحكمة الإنكليزية �أنه
�إذا مت رفع الأوامر الزاجرة ،لن ي�ؤدي رفع دعوى ب�ش � � ��أن املطالبات الإنكليزية يف املحاكم
الإنكليزي� � ��ة �إىل رفع دعاوى بتهمة انتهاك حرمة حمكمة الواليات املتحدة ،فقد رف�ض� � ��ت
املحكم� � ��ة الإنكليزية رفع الأوامر الزاجرة .وا�س� � ��تند ذلك القرار �إىل القلق الذي ي�س� � ��اور
املحكمة الإنكليزية من �أن الدائنني الإنكليز �سيح�ص� � ��لون على معاملة غري تف�ض� � ��يلية يف
�إطار خطة الواليات املتحدة لإعادة التنظيم.
( )141انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .4
( )142املرجع نف�سه ،الفقرة .5
( )143اعرتف قرار �ص� � ��ادر من حمكمة كندية بالأمر ال�صادر يف الواليات املتحدة باملوافقة على �إعادة التنظيم
�رار؛ انظر الفقرة  27م� � ��ن Masonite and Masonite International Inc. (Re),
وت�أكي� � ��د اخلطة ،ونَ َّف َذ هذا الق� � � َ
.00-8075-[2009] O.J. No. 3264, Court No. 09
( )144ق�ض� � ��ية � Felixstowe Dock and Railway Co.ض� � ��د U.S. Lines Inc.; 1987 Q.B. 360 (Queen’s
).Bench Division, Commercial Court 1987) (England
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 -117ويج� � ��وز اتباع نه� � ��وج خمتلفة يف �إعداد خطط �إع� � ��ادة التنظيم وتقدميها .وميكن
�إ�سناد امل�س�ؤولية �إىل كل من املدين �أو املدينني ،ح�سب احلالة ،حيثما ين�ص قانون الإع�سار
على ا�ستمرار حيازة املدين وموا�صلته لأعماله التجارية� )145(،أو �إىل ممثلي الإع�سار ،رمبا
بالتعاون مع املدين )146(.وحيثما يتعني و�ض� � ��ع اخلطة باال�شرتاك مع ممثل الإع�سار ،يجوز
اتباع نهوج خمتلفة �أي�ض� � ��ا لتن�س� � ��يق العملية يف دول خمتلفة .ورمبا تكون اجلهة التي تدير
الأعمال التجارية للمدين يف دولة ما ،على �سبيل املثال ،خري من يقوم بو�ضع خطة لإعادة
تنظيم جميع الأعمال التجارية للمدين ،بالت�ش� � ��اور مع جميع ممثلي الإع�سار؛(� )147أو رمبا
()148
ي�ض� � ��ع املدين اخلطة جنبا �إىل جنب مع ممثل الإع�سار يف دولة حمكمة واحدة فقط،
ولكن مع �إ�رشاك ممثلي الإع�سار الآخرين ،خا�صة �إذا كان قانون الإع�سار ي�شرتط م�شاركة
ممثل الإع�سار يف التفاو�ض على خطة �إعادة التنظيم �أو موافقته عليها.

(د)

معاملة املوجودات

 -118من الأمور الأ�سا�سية لإجراءات الإع�سار �رضورة حتديد موجودات املدين وجمعها
واحلفاظ عليها والت�رصف فيها )149(.ووفقا لبع�ض قوانني الإع�سار ،تُنقل امللكية القانونية
للموجودات �إىل موظف معني (ممثل الإع�س� � ��ار عموما) .ووفق قوانني �أخرى ،يظل املدين
هو املالك القانوين ،ولكن �صالحياته لإدارة تلك املوجودات والت�رصف فيها تكون حمدودة.
وي�ؤ ِّث� � ��ر حتديد املوجودات وكيفية معاملتها يف دعاوى الإع�س� � ��ار عل� � ��ى نطاق الإجراءات
و�سريها وميكن �أن يكون لهما �أثر هام يف احتمال جناح تلك الإجراءات.

''1

التحري ب�ش�أن املوجودات
ّ

التحري ب�ش � � ��أن املوجودات عامال حا�س� � ��ما يف جناح �سري �إجراءات
 -119كثريا ما يكون
ّ
من�سق يف هذا
نهج
باعتماد
التكاليف
وتوفري
اجلهود
ازدواجية
ب
ن
جت
الإع�س� � ��ار ،وميكن ّ
ّ
املجال .وميكن التن�س� � ��يق يف التحريات من خالل �إ�سناد امل�س�ؤولية عن �سريها ،على �سبيل
املثال� ،إىل ممثل �إع�س� � ��ار يف دولة ما �أو عن طريق التن�س� � ��يق بني �أن�شطة ممثلي الإع�سار
بطرائق �أخرى ،مثل و�ض� � ��ع الأحكام اخلا�صة بتقدمي الإ�شعارات والتقارير .ويجوز �إ�سناد
امل�س � � ��ؤولية عموما عن جميع املوجودات �أو قد يتم االتفاق ب�ش � � ��أنها على �أ�سا�س كل حالة
على حدة )150(.وحيثما تُ�سنَد امل�س�ؤولية �إىل ممثل �إع�سار واحد ،فقد يكون من امل�ست�صوب
( )145انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .5
( )146انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Maxwellالفقرة .'3' 3
( )147انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة �( 2-3أ).
( )148انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Maxwellالفقرة .'3' 3
( )149الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات .24-1
( )150انظر ،على �سبيل املثال ،الفقرة  2-6من االتفاق عرب احلدود فيما يتعلق بق�ضية  ،Madoffوالذي ي�شمل
�إ�سناد امل�س�ؤولية من �أجل حتديد املوجودات.
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لذل� � ��ك املمثل �أن يُبلغ نظ� �ي��ره يف الدولة الأخرى عن التحريات )151(،و�أن يت�ش� � ��اورا دوريا
بالتقدم املح� � ��رز وبالنتائج ،وكذلك بالإجراءات املقرتح� � ��ة .كما يجوز ملمثل
فيم� � ��ا يتعلق
ّ
الإع�س� � ��ار �أن يزود نظريه مب�شاريع �ص� � � َ�يغ �أي طلبات يُقرتح تقدميها �إىل املحاكم .وعندما
تكون قد ا�س � � �تُهلت حتريات يف وقت �إبرام اتفاق الإع�سار ،يجوز �أن تظل امل�س�ؤولية واقع ًة
بالتحري )152(.ويقت�ض� � ��ي نهج �آخر �أن يلتقي ممثال الإع�سار
على ممثل الإع�س� � ��ار القائم
ّ
لكي يناق�ش� � ��ا جميع الإجراءات التي اتخذت قبل االجتماع وي�ض� � ��عا خطة عمل لتن�س� � ��يق
الإجراءات الالحقة وتنظيمها ،وذلك مثل التعرف على موجودات املدين وحتديد مكانها
()153
وا�سرتدادها واملحافظة عليها وحمايتها.

''2

ا�ستعمال املوجودات والت�رصف فيها

 -120كثريا ما يقت�ضي �س� �ي��ر �إجراءات الإع�سار موا�صلة ا�ستعمال موجودات املدين� ،أو
موا�صلة الت�رصف فيها (مبا يف ذلك بوا�سطة رهنها) لكي يت�سنى بلوغ الهدف املن�شود من
املحددة .وعندما ت�شتمل ق�ضية �إع�سار املدين على �إجراءات يف دول خمتلفة،
الإجراءات
ّ
فقد يكون من ال�رضوري التن�سيق بني ا�ستخدام موجودات املدين والت�رصف فيها ل�ضمان
زيادة قيمة املوجودات �إىل �أق�صى حد ل�صالح جميع الدائنني .وب�صورة مماثلة ،قد يكون
التن�سيق مطلوبا فيما يخ�ص احلفاظ على املوجودات .ففي �سياق جمموعة املن�ش�آت ،على
�س� � ��بيل املثال ،قد تكون لأع�ضاء املجموعة م�ص� � ��لحة يف موجودات �أع�ضاء �آخرين �ضمن
املجموعة .وحيثما تكون قيمة تلك املوجودات �أو ا�س� �ت��ردادها يف خطر ،يجوز لأع�ض� � ��اء
املجموعة املهتمني �أن ي�س� � ��عوا �إىل تن�س� � ��يق الكيفية التي تُعامل به� � ��ا تلك املوجودات ،مبا
يف ذلك تقدمي التمويل للحفاظ على قيمة املوجودات وزيادة قيمتها �إىل �أق�ص� � ��ى حد �أو
()154
امل�ساعدة على ا�سرتدادها.
 -121وميكن ا�س� � ��تخدام االتفاقات لت�سهيل هذا التن�س� � ��يق من خالل تقرير ا�شرتاطات
املوافقة؛ وتوزيع امل�س�ؤوليات بني خمتلف الأطراف ذات امل�صلحة؛( )155وحتديد التفا�صيل
املتعلقة ب�إجراءات ا�س� � ��تخدام املوجودات �أو الت�رصف فيه� � ��ا .ورغم �أن املدى الذي ميكن
الذه� � ��اب �إليه يف توزيع امل�س � � ��ؤولية بني خمتل� � ��ف املحاكم وممثلي الإع�س� � ��ار يتوقف على
()156
مقت�ضيات القانون الواجب تطبيقه ،تبينّ املمار�سة �إمكانية اتباع نهوج خمتلفة.
( )151انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Maxwellالفقرة  ،4و ،Nakashالفقرة .18
( )152انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،GFBEالفقرة (1-4ج) ،و ،Nakashالفقرة .7
( )153انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Manhatinvالفقرة  ،2واالتفاق عرب احلدود ب�ش�أن ق�ضية ،Madoff
الفقرة .2-6
( )154انظر على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Lehman Brothersالفقرة .4-7
( )155انظر على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Swissairالفقرتني  4و.5
( )156يف الق�ض� � ��ايا التي تنظر فيها �أكرث من حمكمة ذات اخت�ص� � ��ا�ص �ش� � ��امل ،من دون �أن يكون هناك حمكمة
رئي�سية ،يحيل ميثاق الرابطة الدولية لنقابات املحامني املوجودات داخل كل والية ق�ضائية �إىل تلك املحكمة (املبد�أ
 4باء) .وحيثما ت�ش� � ��مل �إجراءات الدعوى �إجراء رئي�س� � ��يا و�آخر غري رئي�سي ،تو�صي املبادئ التوجيهية لالت�صال بني
املحاكم ب�أن ي�س� � ��عى كل ممثل �إع�س� � ��ار �إىل بيع املوجودات [يف واليته الق�ض� � ��ائية] بالتعاون مع �سائر ممثلي الإع�سار
وذلك لزيادة قيمة املوجودات الإجمالية �إىل �أق�ص� � ��ى حد (املبد�أ التوجيهي  .)1-13وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي لأي
حمكمة وطنية ،حيثما يقت�ضي الأمر الت�رصف� ،أن توافق على تلك املبيعات �أو على قرارات الت�رصف يف املوجودات
التي من �ش�أنها �أن تُولِّد هذه القيمة (املبد�أ التوجيهي .)2-13
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 �أ�  -إ�رشاف املحاكم
 -122ت�س� � ��ند بع�� � ��ض االتفاقات امل�س � � ��ؤولية عن الإ�� �ش��راف على ا�س� � ��تخدام املوجودات
والت�� �ص��رف فيها فيما بني املحاكم� ،س� � ��واء �أكان ذلك �إىل حمكمة الدول� � ��ة التي تقع فيها
املوج� � ��ودات �أو التي لها والية ق�ض� � ��ائية على املوج� � ��ودات؛(� )157أم �إىل حمكمة الدولة التي
يق� � ��ع فيها مقر املدين؛ �أو �إىل املحاكم املخت�ص� � ��ة جمتمعة فيم� � ��ا يتعلق مبختلف �إجراءات
حمددة
الإع�س� � ��ار )158(.ويف بع�ض االتفاقات ،ال ي�صلح معيار املوقع �إال فيما يتعلق بنوعية ّ
من املوجودات ،مثل املمتلكات غري املنقولة )159(.وثمة نهج �آخر قد يكون منا�سبا يف بع�ض
الق�ض� � ��ايا ،مثل الق�ض� � ��ايا التي توجد فيها درجة عالية من الرتاب� � ��ط الإداري والتنفيذي
فيما بني �أع�ضاء جمموعة ال�رشكات ،وهو جعل مبيعات موجودات معينة خا�ضعة ملوافقة
م�ش� �ت��ركة من املحاك� � ��م املعنية ،بغ�ض النظر ع� � ��ن موقع تلك املوج� � ��ودات )160(،مع �أن من
امل�ست�صوب �ضمان �أال يكون هذا احلكم �سببا يف حدوث ت�أخري ال داعي لـه ويف تخفي�ض
القيمة .ولت�سهيل تلك املوافقة امل�شرتكة وتوزيع العائدات بني خمتلف املدينني ،تتيح بع�ض
()161
االتفاقات امل�شرتكة عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة.
�  -123أما ا�ش� �ت��راط موافقة املحكمة فيمكن �أن يكون مق�ص� � ��ورا عل� � ��ى املوجودات التي
تتجاوز قيمة معينة �أو على �أنواع معينة من املعامالت ،ب�أن مييز ،على �س� � ��بيل املثال ،بني
الت�رصف يف �س� � ��ياق العمل املعتاد للمن�ش � � ��أة والت�رصف خارج ال�سياق املعتاد ،مع ا�شرتاط
املوافق� � ��ة على معامالت الفئة الأخرية فقط .وقد يحدد االتفاق �أي�ض� � ��ا �أن املوافقة غري
الزمة لأنواع معينة من املعامالت ،على �س� � ��بيل املثال� ،إيداع �أموال يف ح�سابات م�رصفية.
تتوخى احل�ص� � ��ول على موافقة فيم� � ��ا يتعلق بكل معاملة على
ورغم �أن بع�ض االتفاقات
ّ
حدة )162(،ميكن التفاق �أن ين�ص على �أن تُ�ص� � ��در املحاكم امل�س � � ��ؤولة �أوامر عامة ت�ش� � ��مل
الت�� �ص��رف يف جميع املوجودات ،مبا ميكّن ممثلي الإع�س� � ��ار من اتخاذ �إجراءات من دون
()163
احل�صول على موافقة يف كل حالة.

  ب�  -إ�رشاف ممثلي الإع�سار
 -124ثمة نهج �آخر ي�أذن �رصاحة ملمثل الإع�سار با�ستخدام موجودات املدين �أو الت�رصف
فيها من دون موافقة املحكمة حيثما ي�س� � ��مح القانون الواجب التطبيق بذلك ،مما يق�صرّ
الوق� � ��ت الالزم لتلك التدابري .وميكن لهذا الإذن �أن ي�ش� � ��مل مطالبة املدين بالت�رصف يف
موجودات معينة .ويف بع�ض احلاالت ،قد يكون من املنا�س� � ��ب ا�ش� �ت��راط ح�ص� � ��ول ممثل
( )157انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة 6؛ وانظر �أي�ضا ق�ضية  ،Lehman Brothersالفقرة .1-7
( )158انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .2
( )159انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،PSINetالفقرة .'2' 10
( )160انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Tee-Comm.الفقرة .6
( )161انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Liventالفقرة ' ،'4و ،PSINetالفقرة .13
( )162انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة .3
( )163انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .6
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الإع�س� � ��ار على املوافقة امل�سبقة من النظري الأجنبي للت�رصف يف املوجودات ،مبا يف ذلك
الت�رصف يف الأ�سهم �أو الفوائد .ولتج ّنب الوقوع يف م�أزق ،ميكن ق�رص �أي �رشط اللتما�س
املوافقة على القيام "مبحاولة ح�س� � ��ن نية" �أو على الت�شاور .وحيثما يُ�سمح للمدين ب�إدارة
املوجودات ،على �س� � ��بيل املثال ،ب�ص� � ��فته مدينا حائزا ،قد تكون موافقة ممثلي الإع�سار
الزم� � ��ة لبيع املوجودات �أو الت�رصف فيها خارج �س� � ��ياق العمل املعتاد ،ولكن لي�س خلالف
ذل� � ��ك )164(.وحتى عندما ال تكون موافقة املحكم� � ��ة مطلوبة لأي حالة بيع للموجودات �أو
الت�� �ص��رف فيها ،يجوز للمحاكم مع ذلك الإ�رشاف على ا�س� � ��تخدام املوجودات والت�رصف
()165
يقدم ممثلو الإع�سار تقارير منتظمة عن عملهم يف هذا ال�صدد.
فيها با�شرتاط �أن ّ
 -125وقد ت�ش� � ��مل التفا�ص� � ��يل الأخرى التي يجوز �أن يتناولها اتفاق الإع�س� � ��ار ب�ش � � ��أن
ا�س� � ��تخدام املوجودات والت�رصف فيها ما يلي :طريقة الت�رصف؛ �أو حتديد �س� � ��عر �رصف
العمالت الأجنبية للمعامالت التي تتطلب ح�س� � ��اب مبلغ بعمالت خمتلفة؛(� )166أو طريقة
عدة ومنها متويل
دفع العائدات ومكانه؛(� )167أو ا�ستخدام العائدات من املبيعات لأهداف ّ
ر�أ�� � ��س املال الت�ش� � ��غيلي؛(� )168أو تغطية النفقات التي توافق عليه� � ��ا املحكمة( )169وتخطيط
التمويل؛(� )170أو توزيع العائدات على الدائنني.

  (هـ)

توزيع امل�س�ؤولية عن بدء الإجراءات

�  -126أثناء �إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار ،قد ي�ص� � ��بح من ال�رضوري البدء ب�أنواع خمتلفة
من الإج� � ��راءات املتعلقة باملدين �أو الأطراف الثالثة .وقد ي�ش� � ��مل ذلك الإجراء اخلا�ص
بالإع�سار �أو �إجراءات �أخرى م�شابهة تتعلق ،على �سبيل املثال ،بال�رشكات الفرعية للجهة
املدينة (�أينما كان موقعها) التي ال تكون خا�ض� � ��عة بع ُد لإجراءات الإع�س� � ��ار �أو لإجراءات
موازية ،كالإجراءات التي تتم على �أ�س� � ��ا�س وجود قدر كبري من املوجودات �أو على �أ�سا�س
�أعمال جتارية كبرية �أو على �أ�سا�س مكان الت�أ�سي�س� )171(،أو كالتدابري التي تتعلق ب�أطراف
ثالثة ،مثل جت ّنب بع�ض املعامالت �أو ما يتعلق بتقدمي املطالبات والتحقق منها .ولتج ّنب
�أي منازعات حمتملة ،يجوز �أن يو ِّزع اتفاق الإع�سار امل�س�ؤولية عن بدء هذه الإجراءات بني
()172
خمتلف املمثلني ،رهنا ب�رشوط معينة ،مثل املوافقة الكتابية من ممثل الإع�سار الآخر.
مهما ال�س� � ��تيفاء مقت�ضيات القانون
 -127وقد يكون توزيع امل�س � � ��ؤولية على هذا النحو ّ
الوطني ،لأن العديد من القوانني ال ت�ش� � ��مل ،فيما يتعلق بتحديد الأ�ش� � ��خا�ص الذين قد
( )164انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة �( 4-3أ) '.'1
( )165انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرتني  6و.11
( )166انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة ثانيا .G -
( )167املرجع نف�سه ،الفقرة ثانيا .H -
( )168انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Liventالفقرة .13
( )169انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .19
( )170انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .10
( )171انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreالفقرة .L
( )172انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .5
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يطلبون بدء �إجراءات الإع�سار ،ممثلي الإع�سار الأجانب �أو ال تتناول م�س�ألة املكانة التي
تخولهم تقدمي مثل هذا الطلب .واملادة  11من قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي م�ص� � � ّ�ممة
بحيث ت�ض� � ��من �أن يتمتع املمث� � ��ل الأجنبـي ،بعد االعرتاف بالإجراءات الرئي�س� � ��ية �أو غري
املعرتفة ،على
الرئي�س� � ��ية ،باملكانة الالزمة لطلب بدء �إجراءات دعوى الإع�سار يف الدولة
ِ
يعدل القانون
وال
�أن ت�س� � ��توفى ال�� �ش��روط الالزمة لبدء هذه الإجراءات فيما ع� � ��دا ذلك؛
ِّ
النموذجي ال�رشوط التي ي�ضعها القانون املحلي لبدء تلك الإجراءات .وكذلك تن�ص املادة
 23عل� � ��ى املكانة التي ينبغي �أن يتمتع بها املمثل الأجنبـي ،بعد االعرتاف ب�إجراء �أجنبي،
لبدء �إجراءات الإبطال ح�سبما هو متاح يف الدولة املع ِرتفة .لك ْن عندما ال يكون القانون
النموذجي م�شرتعا� ،أو عندما يكون هناك �شك يف مكانة املمثل الأجنبـي التي متكّنه من
�أن يبد�أ تلك الإجراءات ،ف�إن �إ�س� � ��ناد امل�س � � ��ؤولية يف اتفاق الإع�سار �إىل ممثل �إع�سار �آخر
ميكن �أن يي�سرّ بدء تلك الإجراءات .وقد ي�ش� � ��مل االتفاق �أي�ض� � ��ا امل�س� � ��ائل الإجرائية ذات
املحددة لتقدمي الوثائق والتقارير ولتقدمي �إ�ش� � ��عار،
ال�ص� � ��لة ،مثل املهل الزمنية النهائية
ّ
وفقا للقانون الواجب التطبيق.

(و)

معاملة املطالبات

 -128ت � � ��ؤدي مطالب� � ��ات الدائنني عملها على عدة م�س� � ��تويات يف �إجراءات الإع�س� � ��ار،
فهي حتدد الدائنني الذين يجوز لهم الت�ص� � ��ويت يف الإج� � ��راءات ،والكيفية التي ميكنهم
الت�ص� � ��ويت بها ومقدار ما �س� � ��وف يح�ص� � ��لون عليه يف التوزيع .وبناء عليه ،ف�إن �إجراءات
تقدمي املطالبات والتحقق منها وقبولها هي كلها جزء رئي�س� � ��ي من �إجراءات الإع�س� � ��ار.
يو�ضح ويرتب امل�سائل
وعندما تعرب �إجراءات الإع�سار احلدود ،ميكن التفاق الإع�سار �أن ّ
الإجرائية فيما يتعلق بتن�س� � ��يق جتهيز املطالبات مثل مكان وزمان التقدمي (مبا يف ذلك
املواعي� � ��د النهائية) ،وامل�س � � ��ؤولية ،والإجراءات املتعلقة بالتحق� � ��ق والقبول بها ،ومعاجلة
املقدمة واالعرتاف املتقابل بالقبول .وقد ت�شكِّل
االعرتا�ضات ،وتقدمي �إ�شعار باملطالبات
ّ
معامل ُة املطالبات فيما بني ال�رشكات يف �س� � ��ياق جمموعة املن�ش � � ��آت هي �أي�ض� � ��ا مو�ض� � ��و َع
االتفاق وقد ت�ش� � ��مل ،على �سبيل املثال� ،إر�س� � ��اء �آلية ،مثل جلنة ،لت�سوية اخلالفات فيما
يتعلق بتلك املطالبات )173(.وقد يتطلب هذا االتفاق �أو ال يتطلب موافقة املحكمة ،وهذا
يتوق� � ��ف على الدور الذي تق� � ��وم به املحكمة يف قبول املطالب� � ��ات والتحقق منها مبوجب
قانون الإع�س� � ��ار الواجب تطبيقه .ويجوز التفاو�ض ب�ش�أن تفا�صيل عملية املطالبات التي
يتع� �ي��ن اتباعها عند بدء الإجراءات� ،أو رمبا ين�ص �أي اتفاق يُربم يف ذلك الوقت على �أن
تُعالج بع�ض املطالبات يف اتفاق �إع�س� � ��ار الحق يحدد توقيت ت�سوية املطالبات و�إجراءاتها
)174(.
والوالية الق�ضائية والقانون الواجب تطبيقه

( )173انظ� � ��ر ق�ض� � ��ية  ،Lehman Brothersالفقرة  ،3-9واالتفاق عرب احلدود فيما يتعلق بق�ض� � ��ية ،Madoff
الفقرة .1-7
( )174انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Calpineالفقرة  ،19و ،Quebecorالفقرة .18
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 -129ويف حني �أن االتفاقات املكتوبة تتناول يف العادة التن�س� � ��يق يف معاملة املطالبات،
ميكن حتقيق التن�س� � ��يق يف بع�ض احلاالت دون اتفاق من هذا القبيل .ففي ق�ض� � ��ية بني
الواليات املتحدة وهولندا ،على �س� � ��بيل املثال ،عمل املدي� � ��ن احلائز يف الواليات املتحدة
واملهنيون املتخ�ص�صون يف الإع�سار يف هولندا معا للتن�سيق بني خمتلف العمليات من دون
()175
اتفاق مكتوب ،مع �ضمان االمتثال لقوانني الدولتني املعنيتني كلتيهما.
 -130ويجوز �أي�ض� � ��ا �أن تعالج االتفاقات امل�س� � ��ائل ذات الأولوية وم�س � � ��ألة التبعية يف املرتبة.
فعلى �س� � ��بيل املثال ،وافق� � ��ت الأطراف ،يف ق�ض� � ��ية  ،United Pan-Eurpoeعلى عدم �إنزال
مرتبة بع�ض املطالبات �إىل م�ستوى الفوائد ال�سهمية ،وهو �أمر كان م�سموحا به مبوجب قانون
�إحدى الدولتني املعنيتني فقط ،لأن القيام بذلك كان �سيتعار�ض مع قانون الدولة الأخرى.

''1

تقدمي املطالبات

قدم املطالبات مبوجبها،
 -131ميكن لالتفاقات �أن حت� � ��دد الإجراءات التي ينبغي �أن تُ َّ
املقدمة يف �أكرث م� � ��ن �إجراء لتحديد املكان الذي ينبغي �أن
و�أن تتناول م�س � � ��ألة املطالبات
َّ
املقدمة يف �أحد الإجراءين كما
يت� � ��م فيه التحقق منها وقبولها .وميكن معاملة املطالبات
ّ
لو كانت قد ق ُّدمت ح�س� � ��ب الأ�ص� � ��ول يف الإجراء الآخر الذي �سيتم فيه التحقق من تلك
املقدمة يف �إجراء ما كما لو كانت
املطالبات وقبولها �أو رف�ض� � ��ها .وميكن اعتبار املطالبة
ّ
ق ُّدمت يف الإجراءين كليهما ،على �أن تعود م�س�ؤولية التحقق والقبول �أو الرف�ض �إىل �آخر
مكان ق ُّدمت فيه .كما �إن من �ش�أن االتفاق �أن يو�ضح �أن تقدمي املطالبة هو �رشط �أ�سا�سي
()176
للم�شاركة يف عملية التوزيع �أو للت�صويت على �أي اقرتاح �أو خطة لإعادة التنظيم.

''2

التحقق من املطالبة وقبولها

 -132ميك� � ��ن القي� � ��ام بالتحقق من املطالبات وقبولها بوا�س� � ��طة جمموع� � ��ة متنوعة من
الطرائق ومن جانب الأطراف املختلفة ،مبا يف ذلك املحاكم وممثلو الإع�سار ،ويف بع�ض
احل� � ��االت ،املدين .وكما ذكر �أع� �ل��اه ،ميكن �أن تتناول اتفاقات الإع�س� � ��ار عملية التحقق
من املطالبات وقبولها وتوزيع امل�س � � ��ؤولية بني املحاكم �أو ممثلي الإع�سار )177(.فعلى �سبيل
املث� � ��ال ،ميكن �أن ين�ص االتفاق على �أن يعمل الطرفان معا لكي يتفقا على الإجراء الذي
�سيُ َّتبع يف االتفاق املقبل(� )178أو على �أن يجري الف�صل يف املطالبات وفقا للقانون الواجب
تطبيقه يف هذا ال�صدد.
( )175انظر ،ق�ضية .United Pan-Europe
( )176انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .4
( )177ين�ص امليثاق ،على �س� � ��بيل املثال ،على مبادئ تقدمي املطالبات فيما يتعلق بق�ض� � ��ايا تحُ دد فيها حمكمة
تتعدد فيها املحاكم ذات االخت�صا�صات ال�شاملة دون �أن تكون هناك حمكمة رئي�سية
رئي�س� � ��ية وفيما يتعلق بق�ض� � ��ايا ّ
(املبد�آن  2و.)4
( )178انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .4
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 -133وعندم� � ��ا تكون املحكمة م�ش� � ��مولة يف العملية ،يجوز للأط� � ��راف �أن تتفق على �أن
تتحق� � ��ق حمكم� � ��ة دولة ما من جميع املطالب� � ��ات( )179وتقبل به� � ��ا �أو �أن تتحقق كل حمكمة
املقدمة ح�سب الأ�صول يف تلك
م�س � � ��ؤولة عن �إجراءات الإع�س� � ��ار املختلفة من املطالبات
ّ
الإج� � ��راءات وتقبلها )180(.وعندما يجب الف�ص� � ��ل يف املطالب� � ��ات يف حمكمة واحدة ،يجوز
تقدم فيها
�أن تك� � ��ون هذه املحكم� � ��ة يف الدولة التي يقع فيها مقر املدين �أو املحكمة التي ّ
املطالبة ،ما مل تتطلب مبادئ املجاملة الق�ضائية خالف ذلك� ،أو ما مل تكن حمكمة �أخرى
()181
�أن�سب بالنظر �إىل جميع الظروف.

 -134وعندما ين�ص اتفاق الإع�سار على التحقق من املطالبات وقبولها يف دولة واحدة،
فقد يتطل� � ��ب الأمر اعرتاف املحاكم الأخرى امل�ش� � ��مولة يف الإج� � ��راءات بتلك املطالبات
وقب� � ��ول املدين بتلك العملية .وعلى نحو مماثل ،عندما يتعني الف�ص� � ��ل يف املطالبات يف
ع� � ��دة حماكم ،ميك� � ��ن لالتفاق �أن ين�ص على �أن تنظر كل حمكم� � ��ة يف املطالبات املرفوعة
طبق قرارها ب�ش�أن تلك املطالبات ،و�أن تعرتف
على املدين يف الدعوى اخلا�صة بها ،و�أن يُ ّ
()182
به املحاكم الأخرى ،وذلك �إىل املدى امل�س� � ��موح ب� � ��ه مبوجب القانون الواجب تطبيقه.
وعندما يلزم اتخاذ �إجراء ما ل�ض� � ��مان االعرتاف فقد ي�س� � ��ند االتفاق م�س � � ��ؤولية القيام
باخلطوات ال�رضورية �إىل املدين �أو ممثل الإع�س� � ��ار على �س� � ��بيل املثال )183(.وميكن لإلزام
ممثلي الإع�س� � ��ار بالتبادل الدوري ل�س� � ��جالت املطالبات
ّ
املقدم� � ��ة يف كل �إجراء �أن يي�سرّ
التن�س� � ��يق يف معاجل� � ��ة املطالبات )184(.ويف احلاالت التي يُ�ش� �ت��رط فيها ،مبوجب القانون
الواجب التطبيق ،ح�ض� � ��ور الدائنني �شخ�ص� � ��يا للتحقق من مطالباتهم ،ميكن لالتفاق �أن
يعالج العقبة الناجمة عن تكاليف �س� � ��فر الدائنني الأجانب ،التي ميكن �أن متنع �أ�صحاب
املطالبات الأ�صغر من ال�سعي �إىل احل�صول على حقوقهم.
 -135وقد ين�ص اتفاق الإع�س� � ��ار على �أن تقرر املحكمة �صاحبة الف�صل يف امل�س�ألة قيمة
املطبقة
املطالبات ومقبوليتها و�أولويتها ،با�ستخدام حتليل ي�ستند �إىل قواعد تنازع القوانني
ّ
يف تل� � ��ك املحكمة �أو وفقا للقانون الذي يحكم املطالبة الرئي�س� � ��ية(� )185أو على �أن تُ�ش � � �كَّل
جلنة خا�ص� � ��ة لهذا الغر�ض )186(.وميكن لالتفاق �أي�ض� � ��ا معاجلة م�س�ألة االعرتا�ضات على
()187
املطالبات ،على �سبيل املثال ،من خالل ال�سماح بتقدمي االعرتا�ضات يف كل دعوى.
 -136وميكن التفاق الإع�س� � ��ار ،كبديل للف�ص� � ��ل بحكم من جانب املحاكم� ،أن ين�ص على
قيام ممثل الإع�س� � ��ار بالتحقق من املطالبات وقبولها ،و�أن يحدد تفا�صيل الإجراء املتبع.
( )179انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .4
( )180انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreالفقرة .G
( )181انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،PSINetالفقرة .10
( )182املرجع نف�سه ،الفقرة .11
( )183انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .4
( )184انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .II. C
( )185انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Everfreshالفقرة  ،8و ،ABTCالفقرة .4
( )186انظر  ،Lehman Brothersالفقرة .4-9
( )187انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .8
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فعلى �سبيل املثال ،ن�ص �أحد االتفاقات على �أن يقوم ك ّل من ممثلي الإع�سار يف �إجراءات
املقدمة
متع� � ��ددة يف خمتلف دول االحتاد الأوروبي بالتحقق من حجم و�ش� � ��كل املطالبات
ّ
يقدم ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراءات غري الرئي�س� � ��ية
يف �إجراءاتهم .ون�ص كذلك على �أن ّ
املقدمة يف الإجراءات غري
�إىل ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراء الرئي�س� � ��ي قائمة باملطالبات
ّ
الرئي�س� � ��ية .وتعينَّ اال�ض� � ��طالع بالتحقق على نحو م�س� � ��تقل مبا يتفق مع القانون الوطني
()188
ووفقا للأحكام الواردة يف الئحة اجلماعة الأوروبية.
حمددة ،مثل
 -137كما ميكن يف بع�ض احلاالت �إ�س� � ��ناد امل�س�ؤولية عن معاملة مطالبات ّ
حمددة ،ومنها على �س� � ��بيل املثال ،املدين احلائز،
املطالبات غري امل�ض� � ��مونة� ،إىل �أطراف ّ
()189
رهنا بالت�شاور مع ممثلي الإع�سار.
 -138وميكن التفاق الإع�سار �أي�ضا �أن يعالج املطالبات يف �إجراءات �إعادة التنظيم ،قبل
املوافقة على اخلطة وتنفيذها .فقد �أ�س� � ��ند �أحد االتفاقات ،على �سبيل املثال ،امل�س�ؤولية
الرئي�س� � ��ية خالل ذلك الوقت �إىل ممثلي الإع�س� � ��ار بالت�شاور مع املدين ب�ش�أن االتفاق على
()190
�صحة املطالبات �أو حجمها وعلى �أدائها �أو على ت�سويات �أخرى.
قدم
 -139وهناك م�س�ألة �أخرى ميكن التفاق الإع�سار �أن يتناولها وهي الطريقة التي تُ ّ
قدم �إليها الطعون.
به� � ��ا الطعون فيما يتعلق برف�ض املطالبات ،واملحكمة التي ينبغي �أن تُ َّ
التنب�ؤ ،ميكن لالتفاق �أن ي�شمل �أي�ضا
ولتي�س� �ي��ر التن�سيق ،وتعزيز ال�ش� � ��فافية والقدرة على ّ
بع�ض ال�صيغ القيا�سية املتعلقة بالتحقق من املطالبات وقبولها ،مثل الدليل على املطالبة،
()191
والإ�شعار برف�ض املطالبة.

''3

التوزيع

 -140عندم� � ��ا يكون مب�س� � ��تطاع الدائنني تقدمي املطالبات يف �إج� � ��راءات متعددة ،فمن
من�سقة لتج ّنب احلاالت التي قد يلقى فيها �أحد الدائنني
امل�ست�صوب �أن تكون الإجراءات ّ
معاملة تف�ضيلية مقارنة بغريه من الدائنني املنتمني �إىل الفئة نف�سها عن طريق احل�صول
عل� � ��ى مبال� � ��غ تتعلق باملطالبة نف�س� � ��ها يف �أكرث من دعوى .وت�ش� � ��مل امل� � ��ادة  32من قانون
الأون�سيرتال النموذجي قاعدة ملعاجلة ذلك الو�ضع (ما يعرف با�سم قاعدة َم ْزج املمتلكات
من �أجل ق�سمتها بالت�ساوي).

( )188انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOالفقرة .5
( )189انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshال�صفحة .11
( )190انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة �( 6-3أ).
( )191انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEال�صفحات .32-25
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 -141وت�ش� � ��مل بع�ض اتفاقات الإع�س� � ��ار حكما عاما ب�ش � � ��أن التوزيع ،ين�ص مثال على �أن
جميع موجودات املدين ينبغي حتويلها نقداً ل�صالح جميع الدائنني امل�ضمونني ،والدائنني
ذوي الأولوية ،والدائنني غري امل�ضمونني غري املطلعني على بواطن الأمور ،مع توزيع �صايف
املحددة مبوجب قوانني حمكمة واحدة .وتتناول اتفاقات
عائدات البيع وفقا للأولوي� � ��ات
ّ
�أخرى على وجه التحديد م�س�ألة ال�سداد املزدوج .ويتمثل �أحد النهوج يف الن�ص على حكم
يقدم املطالبة نف�س� � ��ها يف �إجراءات
عام م�ؤداه �أنه ال ينبغي �أن يُدفع للدائن مرتني ،عندما ّ
تف�صل كيفية جت ّنب ذلك،
متوازية يف بلدين .وهناك اتفاقات �إع�سار �أخرى �أكرث حتديداِّ ،
مبا يف ذلك عن طريق تبادل ممثلي الإع�سار املعلومات ذات ال�صلة ،مثل م�شاريع اجلداول
الزمنية للتوزيع ،وقوائم الدائنني امل�س� � ��تفيدين ،يف ح� � ��ال القيام بعمليات التوزيع )192(.كما
ميكن �أي�ض� � ��ا جت ّنبها بالن�ص على �أن يح�صل الدائن على ح�صة من موجودات املدين كما
قدم مطالبة واحدة يف الإجراءات املنفذة يف البلدين ،ولكن على �أن تكون هذه
لو كان قد ّ
()193
احل�صة تنا�سبية من موجودات املدين وال تزيد عما ي�سمح به القانونان.
 -142وقد يتناول اتفاق الإع�س� � ��ار �أي�ضا و�سائل التوزيع ،ومنها على �سبيل املثال ،العملة
التي �ستُ�س� � � َّ�دد بها قيمة املطالبات؛( )194واجلهة التي �س� � ��تدفع �أرباح الأ�س� � ��هم ،فكل ممثل
�إع�سار ميكن �أن يكون ،على �سبيل املثال ،م�س�ؤوال عن القيام بعمليات توزيع يف الإجراءات
التي ُعينِّ فيها؛( )195والدائنون الذين �ست�شملهم عملية التوزيع.

(ز)

التمويل الالحق لبدء الإجراءات

ّ �  -143إن ملوا�صلة ت�شغيل من�ش�أة املدين بعد بدء �إجراءات الإع�سار �أهمية حا�سمة لإعادة
التنظيم وكذلك ،وبدرجة �أقل ،للت�ص� � ��فية �إذا كان من املزمع بيع املن�ش � � ��أة كمن�ش�أة عاملة.
ويجب �أن يتي�سرّ للمدين ،من �أجل احلفاظ على �أن�ش� � ��طة من�ش � � ��أته ،احل�صول على �أموال
لكي يتمكن من موا�صلة دفع ثمن الإمدادات الأ�سا�سية بالب�ضائع واخلدمات .وعندما ال
يكون لدى املدين موجودات �سائلة لتمويل االحتياجات املبا�رشة من النقود� ،سيتعني عليه
()196
تقيد توفري
التما�� � ��س التمويل من �أطراف ثالثة .ومبا �أن العديد من قوانني الإع�س� � ��ار ّ
�أموال جديدة يف �إجراءات الإع�سار �أو ال تتناول م�س�ألة التمويل اجلديد �أو �أولوية �سداده
يف حالة الإع�س� � ��ار ،ف�إن حالة عدم اليقني الناجمة ع� � ��ن هذه النهوج املختلفة يف حاالت
الإع�س� � ��ار عرب احلدود جتعل التمويل الالحق لبدء الإجراءات م�س � � ��ألة ميكن تناولها يف
اتفاق �إع�سار.
( )192انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOال�صفحة .9
( )193انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .II. D
( )194انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Peregrineالفقرة  ،B .11و ،GBFEالفقرة .2-8
( )195انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرتني  )c( 4.2و.)e( 5.3
( )196الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثاين ،الف�صل الثاين ،الفقرات  107-94والتو�صيات  .68-63وتو�صي املبادئ
التوجيهية لالت�ص� � ��ال بني املحاكم بتعاون ممثلي الإع�س� � ��ار فيما يتعلق باحل�صول على ما يلزم من متويل الحق لبدء
الإجراءات ،مبا يف ذلك من خالل منح �أولوية �أو م�ص� � ��لحة �ض� � ��مانية للمقر�ض� �ي��ن يف عملية �إعادة التنظيم ،ح�سبما
يكون منا�سبا وبالقدر الذي ي�سمح به القانون الواجب التطبيق (املبد�أ التوجيهي .)2-14
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 -144بي� � ��د �أن العديد م� � ��ن اتفاقات الإع�س� � ��ار ال يتناول توفري التموي� � ��ل الالحق لبدء
الإج� � ��راءات .ويف بع�ض الأحيان ،يت�ض� � ��من �أمر املحكمة باملوافقة على اتفاق الإع�س� � ��ار
�أحكاما ب�ش�أن التمويل الالحق لبدء الإجراءات .وميكن لذلك الأمر ،على �سبيل املثال� ،أن
ملقدمي الطلبات باتباع جميع ال�سبل املمكنة لإعادة التمويل وباملوافقة على
ي�ش � � �كّل �إذنا ّ
()197
التمويل املعتمد يف �إجراءات متت يف واليات ق�ض� � ��ائية �أخرى واالعرتاف به.
وت�ضمن
َّ
�أحد االتفاقات حكما يق�ض� � ��ي ب�أن على ممثل الإع�س� � ��ار امل�س�ؤول عن ت�شغيل املن�ش�أة على
�أ�سا�س م�ستمر يلتم�س موافقة نظريه وموافقة حمكمة البلد الآخر للح�صول على التمويل،
()198
بغ�ض النظر عما �إذا كانت تلك املوافقة الزمة مبقت�ض� � ��ى القانون الواجب التطبيق.
واعتُمدت تلك الآلية ل�ضمان حتقيق �إجراءات الإع�سار املوازية للهدف املتمثل يف تعظيم
قيمة حوزة الإع�س� � ��ار واحلفاظ على م�ص� � ��الح كل نظام من نظم قوانني الإع�سار املعنية.
وميكن التفاق الإع�س� � ��ار �أي�ضا �أن يتناول م�سائل االخت�صا�ص ،ك�أن ين�ص مثال على �أن �أي
مقر�ض للتمويل الالحق لبدء الإجراءات ينبغي �أن ال يخ�ضع �سوى للوالية الق�ضائية التي
()199
ق ُّدم فيها التمويل الالحق لبدء الإجراءات.
 -145وعل� � ��ى نحو مماثل ،ميكن التفاق الإع�س� � ��ار �أن ي�س� � ��مح �رصاح ًة ملمثل الإع�س� � ��ار
()200
باقرتا�ض �أموال �أو رهن موج� � ��ودات وفر�ض �رشوط من قبيل موافقة جلنة الدائنني،
�أو �أن ي�س� � ��مح با�س� � ��تخدام العائدات املت�أتية من بع�ض املعام� �ل��ات التي ال تتعلق ببيع جل
املوجودات ،من �أجل متويل ر�أ�س املال الت�ش� � ��غيلي(� )201أو من �أجل اال�س� � ��تثمار على �س� � ��بيل
املثال ،مع ترك طريقة اال�س� � ��تثمار لتقدير ممثل الإع�س� � ��ار على �أن يكون ذلك التقدير يف
()202
حدود املعقول.
ع ّينة من البنود
و�سائل التعاون العامة
الفعالة لإجراءات الإع�س� � ��ار ،يجب على املدين ،وجلنة الدائنني
بغية امل�س� � ��اعدة يف الإدارة ّ
وممثلي الإع�سار:
(�أ) التعاون معا يف �إطار �إجراءات العمل املتخذة يف حماكم الدولتني �ألف وباء،

(ب) القيام ب�أي خطوات منا�س� � ��بة �أخرى للتن�س� � ��يق يف �إدارة �إجراءات الق�ضية يف
الدولتني �ألف وباء ل�صالح حوزات املدين املعنية ول�صالح الأطراف ذات امل�صلحة.

( )197انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Systechالفقرتني (19و) و.22
( )198انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Maxwellالفقرة .'5'-'3' 2
( )199انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Mosaicالفقرة .16
( )200انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .Commodore
( )201انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Liventالفقرة .13
( )202انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،GBFEالفقرتني  2-6و( 3-6ب).
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الإ�رشاف على املدين
(�( )1أ)	ال يجوز للمدين �أن يقوم ب�أي من اخلطوات التالية دون موافقة م�س� � ��بقة من
ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف:

'�	'1إخ�ضاع �أي موجودات لأي رهن عقاري جديد� ،أو لأي رهن �آخر �أو م�صلحة
�ضمانية؛

املوافقة ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه يف �أي خطة لإعادة التنظيم تُعطى
''2
مفع� � ��ول النفاذ مبوجب قانون الدولة �ألف ،على �ص� � ��حة �أو حجم مطالبات �أي دائن
للمدين تكون �سابقة لبدء الإجراءات �أو دفع هذه املطالبات �أو ت�سويتها من موجودات
املدين؛

اال�ض� � ��طالع بعمليات بيع �أو �رشاء �ضمن املجموعة خارج �سياق العمل املعتاد
''3
ومبا يتما�شى مع �سيا�سات الت�سعري التحويلي احلالية؛

(ب)  ال يجوز للمدين �أن يقوم ب�أي من اخلطوات التالية من دون ت�شاور م�سبق مع
ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف:

تق� � ��دمي �أي خطة لإعادة التنظيم يف حمكمة الدول� � ��ة �ألف� ،أو تعميمها على
''1
الدائنني �أو على �أي فئة منهم ،التما�سا للموافقة عليها؛ �أو
''2
املعتاد؛

الت�ش� � ��اور مع �أي نقابة من نقابات العمال ،با�س� � ��تثناء ما هو يف �سياق العمل

تعيني �أو عزل �أي من العاملني ،خارج �سياق العمل املعتاد ،ويتعني على املدين
''3
التقي� � ��د ،يف جميع الأوقات ،بقانون التوظي� � ��ف الواجب التطبيق ،فيما يتعلق بتعيني
العاملني �أو ف�صلهم.

(  )2ال يجوز للمدين حيازة � ّأي موجودات خارج �سياق العمل املعتاد �أو بيعها �أو الت�رصف
فيها ،من دون موافقة م�سبقة من ممثلي الإع�سار يف الدولتني �ألف وباء.
خطط �إعادة التنظيم
( )1على ممثلي الإع�سار يف الدولتني �ألف وباء ،وبالقدر الذي ت�سمح به قوانني كل من
الدولت� �ي��ن املعنيتني ،وبالقدر املمكن عمليا ،تقدمي خطط لإعادة التنظيم يف الدولتني �ألف
وباء تكون مت�ش� � ��ابهة �إىل حد كبري ،وذلك وفقا لقوانني الإع�س� � ��ار يف كل من الدولتني �ألف
وب� � ��اء .وعلى ممثلي الإع�س� � ��ار يف الدولتني �ألف وباء ،بالقدر املمكن عمليا ،التن�س� � ��يق بني
جميع الإجراءات املتبعة فيما يت�ص� � ��ل بخطط �إع� � ��ادة التنظيم تلك ،مبا يف ذلك �إجراءات
االلتما�س فيما يتعلق بالت�ص� � ��ويت على خطة �إعادة التنظيم ،ومعاملة الدائنني وت�ص� � ��نيف
املطالبات .و�إىل املدى غري املن�ص� � ��و�ص عليه يف هذا االتفاق� ،س� � ��يتم �إر�ساء تلك الإجراءات
�إم� � ��ا عن طريق القانون الواج� � ��ب التطبيق �أو عن طريق �أوامر �أخرى �ص� � ��ادرة عن حماكم
الدولتني �ألف وباء.
( )2يتخذ ممثال الإع�س� � ��ار يف الدولتني �ألف وباء ما يلزم من �إجراءات من �أجل التن�سيق
يف تقدمي خطط �إعادة التنظيم على نحو متزامن يف الدولتني �ألف وباء.
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معاملة املوجودات� :إ�رشاف املحاكم
( )1تخ�ض� � ��ع املعامالت املتعلقة باملوجودات يف الدولة �ألف ملوافقة حمكمة الدولة �ألف.
وتخ�ض� � ��ع املعامالت املتعلق� � ��ة باملوجودات يف الدول� � ��ة باء ملوافقة حمكم� � ��ة الدولة باء� .أما
املعامالت املتعلقة مبوجودات كائنة يف الدولتني �ألف وباء فتخ�ض� � ��ع لالخت�صا�ص الق�ضائي
امل�شرتك للمحكمتني.
( )2يتفق الطرفان على �أن يبا�رش ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف جميع �أ�سباب الدعوى
ال�رضوري� � ��ة يف الدول الأخرى .ويتفق الطرفان على �أن ي�س� � ��تهل �إجراءات الإع�س� � ��ار ممثل
الإع�سار يف الدولة �ألف ،عند االقت�ضاء ،على �أال يكون ذلك �إال باتفاق كِ ال ممثل َي الإع�سار.
التحري عن املوجودات
ّ
اخليار �ألف
( )1يجب التحري عن موجودات املدين �أينما كانت .وقد بد�أ ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة
توخيا لال�ستمرار وحتقيق
التحري ،وعليه �أن يوا�ص� � ��ل
�ألف هذا
التحري وفقا لهذا االتفاق ّ
ّ
ّ
الكف� � ��اءة وتقلي�ص النفقات .ومن حق ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء� ،أو املدين �أو �أي طرف
�آخر ذي م�صلحة �أن يطلب من املحكمة ،يف �أي وقت� ،أن ت�سمح ملمثل الإع�سار يف الدولة باء
حتر م�ستقل �أو �أن ت�أمره بذلك.
ب�إجراء ٍّ
التحري ،على ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �أل� � ��ف� ،أن يقوم ،يف جميع
( )2و�أثن� � ��اء �إج� � ��راء
ّ
الأوقات ،ب�إخطار ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء ب�أي �إجراءات يعتزم القيام بها وبالت�ش� � ��اور
بح�س� � ��ن نية مع ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء فيما يتعلق ب�أ�س� � ��باب القيام بهذه الإجراءات
واللياقة يف ذلك .وعلى ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف تزويد ممثل الإع�سار يف الدولة باء
مب�رشوع �ص� � ��يغة كل طلب يقرتح تقدميه �إىل �أي م� � ��ن املحكمتني ملبا�رشة تلك الإجراءات ،ما
مل يك� � ��ن ذل� � ��ك ،على نحو معقول ،غري عملي يف الظ� � ��روف الراهنة .ويجب عدم �إلزام ممثل
الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف باحل�ص� � ��ول على موافقة ممثل الإع�سار يف الدولة باء فيما يتعلق
بتل� � ��ك الإجراءات ،لكن �إذا اعرت�ض ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة ب� � ��اء على �أي من الإجراءات
املقرتحة َو َج َب ما يلي:
(�أ)	�إلزام ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف ب�إبالغ املحكمة التي ي�سعى �إىل موا�صلة
هذه الإجراءات فيها ،باعرتا�ض ممثل الإع�سار يف الدولة باء،

(ب) و�إف�س� � ��اح فر�ص� � ��ة معقولة �أمام ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة ب� � ��اء للمثول �أمام
املحكمة املعنية والإدالء مبا لديه والتما�س الإعفاء.
( )3وعلى ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف �أن يبقي ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء ،يف كل
التقدم
التحري يف موجودات املدين ،و�أن يت�شاورا دوريا ب�ش�أن
الأوقات ،على علم مبجريات
ّ
ّ
املح� � ��رز يف هذا ال�ص� � ��دد .وعلى ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف �أن يتب� � ��ادل فورا مع ممثل
الإع�س� � ��ار يف الدولة ب� � ��اء جميع الوثائق وغريها من املعلومات التي مت احل�ص� � ��ول عليها يف
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التحري ب�ش�أن موجودات املدين ،ما مل يطلب ممثل الإع�سار يف الدولة باء خالف ذلك �أو ما
ّ
مل تطالب �إحدى املحكمتني بخالف ذلك.
اخليار باء
رهنا بهذا االتفاق وب�أي �أوامر �س� � ��بق �أن �أ�ص� � ��درتها املحاكم املخت�صة ،ي�ؤذن ملمثلي الإع�سار
بالتن�سيق فيما بينهما ب�ش�أن:
(�أ) التعرف على موجودات املدين واحلفاظ عليها وجمعها وت�سييلها ،مبا يف ذلك
تقييم الإجراءات من �أجل ا�سرتداد التحويالت والتعوي�ضات القابلة للإبطال؛
(ب) ما يلزم من حتريات وحتليالت لتحديد مركز املدين املايل.
اخليار جيم
التحري� � ��ات فيم� � ��ا يتعلق مبوجودات املدي� � ��ن الكائنة يف الدولتني �ألف وب� � ��اء يجريها ممثال
الإع�سار يف الدولتني �ألف وباء ،على التوايل ،وفقا للقانون الواجب تطبيقه.
اخليار دال
( )1يجوز ملمثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف ،دون موافقة �س� � ��ابقة من ممثل الإع�س� � ��ار يف
الدولة باء ودون توجيه �إ�شعار �سابق �إليه� ،أن يجري حتريات ب�ش�أن موجودات املدين الكائنة
يف الدولة �ألف �رشيطة �أن يقوم ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف ب�إبالغ ممثل الإع�س� � ��ار يف
الدولة باء عن تفا�ص� � ��يل تلك امل�سائل �أ�سبوعيا �أو يف غ�ضون فرتة �أخرى ح�سبما قد يكونان
قد اتفقا عليه.
( )2يجوز ملمثل الإع�سار يف الدولة باء ،دون موافقة �سابقة من ممثل الإع�سار يف الدولة
�ألف ودون توجيه �إ�ش� � ��عار �س� � ��ابق �إليه� ،أن يجري حتريات ب�ش�أن موجودات املدين الكائنة يف
الدولة باء �رشيطة �أن يقوم ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء ب�إبالغ ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة
�ألف عن تفا�ص� � ��يل تلك امل�س� � ��ائل �أ�سبوعيا �أو يف غ�ض� � ��ون فرتة �أخرى ح�سبما قد يكونان قد
اتفقا عليه.
توزيع امل�س�ؤولية عن بدء الإجراءات
ي�س� � ��عى ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف بح�سن نية �إىل احل�صول على موافقة ممثل الإع�سار
يف الدولة باء قبل:
(�أ) البدء ب�إجراءات الإع�سار �أو املوافقة عليها (�سواء يف الدولتني �ألف وباء �أو يف
�أي مكان �آخر) فيما يتعلق باملدين يف الدولة �ألف؛
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(ب) الت�س� � ��بب يف بدء املدين يف الدولة �ألف ،هو �أو ال�رشكات الفرعية التابعة له،
يف الإجراءات القانونية.
والتحقق من املطالبات وقبولها
تقدمي املطالبات
ّ

انظر البند العينة �أعاله ب�ش�أن توزيع امل�س�ؤوليات بني املحاكم :معاملة املطالبات.
التوزيع
اخليار �ألف
م� � ��ن �أجل جت ّنب املخاطرة يف دفع مبلغ �إىل الدائن يكون �أكرب مما ينبغي �أن يح�ص� � ��ل عليه،
وهي خماطرة تن�ش � � ��أ عن تعدد �إجراءات الإع�س� � ��ار ،يُطلب �إىل كل ممثل �إع�سار �أن ير�سل �إىل
ممثل الإع�سار الآخر ما يلي:

(�أ)
م�رشوع �صيغة خطة للتوزيع حتدد احل�ص�ص التي �سيتم دفعها .وعلى ممثل
ر�س� � ��ل �إليه م�رشو ُع ال�صيغة �أن ي�ستجيب ويبدي مالحظاته على امل�رشوع يف
الإع�سار الذي يُ َ
غ�ضون [ ]...يوما من تاريخ ا�ستالم هذا امل�رشوع .ويُعتبرَ عدم اال�ستجابة �ضمن هذه الفرتة
الزمنية قبوال مل�رشوع اخلطة؛
(ب) بعد دفع �أي ح�ص�ص ،قائمة ب�أ�سماء وعناوين الدائنني الذين ُدفعت لهم هذه
امل�سددة وبطبيعة املطالبة.
احل�ص�ص ،وباملبالغ
ّ
ُ
اخليار باء

( )1دون م�سا�س باملطالبات املكفولة ب�ضمانات �أو احلقوق العينية ،ال يجوز للدائن الذي
يتلق� � ��ى جزءا من املبلغ فيما يتعلق مبطالبة لـه يف الإجراء الذي يتخذ يف الدولة �ألف طبقا
لقوانني الدولة �ألف املتعلقة بالإع�س� � ��ار� ،أن يتلقى مبلغا يدفع عن نف�س املطالبة يف الإجراء
الذي يتخذ يف الدولة باء طبقا لقوانني الدولة باء فيما يتعلق باملدين ،ما دام املبلغ املدفوع
()203
للدائنني الآخرين من نف�س الرتبة �أقل ن�سبيا من املبلغ الذي قد تلقاه الدائن بالفعل.
التمويل الالحق لبدء الإجراءات
على ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف �أن ي�سعى ،بح�سن نية� ،إىل احل�صول على موافقة م�سبقة
من ممثل الإع�سار يف الدولة باء قبل اقرتا�ض �أموال �أو رهن � ٍّأي من موجودات املدين.

( )203ي�ستند هذا البند الع ِّينة �إىل املادة  32من قانون الأون�سيرتال النموذجي ،التي تدرج قاعدة دمج املمتلكات
من �أجل ق�س� � ��متها بالت�س� � ��اوي ،والتي ت�ضمن الإن�ص� � ��اف يف التوزيع عندما يكون لدائن ما مطالبة �صحيحة يف كال
الإجراءين.
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االت�صاالت

 -146كما ذكر �أعاله (انظر الف�ص� � ��ل الثاين ،الفقرتني  4و ،)5غالبا ما يعترب االت�ص� � ��ال
بني الأطراف يف �إجراءات ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار عرب احلدود و�س� � ��يلة �أ�سا�سية ملعاجلة عدم
التيق� � ��ن ال� � ��ذي قد يكتنف تلك الق�ض� � ��ايا حيث ال تكون الأطراف بال�� �ض��رورة على دراية
بقوانني الدول الأخرى وتطبيقها .وتبعا لذلك ،ف�إن �أ�ش� � ��يع �أهداف اتفاقات الإع�سار هو
و�ضع �إجراءات تُ ّتبع يف االت�صال بني الأطراف .ويف حال ا�شرتاع �أحكام الف�صل الرابع من
قانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي (املواد  )27-25يف القانون الوطني ،ف�إنها �ستو ّفر الإطار
الت�رشيعي لالت�ص� � ��ال بني املحاكم وبني ممثلي الإع�س� � ��ار وبني املحاكم وممثلي الإع�سار.
يقدم اتفاق �إع�س� � ��ار يُربم يف هذا اخل�ص� � ��و�ص مزيدا من التفا�ص� � ��يل عن �أنواع
وميكن �أن ّ
املعلومات الواجب تبادلها؛ وو�س� � ��ائل تبادل املعلومات؛ و�أ�سلوب االت�صال وتواتره؛ وتوجيه
يعتمد فيها القانون النموذجي ،فيمكن �أن يحدد
�إ�شعار؛
وال�رسية� .أما يف احلاالت التي مل َ
ّ
يقدم التفا�صيل العملية الالزمة .ومن �ش�أن �إ�ضفاء الطابع الر�سمي
أن
�
و
إطار
ل
ا
ذلك
اتفا ٌق
ّ
على �إجراءات االت�ص� � ��ال من خالل اتفاق �أن ي�ساعد على التن�سيق يف �إجراءات الدعاوى
()204
عموما ،و�أن يع ّزز ثقة الأطراف ويج ّنبها املنازعات ويزيد من ال�شفافية.
 -147وميكن �أن ي�س� � ��تخدم اتفاق االت�ص� � ��ال ملعاجلة امل�سائل ال�س� � ��الفة الذكر ح�سبما
تقت�ض� � ��يه كل حالة على حدة وت�سمح به املتطلبات الإجرائية املحلية .ومع �أن كثريا من
االتفاقات من هذا القبيل قد ح�ص� � ��لت على موافقة املحاكم ،فال يجوز ا�ش� �ت��راط تلك
املوافقة �إال عندما ي�ش� � ��مل اتفاق االت�ص� � ��ال جوانب االت�ص� � ��ال بني املحاكم؛ �أما االتفاق
الذي يتناول االت�ص� � ��ال بني ممثلي الإع�سار والدائنني ،على �سبيل املثال ،فيجوز تنفيذه
دومنا حاجة �إىل تلك املوافقة .وميكن �أن يكون هذا االتفاق واحدا من جمموعة اتفاقات
تُربم يف �أثناء الإجراءات ملعاجلة م�س� � ��ائل خمتلفة ،كما ميكن اال�ستعانة به كخطوة � ّأولية
نحو تي�سري ت�سوية تلك امل�سائل الأخرى .وحيث تتوافر مرافق التداول بوا�سطة الفيديو
ميكن �أن ت�س� � ��اعد قدرة الأطراف على م�شاهدة و�سماع بع�ضهم بع�ضا على زيادة تي�سري
التفاهم.

( )204تو�ص� � ��ي املبادئ التوجيهية لالت�ص� � ��ال والتعاون ب�أن جتري املحاكم ات�ص� � ��االت فيما بينها لغر�ض تن�سيق
ومواءمة خمتلف �إجراءات الإع�سار (املبد�أ التوجيهي  ،)2مبا يف ذلك االت�صال بني املحاكم وممثلي الإع�سار الأجانب
(املبد�أ التوجيهي )4؛ وب�أن تتعاون املحاكم فيما بينها تعاونا مبا�رشا �أو من خالل ممثلي الإع�س� � ��ار �أو عن طريق �أي
معينة للت�رصف بناء على توجيهات املحكمة (املبد�أ التوجيهي  .)4-16وتتناول تو�صيات �أخرى وقت
�شخ�ص �أو هيئة ّ
�إجراء االت�صال و�أ�سلوبه وو�سيلته (املبد�آن التوجيهيان  6و)7؛ انظر كذلك املبادئ التوجيهية لالت�صال بني املحاكم.
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(�أ)
''1

االت�صال بني املحاكم

االت�صال املبا�رش

 -148كما لوحظ �أعاله (انظر الف�ص� � ��ل الثاين ،الق�س� � ��م باء) ف�إن االت�صال بني املحاكم
املعنية مو�ض� � ��وع جوهري يف �أغلب الأحيان نظرا لأهمية الدور الإ�رشايف املنوط باملحاكم
يف �إجراءات ق�ض� � ��ايا الإع�سار ،وميكن �أن ي�ساعد هذا االت�صال يف احليلولة دون "تنازع"
وتكبد تكالي� � ��ف ال داعي لها ،وعقد
�إج� � ��راءات دعاوى الإع�س� � ��ار ،وحدوث حاالت ت�أخري
ّ
م�سوغ لها ،وعدم االت�س� � ��اق يف معاملة دائنني ذوي
جل�س� � ��ات ا�س� � ��تماع مرهقة وطويلة ال
ِّ
�أو�ض� � ��اع متماثلة ،وخ�س� � ��ارة موجودات ق ِّيمة .وعالوة على ذلك ،ميكن �أن يي�رس االت�صال
املبا�رش ت�س� � ��وية امل�شاكل النا�ش� � ��ئة عندما تختلف معاملة �أنواع املطالبات نف�سها باختالف
القوانني .فعلى �س� � ��بيل املثال يف ق�ضية �س� � ��تونينغتون بارترنز (،)Stonington Partners
التي ا�ش� � ��تملت على �إجراءات دعوى �إع�سار متزامنة يف الواليات املتحدة وبلجيكا� ،أُثريت
مطالبة تتعلق باحتيال يف �أوراق مالية �ضمانية من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
م�س � � ��ألة حتديد مرتبة
ٍ
�إىل رف�ض فعلي لتخ�ص� � ��ي�ص �أي ح�ص� � ��ة لها مبوجب قانون الواليات املتحدة الأمريكية،
لكن ميكن �أن يُ�س� � ��مح بذلك مبقت�ضى القانون البلجيكي وميكن �أن تت�ساوى يف املرتبة مع
جميع املطالبات الأخرى غري امل�ض� � ��مونة� ،إذا ثبتت �ص� � ��حتها .و�أو�صت حمكمة اال�ستئناف
()205
يف الواليات املتحدة ب�إجراء حوار فعلي �أو ال�سعي �إىل �إجرائه.
 -149وعندما يُ�سمح مبقت�ضى القانون الواجب التطبيق ب�إمكانية ات�صال املحاكم بع�ضها
ببع�ض ،ف�إن ذلك يو ّفر �ضمانة ،ويي�رس اكت�ساب معرفة مبا�رشة ب�إدارة الإجراءات الق�ضائية
الأخرى .ويف ق�ضية تتعلق مبقا�ضاة مدين يف الواليات املتحدة ومبا�رشة �إجراءات دعوى
�إع�س� � ��ار يف جزر الأنتيل الهولندية� ،أمكن ت�ص� � ��حيح معلومات خاطئة مبلّغة بات�صال بني
الطرفني وذلك بف�ض� � ��ل مكاملة هاتفية من القا�ضي يف حمكمة جزر الأنتيل الهولندية �إىل
املحكمة يف الواليات املتحدة .ويف الق�ض� � ��ية ذاتها� ،أ�س� � ��فر ات�صال مبا�رش بني املحكمتني
عن �إ�ص� � ��دار �أمر من حمكمة الواليات املتحدة الأمريكي� � ��ة ،مبوافقة حمكمة جزر الأنتيل
الهولندية ،يوعز ب�إجراء و�ساطة وتعيني و�سيط مبوافقة الطرفني )206(.ويف مثال �آخر على
ق�ضية تتعلق بالواليات املتحدة وكندا ،احتاجت املحكمة الكندية �إىل معلومات من حمكمة
الواليات املتحدة ب�ش � � ��أن ما �إذا كان "املمثل الأجنبي" ي�س� � ��تويف معايري اال�ستقاللية وذلك
لكي يت�س� � ��نى للمحكمة الكندية �أن تعرتف باملمثل الأجنبي وت�ص� � ��در بع�ض الإجراءات يف
كندا )207(.ومن الأمثلة التي تختلف اختالفا طفيفا وثبتت فائدتها العظيمة ق�ضية �شملت
( )205انظر احلا�ش� � ��ية  .15هذا احلوار مل يجر يف تلك الق�ضية ،رغم �أن الطرفني ناق�شا م�س�ألة التن�سيق خالل
عدة اجتماعات ب�ش � � ��أن الق�ضية �أف�ض� � ��ت �إىل قيام حمامي املدين ب�إعداد ر�س� � ��الة لكي يوقّعها القا�ضي يف الواليات
وتوجه �إىل املحكمة البلجيكية بغر�ض فتح قنوات االت�ص� � ��ال بني املحكمتني .وكان ميكن لتلك الر�س� � ��الة �أن
املتحدة
ّ
متهد الطريق التفاق عرب احلدود بني الإجراءين .ولكن املدين �س� � ��حب طلبه ب�ش � � ��أن �إثن� � ��اء �رشكة  Stoningtonعن
مبا�رشة مطالباتها يف الق�ض� � ��ية البلجيكية ،مما جعل االت�ص� � ��ال غري ذي �أهمية قانونية ،انظر ق�ض� � ��ية & Lernout
).Hauspie Speech Products, N.V., 301 B.R. 651, 659 (Bankr. D. Del. 2003
( )206انظر احلا�شية .33
( )207انظر ق�ضية .ABTC
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الواليات املتحدة و�أملانيا ،حيث متكن خاللها ممثل الإع�سار الأملاين من امل�شاركة والإدالء
()208
ب�شهادته بوا�سطة الهاتف يف جل�سة ا�ستماع يف الواليات املتحدة.
 -150ويف ق�ضية �س� � ��ينارغو ( )209()Cenargoالتي �شملت �إجراءات �إع�سار يف الواليات
املتحدة ويف اململكة املتحدة ،جرى ترتيب ات�ص� � ��ال مبا�رش بني القا�ض� � ��يني بوا�سطة حتاور
هاتفي �ش� � ��ارك فيه حمام� � ��و خمتلف الأطراف بعد �أن ات�ص� � ��ل قا�ض� � ��ي الواليات املتحدة
الأمريكية بالقا�ضي الإنكليزي طالبا �إجراء حوار مبا�رش حلل امل�شاكل النا�شئة عن الأوامر
املت�ضاربة .ويف �أثناء التحاور ،ذكر القا�ضي الإنكليزي �أن القانون الإنكليزي ال ي�سمح لـه
بالتحدث مع قا�ض �آخر ر�س� � ��ميا عن �أي م�س � � ��ألة من دون موافقة الأطراف وم�شاركتهم.
وعممت ن�سخة حرفية
وقد �أتيحت للأطراف فر�ص� � ��ة لإبداء تعليقاتها يف نهاية التحاورُ ،
عن االت�ص� � ��ال بناء على طلب القا�ضي الإنكليزي .وترد مناق�شة خمتلف ال�ضمانات التي
ميكن �أن تُطبق على االت�ص� � ��ال املبا�رش يف الف�صل الثاين (انظر الف�صل الثاين ،الفقرة )8
ويف الفقرات �أدناه (انظر الفقرات .)200-195
 -151وميكن �أن ت�ش� � ��مل الأحكام اخلا�صة باالت�صال بني املحاكم والتي ترد يف اتفاقات
الإع�س� � ��ار م�س� � ��تويات خمتلفة من التفا�ص� � ��يل .فقد تن�ص ،مثال ،على �أنه يجوز االت�صال
بني حماكم خمتلف الواليات الق�ض� � ��ائية لأغرا�ض عامة �أو بخ�ص� � ��و�ص �أي م�س � � ��ألة تتعلق
ب�إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار(� )210أو لغر�ض التن�سيق بني جهودها وجت ّنب احتمال ت�ضارب
()211
معينة يجوز �إجراء االت�صال بني املحاكم
الأحكام ال�صادرة عنها .كما قد حتدد م�سائل ّ
ب�ش � � ��أنها ،ويف بع�ض احلاالت ،التما�س الإر�ش� � ��اد وامل�ش� � ��ورة من حماكم �أخرى ،مثل تطبيق
معينة ،كتف�س� �ي��ر وقف الإجراءات الذي �أمرت به تلك
قانون حمكمة �أخرى على م�س� � ��ائل ّ
()212
املحكمة وتطبيقه و�إنفاذه (انظر الفقرة � 95أعاله).
 -152وعندم� � ��ا يتعذر االت�ص� � ��ال املبا�رش بني املحاكم ،ميكن مع ذلك تي�س� �ي��ر االت�ص� � ��ال
عن طريق ممثلي الإع�س� � ��ار �أو عن طريق و�س� � ��يط �أو بوا�س� � ��طة ر�سالة �أو ات�صاالت كتابية
�أخرى .ويخ�ضع االت�صال املبا�رش عرب احلدود ،كما ُذكر �آنفا� ،إىل �أحكام القانون الوطني
واملمار�سة املرعية ،مما قد ال ي�س ِّهل هذا االت�صال دائما (انظر الف�صل الثاين ،الفقرة .)9
وتن�ص املادة  31من الئحة املجل�س الأوروبي على االت�صال بني ممثلي الإع�سار ،غري �أنها
تو�سعت بع�ض الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي يف
مل تذكر االت�صال بني املحاكم .وقد ّ
يزود
هذا احلكم .فعلى �س� � ��بيل املثال ،ي�أذن �أحد القوانني للقا�ض� � ��ي �أو ملمثل الإع�سار ب�أن ّ
( )208حدث ذلك يف ق�ض� � ��ية "دانا" (� ،)Danaض� � ��من التما�� � ��س د� .إبريهارد ب� � ��راون )،(Dr. Eberhard Braun
ب�صفته مدير الإع�سار ل�رشكة Fairchild Dornier GmbH, United States Bankruptcy Court for the Western
 16( District of Texas, San Antonio Division, Case No. 02-52351متوز/يوليه .)2004
( )209يف ق�ضية ).Cenargo Int’l, PLC, 294 B.R. 571 (Bankr. S.D.N.Y. 2003
( )210انظ� � ��ر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Financial Asset Managementالفقرة  ،13وق�ض� � ��ية ،Laidlaw
الفقرة ( 11ب) ،وق�ضية  ،Pioneerالفقرة ( 12ب) ،وق�ضية  ،Systechالفقرة ( 12ب).
( )211انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرة .4
( )212انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Calpineالفقرتني  28و ،29وق�ضية  ،Eddie Bauerالفقرة .12
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ممثل الإع�س� � ��ار الأجنبي بجميع املعلومات التي تعترب الزم� � ��ة للإجراءات الأجنبية ويُ ِلزم
املحاكم املحلية �أو ممثلي الإع�س� � ��ار املحليني ب�أن يتيحوا ملمثل الإع�س� � ��ار الأجنبي فر�صة
()213
تقدمي اقرتاحات ب�ش�أن معاملة املوجودات يف �إجراءات الدعاوى املحلية.
 -153ومن الأمثلة على �إمكانية االت�ص� � ��ال بني الق�ض� � ��اة عن طريق اال�س� � ��تعانة بو�سيط
ق�ض� � ��ايا ال�� �ش��ركات ماك�س� � ��ويل ( )Maxwellونقا�ش ( )Nakashومات� �ل��اك ()Matlack
(انظر الف�صل الثاين ،الفقرة  .)3فيجوز �أن يحدد االتفاق نوع املعلومات الواجب تبادلها
وطريقة هذا التبادل (انظر الف�ص� � ��ل الثاين ،الفقرة  .)6وميكن �أي�ض� � ��ا تي�س� �ي��ر االت�صال
بت�ض� � ��مني االتفاق مبادئ توجيهية ،مثل املبادئ التوجيهية لالت�ص� � ��ال بني املحاكم (انظر
الف�صل الثاين ،الفقرة  )214(،)10ويجوز �إخ�ضاعه للأحكام العامة لأي اتفاق �إع�سار يتعلق
بت�س� � ��وية منازعة )215(.وقد ين�ص اتفاق �إع�س� � ��ار �أي�ض� � ��ا على �رضورة قيام ممثلي الإع�سار
واملدينني بتزويد �إحدى املحكمتني ،عند الطلب ،بن�سخ من �أي �أوامر �أو قرارات �أو �أوراق
()216
م�شابهة ت�صدرها املحكمة الأخرى.

''2

من�سقة
عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة �أو ّ

 -154من و�س� � ��ائل تي�سري التن�سيق بني �إجراءات دعاوى متعددة عق ُد جل�سات ا�ستماع �أو
من�سقة ،ح�س� � ��ب االقت�ضاء ،بغية ت�سوية امل�سائل املطروحة .ومزي ُة
اجتماعات م�شرتكة �أو ّ
جل�سات اال�ستماع �أو االجتماعات امل�شرتكة �أنها متكّن املحاكم من معاجلة امل�سائل املع ّقدة
التي تنطوي عليها �إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار املختلفة مبا�رش ًة ويف الوقت املنا�س� � ��ب ،مع
�إتاحة فر�ص� � ��ة االت�صال املبا�رش �أمام الأطراف يف خمتلف الإجراءات ،ومتكينها من طرح
�أ�سئلة والتما�س �إي�ضاحات من املحامي يف والية ق�ضائية �أخرى.
 -155وترتك بع�ض االتفاقات للمحاكم مو�ضوع حتديد وقت عقد جل�سات اال�ستماع �أو
املن�س� � ��قة ب�أن تن�ص ،مثال ،على �إمكانية عقد هذه االجتماعات
االجتماعات امل�ش� �ت��ركة �أو ّ
الت�رصف
البت فيه �أو
ب�ش � � ��أن �أي م�س�ألة تت�صل ب�إدارة �أي جانب من جوانب الإجراءات �أو ّ
ّ
فيه ،عندما تعترب املحاكم ذلك �رضوريا �أو م�ست�ص� � ��وبا� ،أو مو�ض� � ��وع تي�سري التن�سيق ب�ش�أن
�إدارة �إجراءات �إع�سار �إدار ًة �سليمة وناجعة )217(.وهناك مثال �أكرث تقييدا ي�سمح بعقد مثل
حمددة مثل الت�رصف يف املوجودات.
تلك اجلل�سات بخ�صو�ص م�سائل ّ

( )213انظر §  I 239و IIمن قانون الإفال�س النم�ساوي (.)Konkursordnung
امل�ضمن يف اتفاق الإع�سار؛ وق�ضية
( )214انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Matlackالفقرة  11واجلدول 1
ّ
امل�ضمن يف اتفاق الإع�سار.
 ،Progressive Mouldedما قبل الفقرة  1واجلدول A
ّ
( )215انظر ،على �سبيل املثال ق�ضية  ،Calpineالفقرة .27
( )216انظر ،على �سبيل املثال ق�ضية  ،AbitiBowaterالفقرة .23
( )217انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،360Networksالفقرة  ،12و ،Quebecorالفقرة ( 10د).
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 -156ويب� �ّي��نّ بع�ض االتفاقات الإجراءات الواجب اتباعها يف جل�س� � ��ات اال�س� � ��تماع تلك
وكذلك ،يف بع�� � ��ض احلاالت ،يف االجتماعات .وتعتمد بع�ض االتفاقات �إجراءات مماثلة
للمبد�أ التوجيهي  9من املبادئ التوجيهية لالت�صاالت بني املحاكم؛ يف حني تدرج اتفاقات
�أخرى تلك املبادئ التوجيهية بالإحالة املرجعية.
 -157وقد تعالج تلك الإجراءات ما يلي:

()218

(�أ)  �إقامة و�ص� �ل��ات ات�ص� � ��االت هاتفية �أو مرئية (فيديو) لتمكني املحاكم من
()219
�سماع �أو م�شاهدة �إجراءات الدعوى يف حمكمة �أخرى يف وقت واحد معا؛

(ب) تقييد تقدمي االلتما�س� � ��ات �أو الطلبات م� � ��ن �أي طرف �إىل املحكمة التي
ميثُ� � ��ل الط� � ��رف �أمامها ،ما مل ت�أذن ل� � ��ه املحكمة الأخرى بذلك �رصاحةً .وي�ض� � ��يف بع�ض
تزود املحكمة الأخرى بن�سخ
االتفاقات �أنه ينبغي ،بعد حتديد موعد جل�سة اال�ستماع� ،أن ّ
يقدم �أي طلب للح�صول على
على �س� � ��بيل املجاملة من هذه االلتما�سات �أو الطلبات ،و�أن ّ
()220
الإعفاء من كلتا املحكمتني �إليهما معا؛

(ج) يحق لقا�ض� � ��يي املحكمتني املختلفتني اللذين �س� � ��ينظران يف تلك الطلبات
�إجراء ات�ص� � ��االت فيما بينهما قبل جل�سة اال�س� � ��تماع بح�ضور املحامي �أو بدونه ،من �أجل
و�ضع مبادئ توجيهية يُ�سرت�شد بها يف تقدمي امل�ستندات بطريقة منهجية و�إ�صدار القرارات
()221
من املحكمتني ،وملعاجلة �أي م�سائل �إجرائية �أو غريها من امل�سائل ذات ال�صلة؛
(د) يحق لقا�ض� � ��يي املحكمت� �ي��ن املختلفتني ،وقد ا�س� � ��تمعا �إىل الطلب� ،أن يُجريا
ات�ص� � ��االت فيما بينهما عقب جل�سة اال�ستماع من دون ح�ضور املحامي وذلك لغر�ض تقرير
ما �إذا كان يف و�س� � ��ع املحكمتني معا �إ�ص� � ��دار �أحكام مت�سقة وحتديد ال�رشوط التي �ست�صدر
تلك الأحكام وفقا لها ،وكذلك معاجلة �أي م�س�ألة �إجرائية �أو م�س�ألة غري مو�ضوعية �أخرى.

 -158وهناك نهج خمتلف ب�ش � � ��أن جل�سات اال�س� � ��تماع تلك يق�ضي ب�أنه يجوز �أن
يح�رض قا�ضيا املحكمتني املختلفتني ويعقدا جل�سات م�شرتكة يف �أي من املحكمتني باتفاق
بينهما ،ب�رشط �أن يُ�س� � ��مح عند ذل� � ��ك للدائنني وغريهم من الأطراف ذات امل�ص� � ��لحة �أن
يح�رضوا و�أن يُ�ستمع �إىل دعواهم ب�صفة �شخ�صية �أو يف قاعة حمكمة القا�ضي الذي �سافر
()222
لكي يح�رض الدعوى يف قاعة املحكمة الأخرى.

ت�ضمن فيها اتفاق الإع�سار الأحكام ذات �صلة �إما تن�ص على
 -159ويف الق�ض� � ��ايا التي
ّ
من�سقة ،نظِّ مت
والية ق�ض� � ��ائية م�شرتكة �أو تبيح �رصاحة عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة �أو ّ
من�سق
جل�سات اال�ستماع تلك بنجاح و�شملت �إجراء حماورة هاتفية بغية و�ضع جدول زمني َّ
من�سقة بوا�سطة الفيديو ملناق�شة اقرتاح بيع املوجودات يف
للق�ضية وعقد جل�سات ا�ستماع ّ
()223
الواليات الق�ضائية املختلفة.
( )218انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Solv-Exالفقرة  ،5و ،Inverworldالفقرة .26
( )219انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Liventالفقرة '�( '4أ).
( )220انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Mosaicالفقرة ( 11ج).
( )221انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،PSINetالفقرة .'4' 13
( )222انظر على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Liventالفقرة '�( '4أ).
( )223انظر على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  Everfreshو.Systech
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(ب)

االت�صال بني الأطراف

 -160عالوة على االت�ص� � ��ال بني املحاكم ،قد يكون االت�ص� � ��ال بني ممثلي الإع�سار وبني
ممثلي الإع�س� � ��ار والأطراف الأخرى مهما يف التن�س� � ��يق بني �إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار،
وتي�سري تبادل املعلومات ،والتن�سيق بني الأن�شطة التي �سي�ضطلع بها ممثلو الإع�سار تنفيذا
بناء على اتفاقات
اللتزاماتهم .ويتبينّ من املمار�س� � ��ة العملية �أن تب� � ��ادل املعلومات يجري ً
كتابية و�ش� � ��فوية على ال�سواء )224(،وهو ،يف بع�ض الق�ضايا ،مو�ضوع اتفاق حمدد لالت�صال
()225
أعم.
�أو لتبادل املعلومات ي�ضاف �إىل اتفاق �إع�سار ذي تطبيق � ّ
 -161وحيثم� � ��ا يلزم تب� � ��ادل املعلومات ،يجوز �أن يحدد اتفاق الإع�س� � ��ار �أنواع املعلومات
امل�ش� � ��مولة والأطراف التي يجوز تبادل تلك املعلومات معها .فعلى �سبيل املثال ،قد مي ِّيز
االتفاق بني معاملة املعلومات املتاحة للعموم وما عداها من معلومات؛ ويحدد فئات معينة
من املعلومات يج� � ��وز نقلها والكيفية التي قد يتم تبادلها بها؛( )226ويحدد الأغرا�ض التي
ميكن ا�س� � ��تخدام املعلومات من �أجلها ،مبا يف ذلك �أي قيود تنطبق على ذلك اال�ستخدام
من قبيل متطلبات ال�رسية (انظر الفقرات � 181-178أدناه).

''1

تبادل املعلومات بني ممثلي الإع�سار

 -162يج� � ��وز تناول تبادل املعلومات حتديدا� ،أو يجوز القيام به مبوجب التزام بالتعاون
()227
معينا يُ ّتبع يف هذا
أعم يف اتفاق �إع�س� � ��ار .ويج� � ��وز �أن يحدد االتفاق �إجراء ّ
ذي طابع � ّ
ال�ص� � ��دد ك�أ ْن ين�ص على �أن تجُ رى االت�ص� � ��االت بانتظام بو�س� � ��ائل منها على �سبيل املثال
يعدها كل ممثل �إع�سار و�إحالتها �إىل الآخر� )228(،أو
تقدمي تقارير الت�ش� � ��غيل ال�شهرية التي ّ
()229
من خالل لقاءات �أو اجتماعات ت�ش� � ��اورية ف�صلية .كما يجوز �أن يحدد االتفاق كيفية
عقد تلك االجتماعات (�إما بوا�س� � ��طة الهاتف �أو من خالل مقابالت �شخ�صية) ،و�أن يبينِّ
املحددة اال�شرتاك
الإجراءات الواجب اتباعها )230(.كما يجوز �أن ت�ش� � ��مل تلك الإجراءات
ّ
يف و�ض� � ��ع خطة عمل لتن�س� � ��يق وتنظيم اخلط� � ��وات العملية املطل� � ��وب �أن يقوم بها ممثلو
( )224انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية .United Pan Europe
( )225انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضية اتفاق املعلومات اخلا�ص بق�ضية  .Madoffفاالتفاق عرب احلدود ي�شمل
عمليتي االت�ص� � ��ال وتبادل املعلومات بني ممثلي الإع�س� � ��ار؛ ويتناول اتفاق املعلومات على وجه
�أحكاما عامة تعالج
ْ
التحديد ،تبادل املعلومات بني وكالء ممثلي الإع�سار ووكالء امل�ؤمتن املعينَّ مبقت�ضى قانون حماية م�ستثمري الأوراق
املالية ال�ضمانية يف الواليات املتحدة .ويُف�سرَّ اتفاق املعلومات باالت�ساق مع االتفاق عرب احلدود.
( )226املرجع نف�سه ،الفقرات من � 4-4إىل .7-4
( )227قارن ق�ضية  ،360Networksالفقرة  ،11وق�ضية  ،Loewenالفقرة  ،10بق�ضية  ،Manhatinvالفقرات
( 12-2وخ�صو�صا الفقرات .)12-9
( )228انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreالفقرة .K
( )229انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Peregrineالفقرة .17
( )230انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .12-2
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الإع�س� � ��ار )231(،و�إطالع بع�ضهم بع�ضاً بانتظام على ما يقومون به من �أن�شطة وما ي�ستجد
مقدم �إىل
من تطورات جوهرية بخ�ص� � ��و�ص املدين ،وكذلك توجيه �إ�ش� � ��عار ب�ش�أن �أي طلب ّ
املحكمة( )232وكذلك �أي�ضا ،يف بع�ض احلاالت ،تقدمي م�سودات تلك الطلبات �أو ن�سخ من
مقدمة يف الإجراءات(� )233أو م�س� � ��تندات �أو معلومات �أخرى مهمة )234(.وميكن
�أي وثائ� � ��ق َّ
امل�س� � ��اعدة يف توفري املعلومات ب�إلزام ممثلي الإع�س� � ��ار مب�سك �سجالت وا�ضحة عن �إدارة
حوزة الإع�سار ،مبا يف ذلك عن القرارات الإدارية الهامة )235(،والدفاتر وال�سجالت التي
()236
تُبينِّ �أوجه الت�رصف يف املوجودات ،والتقارير ال�شهرية عن ر�سوم وتكاليف الإدارة.
 -163ويجوز �أن يتفق ممثّال الإع�س� � ��ار على �إبداء ا�س� � ��تعدادهما للت�شاور مع نظرائهما
الأجانب بناء على الطلب(� )237أو الت�ش� � ��اور فيما بينهما حول م�س� � ��ائل حمد ّدة مثل �إعداد
خط� � ��ط �إعادة التنظيم املراد تقدميه� � ��ا يف الدولتني املختلفتني �أو التفاو�ض ب�ش � � ��أن تلك
اخلط� � ��ط )238(.وهن� � ��اك اتفاق يتن� � ��اول الإجراءات الرئي�س� � ��ية وغري الرئي�س� � ��ية يف الدول
الأع�ض� � ��اء يف االحتاد الأوروبي �أ�ش� � ��ار �إىل املادة  31من الئحة جمل�� � ��س �أوروبا التنظيمية
و�ألزم ممثلي الإع�س� � ��ار ب�أن يُعد كل منهما قائمة باملوجودات الكائنة يف �إقليم الإجراءات
ويقدمها �إىل الآخ� � ��ر ،قبل �أي ت�رصف يف تلك املوج� � ��ودات )239(.كما �ألزم
غري الرئي�س� � ��ية
ِّ
يقدم �إىل ممثل الإع�سار يف الإجراءات غري
ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراءات الرئي�سية ب�أن ّ
الرئي�س� � ��ية اقرتاحا بنقل جميع املوجودات نقال �ش� � ��امال .ون�ص على �أنه يتعني على ممثل
يقدم ن�سخة من االقرتاح املذكور ور َّده على ذلك
الإع�سار يف الإجراءات غري الرئي�سية �أن ّ
االقرتاح �إىل املحكمة التي تدير �إجراءات الإع�س� � ��ار غري الرئي�س� � ��ية .و�ألزم االتفاق �أي�ضا
ممثلي الإع�سار بتبادل م�رشوع خطة توزيع وقائمة بالدائنني الذين ح�صلوا على ح�ص�ص
()240
من التوزيع.

''2

تبادل املعلومات مع �أطراف �أخرى

 -164يجوز �أن يتناول اتفاق الإع�سار� ،إ�ضافة �إىل تبادل املعلومات بني ممثلي الإع�سار،
تبادل املعلومات مع �أطراف �أخرى مثل املحاكم املعنية والدائنني �أو جلنة الدائنني ،وبني
( )231املرجع نف�سه.
( )232انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرة .9
( )233انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Peregrineالفقرة .14
( )234انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Swissairالفقرة .2-1-8
( )235انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة .1-4
( )236انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرتني  10و.23
( )237انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Peregrineالفقرة .16
( )238انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Maxwellالفقرتني ) G.1 (iiiو) ،G.3 (iiiوخ�صو�صا الفقرة .G.6
( )239انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،SENDOال�صفحتني  7و.8
( )240املرجع نف�سه ،ال�صفحة .9
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تل� � ��ك اللجان متى كان هناك �أكرث من جلنة دائنني واحدة )241(.وميكن �أن يُفيد �إيراد هذه
الأحكام �ض� � ��من االتفاق يف توفري قدر من التيقن وجت ّنب احتمال الت�ض� � ��ارب .فيجوز �أن
تقدم املعلومات املتبادلة بني ممثلي الإع�س� � ��ار،
ي�ش� �ت��رط االتفاق ،على �س� � ��بيل املثال� ،أن َّ
()242
كالتقارير ال�ش� � ��هرية عن �أن�ش� � ��طتهم� ،إىل الدائنني �أو جلنة الدائنني �أو املحاكم �أي�ضا.
وميكن تبادل معلومات �إ�ضافية بناء على طلب من ممثل �إع�سار �أو من جلنة الدائنني.
 -165وحر�ص� � ��ا على تعزيز �ش� � ��فافية الإجراءات يف الدعاوى ،ين�ص بع�ض االتفاقات على
�أن تكون املعلومات املعلنة يف �إحدى املحاكم متاحة يف جميع املحاكم� )243(،أو �أن تتاح جلميع
امل�رصح بها ،مبا
املطالبني يف �إطار تلك الإجراءات �س� � ��بل مماثلة للو�ص� � ��ول �إىل املعلوم� � ��ات
ّ
يف ذلك املعلومات املتعلقة ب�أحوال املدين وو�ض� � ��عه و�أن�ش� � ��طته املالية ،وطبيعة و�أثر �أي خطة
لإعادة التنظيم وو�ض� � ��عية الإجراءات يف كل والية ق�ض� � ��ائية )244(.وميكن �أي�ضا تعزيز تبادل
()245
معينة ك�أن تعقد املحكمة اجتماعات �شهرية ال�ستعرا�ض الو�ضع.
املعلومات باتخاذ تدابري ّ
 -166ويجوز �أن ي�ش� � ��مل اتفاق الإع�سار �أي�ضا االت�صال بني �إدارة اجلهة املدنية وممثلي
الإع�س� � ��ار .فيمكن �أن ين�ص ،على �س� � ��بيل املثال ،على �أن يت�ش� � ��اور بانتظام ممثلو الإع�سار
و�إدارة كيانات املدين ب�ش � � ��أن امل�سائل اال�سرتاتيجية ،بتحديد نوع املعلومات التي ينبغي �أن
تقدمها الإدارة ملمثلي الإع�س� � ��ار �أو �إتاحة �سبل و�صول ممثلي الإع�سار �إىل جميع الدفاتر
ّ
وال�س� � ��جالت الأخرى املطلوبة .وميكن �أن ت�شمل املعلومات ذات ال�صلة املحا�رض احلرفية
الجتماعات جمل�س �إدارة الطرف املدين؛ ومعلومات دورية عن احل�سابات؛ وتقارير دورية
عن و�ض� � ��عية الإجراءات القانونية الأخرى املتعلقة باملدين؛ ون�س� � ��خ من جميع الإقرارات
()246
ال�رضيبية.

''3

توجيه �إ�شعار
  �أ-

الوقت الذي يلزم فيه توجيه �إ�شعار

 -167ي�شكّل توجيه �إ�شعار �إىل الأطراف ذات امل�صلحة عن�رصا جوهريا يف الإدارة الكف�ؤة
لإجراءات ق�ضايا الإع�سار ال�شاملة و�آلية موثوقة لن�رش املعلومات الأ�سا�سية .وقد يقت�ضي
القانون املعمول به توجيه �إ�ش� � ��عار �إىل عدد من خمتلف الأطراف و�أ�ص� � ��حاب امل�صلحة يف
( )241ق� � ��د يقع ذل� � ��ك عندما تكون هناك جلان خمتلفة لفئات خمتلفة من الدائنني �أو جلان لأع�ض� � ��اء خمتلفني
�ضمن املجموعة يف دول خمتلفة ،عندما ي�شمل االتفاق �أع�ضاء يف جمموعة من�ش�آت.
( )242انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Inverworldالفقرة  ،23و ،Commodoreالفقرة .K
( )243انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Calpineالفقرة  ،16و ،Masoniteالفقرة .13
( )244انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة .13
( )245انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Inverworldالفقرة .25
( )246انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Federal-Mogulالفقرات من � 2-4إىل 5-4؛ وانظر �أي�ض� � ��ا الدليل
الت�رشيعي فيما يتعلق بالتزامات املدين (اجلزء الثاين ،الف�صل الثالث ،الفقرات  ،33-22والتو�صية .)110
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�إجراءات الإع�س� � ��ار املذكورة .ومع �أنه ال يجوز التفاق الإع�سار �أن يتحايل على مقت�ضيات
يو�س� � ��ع نطاق تلك املقت�ض� � ��يات (بتو�سيع نطاق الإ�شعار �أو
القانون املطبق ،ف�إنه ميكن �أن ّ
�إدراج معلومات �أ�شمل) ،ويو�ضح الطريقة التي �ستُطبق بها �أحكام ذلك القانون يف خمتلف
الإجراءات وي�ستكملها عند ال�رضورة ملراعاة العالقة القائمة بني خمتلف الإجراءات .وقد
ت�شمل التفا�صيل التي ميكن �إدراجها يف مثل هذه االتفاقات الطرف املطلوب منه توجيه
الإ�ش� � ��عار؛ والطرف الواجب توجيه الإ�شعار �إليه؛ والوقت الذي يلزم فيه توجيه الإ�شعار؛
وحمتوى ذلك الإ�شعار.
تبعاً
 -168وميكن �أن ت ّت�س� � ��م �أحكام الإ�شعار الواردة يف اتفاق الإع�سار بطابع عام جداَ ،
للإجراءات املعمول بها مبوجب قوانني الإع�س� � ��ار ذات ال�صلة .ومن دون حتديد الظروف
ت�سوغ توجيه الإ�شعار ،يجوز �أن يقوم �أحد النهوج على الإ�شارة �إىل �أنه عندما
الدقيقة التي ّ
()247
يوجه كتابةً ،وفقا للقانون الواجب تطبيقه .وميكن �أن
يلزم توجيه �إ�ش� � ��عار فينبغي �أن ّ
يُ ّتبع نهج �آخر بالن�ص على وجوب تلقي جميع الأطراف �إ�ش� � ��عارا بجميع الإجراءات وفقا
()248
للممار�سات املتبعة يف كل من املحكمتني.
 -169ويجوز �أي�ض� � ��ا �أن تق ِّيد االتفاقات متطلبات توجيه �إ�ش� � ��عار با�ستبعاد امل�سائل ذات
الطابع ال�ش� � ��كلي ال�رصف وغري املو�ض� � ��وعي� ،أو تق�صرُ الإ�ش� � ��عار على احلاالت التي تُعقد
فيها جل�س� � ��ات ا�ستماع م�ش� �ت��ركة �أو من�سقة )249(.وميكن �أي�ض� � ��ا تناول م�س�ألة عدم توجيه
الإ�شعار على النحو املطلوب و�إعفاء طرف من توجيه �إ�شعار م�سبق يف الوقت املنا�سب �إذا
حالت ظروف معقولة دون ذلك )250(،مع الن�ص على وجوب توجيه الإ�شعار و�إتاحة فر�صة
لال�ستماع �إليه يف �أقرب وقت ممكن عمليا بعد زوال ال�سبب املانع.
 -170وميكن �أن ت�شمل امل�سائل التي ت�ستوجب توجيه �إ�شعار ما يلي:
يقدمه ممثل الإع�س� � ��ار لب� � ��دء الإجراءات فيما يتعلق بع�ض� � ��و يف
(�أ) طلب � � �اً ّ
تقدم يف �أحد �إجراءات
جمموع� � ��ة املدين� �ي��ن� )251(،أو �أي طلب �أو التما�س �أو وثيقة �أخ� � ��رى َّ
الإع�سار �أو يف جميعها؛
(ب) جل�س� � ��ات اال�س� � ��تماع �أو الإجراءات الأخرى ذات ال�ص� � ��لة التي ي�أمر بها
()252
القانون املطبق يف �سياق �إجراءات الإع�سار؛
( )247انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .II. E
( )248انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Liventالفقرة ' ،'2و ،Solv-Exالفقرة .2
( )249انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Federal-Mogulالفقرة  ،10و ،PSINetالفقرة .28
( )250انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .II. E
( )251انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreالفقرة  ،Lوق�ضية  ،Maxwellالفقرتني  '1' 2و ،'6' 3مبا
يف ذلك مثال �رشكة قاب�ضة فرعية �أو و�سيطة موجودة بني املدين و�رشكاته التابعة �أو الفرعية.
( )252انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،ABTCالفقرة .3
( )253انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرتني �( 8أ) ' '2و(ب) '.'2
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املهنيني؛

(ج)

()253
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(د) امل�سائل املت�صلة مبعاجلة املطالبات وخطط �إعادة التنظيم؛
(هـ) الأوامر ال�ص� � ��ادرة ع� � ��ن املحاكم �أو اال�س� � ��تنتاجات والآراء ال�ص� � ��ادرة يف
()254
�إجراءات الدعوى؛
()255
(و) الإجراء املتعلق بالتحري ب�ش�أن املوجودات يف حماكم �أخرى؛
()256
(ز) التما�س الإغاثة العاجلة؛
(ح) املعام� �ل��ات �أو طلب املوافقة على املعامالت التي تتعلق مبوجودات حوزة
الإع�سار ،مبا يف ذلك ا�ستخدامها وبيعها و�إيجارها و�إيداع الأموال �أو الت�رصف فيها بوجه
()257
�آخر؛
()258
(ط) التمويل الالحق لبدء الإجراءات.

  ب -الأطراف املل َزمة بتوجيه الإ�شعار
 -171يحدد بع�ض االتفاقات الأ�شخا�ص املل َزمني بتوجيه الإ�شعار ،مثل ممثلي الإع�سار
يف الإجراءات املختلفة �أو املدين �أو الطرف امل�س � � ��ؤول بوجه �آخر عن توجيه الإ�ش� � ��عار يف
()259
تقدم فيها بع�ض امل�ستندات �أو تُقام فيها الإجراءات.
الدولة التي َّ

  ج -متل ّقو الإ�شعار

 -172تختلف النهوج املتبعة يف حتديد الأ�ش� � ��خا�ص الذين ينبغي توجيه الإ�ش� � ��عار �إليهم
ب�ش � � ��أن خمتلف جوانب �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود .فبع�ض االتفاقات تن�ص حتديدا
عل� � ��ى �أن متطلبات الإ�ش� � ��عار ال ت�رسي �إال عل� � ��ى الأطراف يف االتفاق ،يف حني ت�ش� �ت��رط
اتفاقات �أخرى توجيه الإ�شعار عموما �إىل عدد من املتلقني ،ومنهم املدين وجلنة الدائنني
والدائن� � ��ون وممثلو الإع�س� � ��ار ،ويف بع�ض الأحيان �أ�ش� � ��خا�ص �آخرون تع ِّينهم �أو ت�س� � � ّ�ميهم
تقدم فيها
املحاكم �أو يحق لهم تلقي الإ�ش� � ��عار وفقا للممار�س� � ��ة املتبعة يف الدول� � ��ة التي َّ
امل�س� � ��تندات �أو تقام فيها �إجراءات الإع�س� � ��ار .وفيما يتعلق بالدائنني ،يجوز االقت�صار يف
يوجه ،على �سبيل
الإ�ش� � ��عار على جلنة الدائنني �أو على عدد معينّ من �أكرب الدائنني ،ك�أن َّ
املث� � ��ال� ،إىل �أكرب ع�رشين دائنا .وميكن �أي�ض� � ��ا حتديد متلقي الإ�ش� � ��عار بالإحالة املرجعية
�إىل قائمة حمتفظ بها يف �أحد الإجراءين الق�ض� � ��ائيني �أو قد يت�ض� � ��منون جميع الأطراف
( )254انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Loewenالفقرة .21
( )255انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرة .9
( )256انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .26
( )257انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .3
( )258انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Commodoreالفقرة .)4(-)1( M
( )259انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Inverworldالفقرة  ،14و ،Mosaicالفقرة .19
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التي يحق لها تلقي الإ�ش� � ��عار وفقا لأي �أمر �ص� � ��ادر يف � ٍّأي من الإجراءين .ويحدد بع�ض
االتفاقات تفا�ص� � ��يل �سبل االت�ص� � ��ال بالأطراف التي يحق لها تلقي الإ�شعار ،مبا يف ذلك
�أرقام الفاك�س �أو عناوينه� � ��ا الكاملة .وال تقت�رص اتفاقات �أخرى على ذكر الأطراف التي
يحق لها تلقي الإ�شعار ،بل ت�شدد �أي�ضا على التزامات تلك الأطراف بتوجيه الإ�شعار وفقا
()260
للممار�سات املتبعة يف كلتا املحكمتني.
 -173وهناك مثل �آخر يُل َزم فيه ممثل الإع�سار يف الإجراءات الرئي�سية بتوجيه الإ�شعار
�إىل جميع الدائنني املوجودين يف الواليات الق�ض� � ��ائية الأخرى بالربيد العادي يف �ش� � ��كل
�إ�ش� � ��عارات فردية تبينِّ ال�شكليات الواجب �إمتامها والعقوبات املن�صو�ص عليها يف القانون
املطبق يف الإجراءات الرئي�س� � ��ية .وقد يتعني �أي�ض� � ��ا توجيه الإ�ش� � ��عار �إىل الدائنني الذين
()261
يُتوقع �أن تنظر يف مطالباتهم حمكمة �أخرى غري املحكمة التي ُعر�ضت عليها.
 -174وح� �ي��ن يتعني على ممثل الإع�س� � ��ار احل�ص� � ��ول عل� � ��ى موافقة املحكم� � ��ة للتحري عن
معينة �أو مالحقتها ،يجوز �أن ي�شرتط اتفاق الإع�سار توجيه الإ�شعار
موجودات املدين يف دولة ّ
�إىل املحاكم الأخرى امل�شمولة يف الإجراءات )262(.وين�ص بع�ض االتفاقات على وجوب �إ�شعار
()263
يقدم طلب التما�س لإ�صدار �أمر خمالف لأحكام االتفاق.
جميع الأطراف عندما َّ

  د-

طريقة توجيه الإ�شعار

 -175بع�ض اتفاقات الإع�س� � ��ار ال حتدد كيفية توجيه الإ�شعار غري �أنها ت�شرتط موافقته
للممار�سات املتبعة يف كل حمكمة من املحاكم �أو توجيهه كتابيا )264(،يف حني تذكر اتفاقات
�أخرى طرائق خمتلفة ميكن للأطراف االختيار منها ،وت�ش� � ��مل :الربيد اخلا�ص �أو الربيد
الإلكرتوين �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال االت�صال الإلكرتونية(� )265أو الربيد ال�رسيع الليلي �أو
خدمات الت�سليم الليلي(� )266أو حتى الت�سليم باليد )267(.ويجوز �أن ينظم االتفاق �أي�ضا ن�رش
الإ�ش� � ��عار ب�أن ين�ص على الوقت والوا�س� � ��طة الإعالمية (ال�صحيفة مثال) اللذين ينبغي �أن
ين�رش فيهما املدين الإ�ش� � ��عار ،وعلى لغة الإ�شعار املراد توجيهه لكي يتي�سرَّ فهمه للدائنني،
وفاء مبتطلبات الفعالية والكفاءة.
حيثما وجدوا ،وللأطراف الأخرى �ص� � ��احبة امل�صلحةً ،
()268
ومن الو�سائل الأخرى املحتملة واملتطورة ا�ستخدام موقع �شبكي.
( )260انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،AIOCالفقرة  ،II. Eو ،Laidlawالفقرة .F
( )261انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة ( 6ج) و(د).
( )262انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرة .5
( )263انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Everfreshالفقرة  ،18و ،Solv-Exالفقرة  .15وتن�ص املبادئ التوجيهية
لالت�ص� � ��ال والتعاون على جملة �أمور منها توجيه �إ�ش� � ��عار �إىل ممثلي الإع�سار لإخطارهم ب�أي جل�سة ا�ستماع تعقدها
املحكمة �أو �أي �أمر ت�صدره ،متى كان ذلك وثيق ال�صلة بهم (املبادئ التوجيهية .)3-1 ،17
( )264انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .II. E
( )265انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة .1-10
( )266انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة .3
( )267انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Olympia & Yorkالفقرة ( 4ج) ،و ،Swissairالفقرة .2-10
( )268انظ� � ��ر املوقع ال�ش� � ��بكي املخ�ص� � ���ص لإجراءات الإع�س� � ��ار املتعلقة بق�ض� � ��ية Lehman Brothers (www.
) ،lehman.comوالذي يقدم روابط لإجراءات الف�ص� � ��ل احلادي ع�رش ويت�ض� � ��من وثائق رئي�س� � ��ية (مبا فيها قوائم
باخلدمات الرئي�سية) ومعلومات عن الق�ضية والأطراف الرئي�سية ومعلومات عن جمموع املوجودات و�أمور �أخرى.
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 -176ويج� � ��وز �أن يتناول االتفاق نفاذ مفعول التبلي� � ��غ وت�أثري تغيريات العنوان على هذا
التبليغ .وي�س� � ��تفاد من �أحد الأمثلة �أن الإ�شعار يكون نافذ املفعول بغ�ض النظر عن تغيري
العن� � ��وان� ،إذا مل يبلَّغ عن ذلك التغيري يف غ�ض� � ��ون مهلة زمنية حم� � � َّ�ددة بالإحالة املرجعية
�إىل توجيه الإ�ش� � ��عار .ويف حالة الت�سليم ال�شخ�صي ،على �سبيل املثال ،يتعني تلقي الإ�شعار
بذلك التغيري قبل وقت الت�س� � ��ليم؛ �أما يف حالة التبليغ بوا�س� � ��طة الفاك�س ،فيلزم تلقيه يف
وقت الإر�سال (مع ت�أكيد تلقائي باال�ستالم) .وعالوة على �أنواع التفا�صيل هذه ،ميكن �أن
يبينّ االتفاق الأدلة الالزمة لإثبات التبليغ.

  هـ-

الإ�شعار املتعلق ب�رسيان اتفاق الإع�سار وتنفيذه

 -177ي�ش� � ��مل بع�ض اتفاقات الإع�سار �أحكاما ب�ش�أن الإ�شعار فيما يخ�ص �رسيان االتفاق
�أو تنفيذه ،ت�ش� �ت��رط توجيه �إ�ش� � ��عار فيما يتعلق ب�أي تكملة �أو تعديل �أو �إنهاء �أو ا�س� � ��تبدال
املبينة فيه )269(.وحيثما تن�ش � � ��أ منازعات ب�ش�أن
خا�ص باالتفاق ،طبقا لإجراءات الإ�ش� � ��عار ّ
()270
االتفاق ،يجوز �أن ي�شرتط االتفاق توجيه الإ�شعار �إىل �أطراف حمددة.

(ج)

�رسية االت�صاالت
ّ

�  -178إن معظم املعلومات املتعلقة باملدين و�ش � � ��ؤونه والت� � ��ي يتعني النظر فيها وتبادلها
ح�سا�سة من الناحية التجارية �أو �رسية
يف �إجراءات دعاوى الإع�س� � ��ار قد تكون معلومات ّ
�أو خا�ض� � ��عة اللتزامات م�ستحقة لأ�شخا�ص �آخرين (كالأ�رسار التجارية ومعلومات البحث
والتطوي� � ��ر واملعلومات عن الزبائن) .ومن ثم ،يلزم توخي العناية يف ا�س� � ��تعمالها وتقييد
ك�ش� � ��فها على النحو املنا�سب وذلك جتنبا لأن ت�صبح �أطراف خارجية يف و�ضع ي�سمح لها
با�س� � ��تغالل تلك املعلومات على نحو غري من�صف .وقد تكون �رسية املعلومات من امل�سائل
التي يتناولها اتفاق الإع�س� � ��ار ،وخا�ص� � ��ة يف الق�ض� � ��ايا عرب احلدود حيث ميكن �أن تتباين
متطلبات حماية ال�رسية من دولة �إىل �أخرى )271(.وي�ش� �ت��رط العديد من املمار�س� �ي��ن على
الأ�ش� � ��خا�ص الذين ي�سعون �إىل الو�صول �إىل االت�صاالت تنفيذ ترتيبات بخ�صو�ص ال�رسية،
قد تتحدد تفا�صيلها ،مبا يف ذلك كيفية و�ضعها مو�ضع التنفيذ ،يف اتفاق.
( )269انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Loewenالفقرة  ،26و ،Mosaicالفقرة .25
( )270انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،PSINetالفقرة  ،31و ،Systechالفقرتني  27و.28
( )271يتناول املبد�أ -3دال من امليثاق �أي�ض� � ��ا م�س � � ��ألة ال�رسية .وتو�ص� � ��ي املبادئ التوجيهية الأوروبية لالت�صال
والتعاون ب�ش � � ��أن �إجراءات الإع�س� � ��ار عرب احلدود ب�أن يك�شف ممثل الإع�سار� ،إىل �أق�صى مدى م�سموح به يف القانون
املنطبق� ،أي معلومات ذات �ص� � ��لة غري متاحة للعموم مع مراعاة الرتتيبات املنا�س� � ��بة اخلا�صة بال�رسية بقدر ما تكون
تلك املعلومات ح�سا�سة من الناحية التجارية والعملية (املبد�أ التوجيهي )5-7؛ وب�أن ي�شمل واجب تقدمي املعلومات،
باملعنى املق�ص� � ��ود يف املبادئ التوجيهية ،واجب توفري ن�س� � ��خ من امل�س� � ��تندات بتكلفة معقولة بناء على الطلب (املبد�أ
التوجيهي  .)6-7كما تتناول تلك املبادئ االت�ص� � ��ال بني ممثلي الإع�س� � ��ار (املبد�أ التوجيهي  1-6واملبد�أ التوجيهي
 ،)1-7مبن يف ذلك ممثلو الإع�سار يف �إجراءات رئي�سية وغري رئي�سية (املبد�أ التوجيهي .)8
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 -179ولكن ال تن�ص جميع اتفاقات الإع�س� � ��ار على �رسية االت�صاالت� )272(.أما االتفاقات
الت� � ��ي تن�ص على ال�رسية فتتبع يف ذلك نهوج� � ��ا خمتلفة ،ومنها الن�ص عموما على وجوب
املحافظ� � ��ة على �رسية املعلوم� � ��ات املتبادلة� ،أو جواز �إتاحة االط� �ل��اع على معلومات غري
معلنة مع مراعاة تدابري احلماية املنا�س� � ��بة .وميكن �أن ت�شمل تلك التدابري اتخاذ ترتيبات
خا�ص� � ��ة بال�رسية؛(� )273أو �إب� � ��رام اتفاق مكتوب بني ممثلي الإع�س� � ��ار بهدف حماية جميع
االمتيازات و�صونها؛(� )274أو احل�صول على موافقة (مكتوبة) من الطرف املعني؛ �أو فر�ض
�إف�ش� � ��اء املعلومات مبوجب القانون الواجب تطبيق� � ��ه(� )275أو ب�أمر من املحكمة )276(.وحيث
يج� � ��ري تبادل املعلوم� � ��ات ،يجوز �أن ين�ص االتفاق على �أن هذا التبادل ال يعترب تنازال عن
�أي امتيازات مطبقة ،مبا يف ذلك امتياز �رسية املعلومات بني املحامي وموكِّله �أو االمتياز
()277
املتعلق بنتاج عمل املحامي يف متثيل موكّله.
 -180وبالإ�ضافة �إىل تبادل املعلومات ،ميكن تطبيق متطلبات ال�رسية على عملية ت�سوية
املنازعات فيما يخ�ص �أي نزاعات تن�ش�أ يف �إطار االتفاق �أو ب�ش�أنه ،وعلى �أي مواد ت�صدر
�أثناء تلك العملية .ويجوز تقييد �إف�شاء املعلومات من جانب �أي م�شاركني يف تلك العملية،
�أو قد ين�ص االتفاق على �أنه ال يجوز ملمثل الإع�س� � ��ار ،على �س� � ��بيل املثال� ،أن يجرب �أحداً
()278
على �إف�شائها.
 -181وميكن �أن ت�ؤثر االتفاقات اخلا�ص� � ��ة بال�رسية �أي�ضا على جلنة الدائنني .وقد ن�ص
�أحد االتفاقات على �أن الأنظمة القانونية املعتمدة يف �إحدى الواليات الق�ضائية ت�ستلزم
()279
�إعفاء جلنة الدائنني من تنفيذ اتفاقات ال�رسية الالزمة يف الإجراء الآخر.
ع ِّينة من البنود
االت�صال بني املحاكم
يجوز ملحكمتي الدولتني �ألف وباء �أن تت�ص� � ��ل �إحداهما بالأخرى ب�ش � � ��أن �أي م�س � � ��ألة تتعلق
بالإجراءات الق�ضائية القائمة يف الدولتني �ألف وباء .وعالوة على ذلك ،يجوز للمحكمتني
عقد جل�س� � ��ات ا�ستماع م�ش� �ت��ركة �أو من�سقة ب�ش � � ��أن �أي م�س�ألة تتعلق بت�س� � ��يري �أي جانب من
تل� � ��ك الإج� � ��راءات �أو �إدارته �أو البت فيه �أو الت�رصف في� � ��ه� ،رشيطة �أن تعترب املحكمتان تلك
تن�سق �إدارة الإجراءات على نحو
اجلل�س� � ��ات �رضوري ًة �أو م�ست�صوبة ،وبوجه خا�ص ،تي�سرِّ �أو ّ
( )272ال ين�ص على ذلك االتفاقان ب�ش�أن ق�ضيتي  Maxwellو.SENDO
( )273انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Everfreshالفقرة  ،5وق�ضية  ،Liventالفقرة '.'5
( )274انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .11
( )275انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرتني ( 6-4ج) و�( 7-4أ).
( )276انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .12
( )277انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Commodoreالفقرة  ،)6( Mو ،Manhatinvالفقرة .10
( )278انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .18
( )279انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Quebecorالفقرة .17
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�س� � ��ليم وناجع .وفيما يتعلق ب�أي من جل�س� � ��ات اال�س� � ��تماع تلك ،تتبع الإجراءات التالية ،ما مل
ي�ؤمر بخالف ذلك:
(�أ) تقام و�ص� � ��لة ات�ص� � ��ال بالهاتف و�/أو الفيديو لتمكني كلتا املحكمتني من �سماع
الإجراءات �آنيا يف املحكمة الأخرى؛
(ب) ويجوز �أن يح�رض القا�ضيان ويق�ضيان معا يف �أي من املحكمتني ح�سبما يتفقان
عليه� ،رشيطة �أن يُ�سمح عند ذلك للدائنني وغريهم من الأطراف ذات امل�صلحة �أن يح�رضوا
و�أن يُ�س� � ��تمع �إىل دعواهم ب�ص� � ��فة �شخ�ص� � ��ية �أو يف قاعة حمكمة القا�ض� � ��ي الذي �سافر لكي
يح�رض الدعوى يف قاعة املحكمة الأخرى؛
(ج) ويج� � ��ب على �أي طرف يعتزم االعتم� � ��اد على �أي مواد �إثباتي� � ��ة مكتوبة ت�أييدا
قدم تلك املواد،
قدمه يف �أي من املحكمتني فيما يت�ص� � ��ل ب�أي جل�س� � ��ة ا�ستماع �أن يُ ّ
اللتما�س ّ
التي يجب �أن تكون مت�س� � ��قة مع القواعد واملتطلبات الإجرائية والإثباتية لكل حمكمة ،قبل
عقد جل�سة اال�ستماع .و�إذا مل يكن �أحد الطرفني قد ح�رض من قبل يف �أي من املحكمتني �أو
يقدم تلك املواد دون �أن ي�ؤدي تقدميه
ال يرغب يف �أن يخ�ض� � ��ع لوالية �إحداهماَ ،ح َّق له �أن ِّ
قدم �إليها تلك املواد� ،رشيطة
� ّإياها �إىل اعتباره خا�ض� � ��عا للوالية الق�ض� � ��ائية للمحكمة التي تُ َّ
�أال يطلب يف تلك املواد �أو االلتما�س� � ��ات �أي �إن�ص� � ��اف �إيجابي من املحكمة التي ال يرغب يف
اخل�ضوع لها؛
تقدم االلتما�س� � ��ات �أو الطلبات من جانب �أي طرف �أوال �إىل املحكمة
(د) ويجب �أن ّ
يتقرر عقد جل�سة
وعندما
وحدها.
إن�صاف
ل
ا
منها
ويلتم�س
فيها
التي يح�رض ذلك الطرف
ّ
يقدم تلك الطلبات �أو االلتما�سات �أن
من�سقة ،يجب على الطرف الذي ّ
ا�س� � ��تماع م�شرتكة �أو ّ
يقدم ن�سخا منها �إىل املحكمة الأخرى على �سبيل املجاملة .والطلبات التي تلتم�س الإن�صاف
ّ
تقدم �إليهما معا؛
من كلتا املحكمتني يجب �أن ّ

(هـ) ويحق للقا�ضيني اللذين �سينظران يف ذلك الطلب �إجراء ات�صاالت فيما بينهما،
بح�ض� � ��ور حمام �أو بدونه ،من �أجل و�ض� � ��ع مبادئ توجيهية يُ�سرت�شد بها يف تقدمي امل�ستندات
وغريها من املواد بطريقة منهجية و�إ�ص� � ��دار قرارات املحكمتني ،وملعاجلة �أي من امل�س� � ��ائل
الإجرائية �أو الإدارية ذات ال�صلة؛

(و) ويحق للقا�ضيني �أن يجريا ات�صاالت فيما بينهما عقب �أي من جل�سات اال�ستماع
تلك ،بدون ح�ض� � ��ور حمام ،من �أجل ' '1تقرير ما �إذا كان يف و�س� � ��ع املحكمتني �إ�صدار �أحكام
مت�س� � ��قة ،و' '2تن�سيق ال�رشوط التي �ست�ص� � ��در املحكمتان الأحكام وفقا لها ،و' '3معاجلة �أي
م�س�ألة �إجرائية �أو �إدارية �أخرى.
االت�صال بني الأطراف :الت�شارك يف املعلومات فيما بني ممثلي الإع�سار
( )1ع� �ل��اوة على الأحكام الأخرى من هذا االتفاق التي تتناول الت�ش� � ��ارك يف املعلومات،
يتفق ممثال الإع�سار يف الدولتني �ألف وباء على �أن يتبادال جميع املعلومات التي يجوز قانونا
الت�ش� � ��ارك فيها فيما يتعلق باملدين وموظفيه احلاليني وال�س� � ��ابقني ومديريه وم�س� � ��تخدميه
و�أ�ص� � ��وله وخ�ص� � ��ومه ،والتي توجد �أو ميكن �أن توجد يف حيازة �أي منهما �أو حتت �سيطرته.
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ويجوز ملمثلي الإع�س� � ��ار تبادل املعلومات ال�رسية فيما بينهم� � ��ا ،لكنهما غري مل َزمني بذلك.
ممثلي الإع�سار على �إطالع الآخر على كل ما يت�صل ب�أن�شطته ومبا يعرفه
ويحر�ص كل من
ْ
من تطورات جوهرية م�ستجدة يف امل�سائل املت�صلة باملدين.
( )2ويك� � ��ون تدوي� � ��ن � ّأي �أمر باملوافق� � ��ة على هذا االتفاق اعرتافا م� � ��ن جانب كل حمكمة
معنية وممثل الإع�سار واالخت�صا�صيني املهنيني الذين ت�ستعني بهم كل منهما ،وم�ستخدميهم
و[ ،]...ب�أنهم خا�ض� � ��عون لأي امتيازات خا�ص� � ��ة بالعالقة بني املحامي وموكِّله �أو نتاج عمل
املحام� � ��ي يف متثيل موكِّله �أو �أي امتي� � ��ازات قانونية �أو مهنية �أو غريها ،معرتف بها مبوجب
القانون الواجب تطبيقه ،وب�أنهم ال يتنازلون عن �أي من تلك االمتيازات.
االت�صال بني الأطراف :الت�شارك يف املعلومات مع �أطراف �أخرى
املعلوم� � ��ات املتاح� � ��ة علن� � ��ا يف �أي من املحكمتني تتاح علنا �أي�ض� � ��ا يف الدول� � ��ة الأخرى� .أما
املعلومات غري العلنية فتتاح يف احلدود امل�س� � ��موح بها ملمثلي املدين الر�سميني ،مبا يف ذلك
معينة يف �إطار �إجراءات الدعوى بخ�صو�ص املدين،
جلنة الدائنني و�أي جلنة ر�سمية �أخرى ّ
مقدمو التمويل الالحق لب� � ��دء الإجراءات ،رهنا
وللأطراف ذات امل�ص� � ��لحة ،مب� � ��ن يف ذلك ِّ
باتفاقات ال�رسية املنا�سبة.
توجيه �إ�شعار
تقدم يف �أحد �إجراءي ق�ضية الإع�سار �أو
()1
يقدم �أو م�ستندات َّ
يوجه �إ�ش� � ��عار ب�أي طلب َّ
َّ
يف كليهما ،وكذلك �إ�شعار ب�أي جل�سات ا�ستماع ذات �صلة �أو �إجراءات �أخرى ي�أمر بها القانون
املطبق ،يف �سياق �إجراءات الإع�سار �أو هذا االتفاق ،وذلك با�ستعمال الو�سائل املنا�سبة (مبا
ّ
يف ذلك ،حيثما تقت�ض� � ��ي الظروف ،الربيد �أو الفاك�س �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال االت�صال
الإلكرتونية) �إىل الأطراف التالية:
جميع الدائنني والأطراف الأخرى ذات امل�ص� � ��لحة وفقا للممار�سة امل َّتبعة يف
(�أ)
قدم فيها امل�ستند �أو يُراد �إقامة الإجراءات فيها؛
ي
التي
الق�ضائية
الوالية
ُ َّ
(ب) املحام� �ي��ن وجلنة الدائنني وممثلي الإع�س� � ��ار والأط� � ��راف الأخرى التي قد
تعينها �أي من املحكمتني من حني لآخر ،ما دامت الأطراف امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية
ّ
(�أ) ال يحق لها تلقي هذا الإ�شعار.
ويوجه �إ�ش� � ��عار وفقا له� � ��ذه الفقرة من الطرف امل�س � � ��ؤول يف احلاالت الأخرى عن
()2
ّ
قدم فيها امل�س� � ��تند �أو يُراد �إقامة الإجراءات
توجيه الإ�ش� � ��عار يف الوالية الق�ض� � ��ائية التي يُ َّ
يقدم املدين �إىل حمكمة الدولة �أل� � ��ف �أو باء ،بناء على طلبها،
فيه� � ��ا .وعالوة على ذل� � ��كّ ،
ن�سخا من جميع الأوامر �أو امل�ستندات املماثلة ال�صادرة عن املحكمة الأخرى يف �إجراءات
الإع�سار.
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� ّرسية االت�صاالت

يقدم �أحدهم� � ��ا �إىل � ّأي طرف ثالث � ّأي
يتف� � ��ق ممثال الإع�س� � ��ار يف الدولتني �ألف وباء ب � � ��أ َّال ِّ
معلومات غري علنية تلقاها �أحدهما من الآخر ب�ش�أن �أي موظف �أو مدير �أو م�ستخ َدم يعمل
حاليا �أو عم َل �سابقا لدى املدين ،ما مل يكن ذلك:
(�أ)
مبوافقة الطرف الذي تتعلق املعلومات به �أو ممثل الإع�سار الآخر،
ح�سب االقت�ضاء؛ �أو
(ب)	الزما مبوجب القانون الواجب تطبيقه؛ �أو
(ج)	الزما ب�أمر من �أي حمكمة خمت�صة.

-7

نفاذ اتفاقات الإع�سار عرب احلدود وتعديلها وتنقيحها و�إنها�ؤها
(�أ)

النفاذ وال�رشوط ال�سابقة للنفاذ

 -182الأطراف التي تتفاو�ض على اتفاق �إع�س� � ��ار ت�س� � ��عى �إىل �إنفاذ ح�صيلة تفاو�ضها.
ولهذا ال�س� � ��بب ،يبينّ بع�ض االتفاق� � ��ات الإجراء الواجب اتباعه لكي ت�ص� � ��بح االتفاقات
نافذة املفعول؛ وي�ش� � ��مل معظم االتفاقات التي مت حتليلها يف الدليل العملي موافقة �ش ّتى
املحاك� � ��م )280(.ويجوز �أن تكون املوافقة �ص� � ��ادرة من حمكمة حم� � � ّ�ددة �أو من جميع املحاكم
مدرج �أن االتفاق لن يكون
امل�شمولة يف �إجراءات الدعوى ،ويجوز �أن ِّ
يو�ضح حكم �إ�ضايف َ
ملزم �أو واجب النفاذ �إىل حني احل�صول على تلك املوافقة .ويجوز
له �أي مفعول قانوين ِ
�أن تن�ص املحكمة �أي�ض� � ��ا ،لدى موافقتها على اتفاق الإع�س� � ��ار ،على �أنه لن يكون ملزما
للأطراف �إال عند احل�صول على موافقة املحاكم الأخرى )281(.ويت�ضمن بع�ض االتفاقات
معينة �إىل جميع
متطلبات �إ�ض� � ��افية كا�شرتاط �إر�س� � ��ال قرار املوافقة ال�صادر عن حمكمة ّ
()282
قدموا مطالباتهم يف �إجراءات الإع�س� � ��ار �أمام تل� � ��ك املحكمة �أو �إىل
الدائن� �ي��ن الذين ّ
()283
الأطراف التي وقّعت االتفاق.
 -183وثم� � ��ة نهج �آخر ي�ش� �ت��رط ،يف بع�ض القوانني الوطني� � ��ة ،موافقة جلنة الدائنني،
قدم نُ�س� � ��خ من اتفاق الإع�سار واملوافقة �إىل املحكمة لكي ي�صبح االتفاق نافذ
على �أن تُ ّ
املفع� � ��ول )284(.ويج� � ��وز لالتفاقات التي ال توافق عليها املحكم� � ��ة �أن تكون قابلة للإنفاذ
مبقت�ضى قانون العقود.
( )280انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،MacFadyenالفقرة  ،9و ،Pope & Talbotالفقرة .25
( )281انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضيتي  ،Solv-Exالفقرة  ،15و ،Systechالفقرة  .25وقد ين�ص �أمر املوافقة
على االتفاق �أي�ض� � ��ا على �أن تخ�ض� � ��ع تلك املوافقة ملوافقة حمكمة الدولة الأخرى على اتفاق الإع�س� � ��ار؛ انظر على
�س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Nortel Networksب�أمر من حمكمة الإفال�س يف الواليات املتحدة يف مقاطعة ديالوير (15
كانون الثاين/يناير .)2009
( )282انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،AIOCالفقرة .I
( )283انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Nakashالفقرة .38
( )284انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضية  ،ISA-Daisytekالفقرتني  1-10و ،2-10وق�ضية ،Lehman Brothers
الفقرة .6-14
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 -184وعلى �ص� � ��عيد املمار�سة ،ف�إن املحاكم امل�ش� � ��مولة حتى الآن ب�إ�صدار املوافقة على
اتفاقات الإع�س� � ��ار �إمنا رغبت يف القيام بذلك بناء على �أن االتفاقات متثل توافق الآراء
تعينهم
الذي تو�ص� � ��لت �إليه الأطراف ذات ال�ص� � ��لة ،مبن يف ذلك ممثلو الإع�س� � ��ار الذين ّ
املحاك� � ��م يف الغالب .وقد �أخذت املحاكم متيل �إىل �إب� � ��داء الثقة يف االجتهاد املهني لدى
ممثلي الإع�سار الذين عملوا من موقع خربتهم كاخت�صا�صيني ممار�سني يف جمال الإع�سار
على �صوغ االتفاق باعتباره حال عمليا يرمي �إىل املواءمة والتن�سيق بني �إجراءات الإع�سار
()285
املتزامنة.
 -185ولدى البت يف املوافقة على اتفاق �إع�سار ،عمدت املحاكم �إىل النظر يف جملة من
العوامل ،ومنها مثال ما �إذا كان يوجد تنازع مع �أي مبد�أ من مبادئ املجاملة الق�ض� � ��ائية،
التقيد مببد�أ امل�ساواة يف معاملة الدائنني )286(.وقد حر�صت املحاكم على عدم
مت
وما �إذا ّ
ّ
املوافقة على اتفاق من �ش � � ��أنه �أن ي�أذن ب�ش� � ��يء خمالف للقانون �أو متجاوز لل�صالحيات.
ويف ق�ض� � ��ية تتعلق ب�إجراءات �إع�س� � ��ار متزامنةُ ،عر�ضت على �إحدى املحاكم خطة لإعادة
التنظيم و�ض� � ��عها ممثلو الإع�سار يف الوالية الق�ض� � ��ائية الأخرى .ولكن مل توافق املحكمة
عل� � ��ى اخلط� � ��ة �إال ب�إدخال تعديالت ،على �أ�س� � ��ا�س �أنها ال ت�س� � ��تطيع �أن توافق على خطة
لإعادة التنظيم ت�أذن ب�شيء خمالف للقانون �أو متجاوز لل�صالحيات ،لأن تلك اخلطة من
�ش�أنها �أن تُعد �إعفاء ملدير �أي �رشكة يف جمموعة املدينني من �أي م�س�ؤولية عن �أي �إخالل
بالواج� � ��ب جتاه �رشكته )287(.ومن �أجل تي�س� �ي��ر املوافقة وجت ّنب الطعون ،ميكن �أن يُ�س� � ��مح
للدائنني �أثناء عملية املوافقة ب�إبداء اعرتا�ض� � ��ات على م�ض� � ��مون االتفاق �أو على �صياغته
وتنظر املحكمة فيها عند البت يف �أمر املوافقة.
 -186و�إ�ضافة �إىل موافقة املحكمة ،يجوز �أن ي�أذن االتفاق للأطراف باتخاذ الإجراءات
فعاال(� )288أو قد تتفق
وتنفيذ امل�س� � ��تندات التي قد تكون �رضورية ومنا�سبة لتنفيذه تنفيذا ّ
()289
الأطراف �رصاح ًة على �أن تعمل كل ما هو منا�سب لتنفيذ �رشوط االتفاق تنفيذا كامال.

(ب)

تعديل اتفاق الإع�سار عرب احلدود وتنقيحه و�إنها�ؤه

 -187يت�ض� � � ّ�من كثري من االتفاقات �أحكاما ب�ش � � ��أن التعديل ،ا�ستجاب ًة للظروف املتغيرّ ة.
تن�ص تلك االتفاقات املعتمدة من املحكمة عل� � ��ى عدم جواز تكملة االتفاق �أو
وع� � ��ادة ما ّ
تعديله �أو اال�ستعا�ض� � ��ة عنه ب�أي طريقة غري التي توافق عليها املحاكم املعنية ،بعد توجيه
( )285الحظ القا�ض� � ��ي الإنكليزي املعني بق�ضية ماك�س� � ��ويل (� )Maxwellأن "موقف املحكمة عموما هو �أنه �إذا
كان الر�أي املهني ملدير الإجراءات هو �أن القيام بعمل ما �س� � ��يعود ب�أكرب النفع على الدائنني ،ف�إن املحكمة �س � � �ــتقبل
هـــذا الـر�أي".
( )286املرجع نف�سه.
( )287انظ� � ��ر ق�ض� � ��ية Re APB Holdings Ltd., High Court of Justice of Northern Ireland, Chancery
.Division, [1991] N.I. 17
( )288انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Inverworldالفقرة  ،37و ،Solv-Exالفقرة .16
( )289انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Federal-Mogulالفقرة .2-12
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املحددة وعقد جل�سة ا�ستماع )290(.وي�شرتط بع�ض االتفاقات� ،إ�ضافة
�إ�شعار �إىل الأطراف
ّ
�إىل موافقة املحكمة ،احل�ص� � ��و َل على موافقة مكتوبة من الأطراف .ويجوز �أن تحُ َّدد تلك
معينني �أو جلنة الدائنني .ويجوز
الأطراف ،و�أن ت�شمل املدين �أو ممثلي الإع�سار �أو دائنني ّ
�أن ت�ش� � ��مل التعديالت ،على �س� � ��بيل املثال ،تغيري �رشوط االتفاق �أو �إ�ضافة �أحد الأطراف
على نحو قد ي�ش� � ��مل يف �سياق جمموعة املن�ش�آت ممثل �إع�سار جرى تعيينه يف الإجراءات
()291
املتعلقة ب�أع�ضاء �إ�ضافيني �ضمن املجموعة.
 -188ولك� � ��ن ثمة تعديالت على االتفاق ال ت�ش� �ت��رط موافقة املحكمة ،ومن الأمثلة على
بع�ض التعديالت التي قد ال ت�شرتط تلك املوافقة ما يلي�( :أ) تنحية �أي مدين كطرف �إذا
مل يعد ذلك املدين ع�ضوا يف جمموعة املدينني �أو كان على و�شك اخلروج من ع�ضويتها� ،أو
�إذا توقف هذا املدين� ،أو كان على و�شك التوقف ،عن اخل�ضوع �إىل �إجراءات الإع�سار يف
�أي دولة؛ �أو (ب) اال�ستعا�ض� � ��ة عن �أي �شخ�ص يعمل كممثل �إع�سار �أو �إ�ضافته �أو تنحيته؛
ويت�ضمن
�أو (ج) التعديالت املطابقة النا�شئة عن املثالني املذكورين يف البندين (�أ) و(ب).
ّ
بع�ض االتفاقات حكما ي�ض� � ��من عدم ت�أثري �أي تعديل �س� � ��لبيا على �أي حقوق يف تعوي�ض
متوخاة يف االتفاق فيما يتعلق ب�إجراءات
اخل�س� � ��ارة �أو يف احل�ص� � ��انة �أو �أي حماية �أخرى
ّ
ا ُّتخذت قبل ذلك التعديل.

ويخ�ص� � ���ص بع�� � ��ض االتفاقات اجلهة الت� � ��ي لها احلق يف تعديل االتف� � ��اق �أو �إنهائه؛
-189
ِّ
والوق� � ��ت الذي يكون فيه ذلك ممكنا؛ وما يرتتب عليه من ت�أثري .فعلى �س� � ��بيل املثال ،ين�ص
�أحد االتفاقات على �أن ب�إمكان �أي طرف ذي م�ص� � ��لحة �أن يق ّدم طلبا �إىل �أي من املحكمتني
يف �أي وقت من �أجل تعديل االتفاق �أو �إنهائه .ويف حالة االتفاق الذي يكون نفاذه معلَّقا على
�رشط موافقة الأطراف ،ف�إن �أي تعديل يقت�ضي عموما موافقة كل طرف .ومن �ش�أن التعديل
عموما �أن يجعل �صيغة االتفاق ال�سابقة� ،أو �صيغة اجلزء ذي العالقة منه ،ملغاة وباطلة.

 -190ومع �أن اتفاقات الإع�س� � ��ار ال تت�ض� � � ّ�من جميعها حكماً ب�ش�أن الإنهاء ،ف�إن االتفاقات
حتدد وقت �إنهائه .وقد ت�شمل تلك احلاالت ما
التي تن�ص عليه تورده يف �س� � ��ياق تعديل �أو ِّ
يلي:

(�أ)

يعرفها القانون الواجب التطبيق؛
انتهاء الإجراءات كما ِّ

(ج)

موافقة جلنة دائنني على الإنهاء وفق القانون الواجب التطبيق؛

(د)

توجيه ممثل الإع�سار �إ�شعارا مكتوبا يفيد ب�إنهاء االتفاق؛

(هـ)

توجيه الإدارة �إ�شعارا مكتوبا يفيد ب�إنهاء االتفاق؛

(ب) دخول �أمر ب�إنهاء االتفاق ت�ص� � ��دره املحكمة التي لها الوالية الق�ض� � ��ائية
على االتفاق؛

( )290انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Quebecorالفقرة .28
( )291انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ضية  ،Lehman Brothersالفقرتني  1-12و ،2-12والف�صل الثالث ،الفقرة
� 18أعاله.
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(و)
�إعادة التنظيم.

بدء نفاذ خطة لإعادة التنظيم مبوجب القانون الواجب تطبيقه يف حالة

()292

ع ِّينة من البنود
النفاذ وال�رشوط ال�سابقة للنفاذ
اخليار �ألف
حيز النفاذ �إال بع� � ��د املوافقة عليه من املحكمت� �ي��ن يف الدولة �ألف
ال يدخ� � ��ل ه� � ��ذا االتفاق ّ
والدولة باء.
اخليار باء
( )1طبق� � ��ا لقانون الدولة �ألف ،يكون نفاذ هذا االتف� � ��اق مرهونا مبوافقة دائني املدين.
ويدعو ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف �إىل عقد اجتم� � ��اع للدائنني يف الدولة �ألف يف �أ�رسع
وقت ممكن عمليا ،ويبذل كل امل�س� � ��اعي املعقولة من �أجل احل�ص� � ��ول على موافقة الدائنني
على هذا االتفاق.
( )2ويبلّغ ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة �ألف �رشوط هذا االتفاق �إىل حمكمة الدولة �ألف يف
غ�ضون [� ]...أيام/يوما من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنني امل�شار �إليه يف الفقرة (.)1
( )3ويبلّ� � ��غ ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء �رشوط هذا االتف� � ��اق �إىل حمكمة الدولة باء يف
غ�ضون [� ]...أيام/يوما من �إبرام هذا االتفاق.
التعديل والتنقيح والإنهاء
ال يجوز تكملة هذا االتفاق �أو تعديله �أو �إنها�ؤه �أو اال�ستعا�ض� � ��ة عنه على � ّأي نحو �إال باتفاق
ويوجه �إ�ش� � ��عار ب�أي
مكت� � ��وب من الأط� � ��راف وموافقة املحكمتني يف كلتا الدولتني �ألف وباء.
َّ
�إج� � ��راء قانوين يرمي �إىل تكملة هذا االتفاق �أو تعديله �أو �إنهائه �أو اال�ستعا�ض� � ��ة عنه ،وفقا
للفقرة [ ]...من هذا االتفاق.

-8

التكاليف والر�سوم

كب� � ��د تكاليف �أثناء �إدارة �إجراءات ق�ض� � ��ايا الإع�س� � ��ار� ،س� � ��واء فيما يتعلق
 -191ق� � ��د تُتَ َّ
بالتحري يف موجودات املدين �أم �أجر ممثل الإع�س� � ��ار �أو تكاليف الإجراءات (مثل ر�سوم
( )292انظ� � ��ر ق�ض� � ��ية  ،Lehman Brothersالفقرة  .7-14ون�ص االتفاق كذل� � ��ك على �أنه ينتهي بناء على قرار
ت�صدره املحكمة �أو اللجنة ذات العالقة يق�ضي ب�أن االتفاق �أجنز جميع �أهدافه فيما يتعلق ب�إجراء معني.
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املحكمة) وما �إىل ذلك .ومن �أجل كفالة �إدارة الإجراءات بكفاءة ،يتناول كثري من اتفاقات
الإع�سار تكاليف الإجراءات ور�سومها ،كما �أن بع�ضها على الأقل يتطرق حتديدا �إىل �أجر
ممثلي الإع�سار )293(.وتتبع االتفاقات عموما املبد�أ القائل بوجوب �سداد االلتزامات التي
()294
يتكبدها ممثلو الإع�سار من �أموال حوزة الإع�سار املعنية.
ّ
 -192وتتناول اتفاقات الإع�س� � ��ار عادة التكاليف والر�س� � ��وم الواجب �سدادها والكيفية
التي يجب �أن ت�س� � � َّ�دد بها وبيان املحكمة التي لها اخت�ص� � ��ا�ص النظر يف املو�ضوع .فبع�ض
االتفاق� � ��ات ،مث� �ل��ا ،ين�ص على �أنه ينبغ� � ��ي �أن تكون �أتعاب املتخ�ص�ص� �ي��ن املهنيني الذين
يقدمون التمويل
يتعاقد معهم املدين� ،أو حتى املقر�ضون امل�ضمونون �أو املقر�ضون الذين ّ
الالحق لبدء الإجراءات ،خا�ض� � ��عة الخت�صا�ص حمكمة دولة املحكمة؛ وال تُ�شرتط موافقة
طبق هذا احلكم عادة فيما يتعلق بكل دولة م�ش� � ��مولة باالتفاق ،ويجوز
حمكمة �أخرى .ويُ ّ
�أن ي�شرتط على الأطراف �صاحبة امل�صلحة �أن تطلب �إىل املحاكم النظر فيما �إذا كان من
بناء على وقائع الق�ضية ومالب�ساتها .كما
الأن�س� � ��ب تخ�صي�ص النفقات على نحو خمتلف ً
�أن الأتعاب والتكاليف والنفقات االعتيادية ملمثل الإع�س� � ��ار واملتخ�ص�صني املهنيني الذين
يع ِّينهم ت�س� � � َّ�دد عموما من حوزة الإع�س� � ��ار يف الدولة التي ع ِّينوا فيها )295(.ويجوز الن�ص
مف�صل ب�ش�أن املحا�سبة ،مبا يف ذلك تبادل ك�شوف حما�سبة �شهرية بني
�أي�ض� � ��ا على �إجراء
ّ
ممثلي الإع�سار و�رضورة معاملة تلك الك�شوف ب�رسية.
 -193وعندما ي�شمل اتفاق �إع�س� � ��ار �إجراءات �إع�سار متوازية ،ميكن �أن تتناول الأحكام
املتعلقة بالتكاليف الطريقة الواجب اتباعها يف توزيع التكاليف بني تلك الإجراءات .وقد
ن�ص اتفاق( )296ي�ش� � ��مل �إجراءات �إع�س� � ��ار رئي�سية وغري رئي�سية ،على �سبيل املثال ،على
�أن تُ�س� � � َّ�دد التكاليف القانونية للإجراء غري الر�سمي من موجودات املدين باعتبارها من
نفقات �إدارة الإجراء الرئي�سي ،رهنا مبراعاة بع�ض القيود والقانون الواجب تطبيقه ،من
املقدمة ،مبا يف ذلك
حيث معرفة ما ت�ش� � ��مله تلك التكاليف ،مثل التحقق من املطالبات
َّ
الأجور امل�س� � ��تحقة ،وا�سرتداد املوجودات نتيجة دعاوى �أقامها ممثلو الإع�سار �أو تابعوها.
ن�ص االتفاق على املبلغ الذي �سيتقا�ضاه ممثلو الإع�سار يف الإجراءات غري الرئي�سية،
كما َّ
( )293انظر ق�ضية  ،Solv-Exالفقرة .9
( )294انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،Manhatinvالفقرة 14؛ وانظر �أي�ضا املبد�أ  1-5من مبادئ القانون
الأوروبي ب�ش � � ��أن الإع�سارed. McBryde, Flessner and Kortmann, Law of Business and Finance, Vol. 4, ،
 ،Kluwer 2003وهو مبد�أ �شائع يف كثري من قوانني الإع�سار الوطنية الأوروبية .وتو�صي املبادئ التوجيهية الأوروبية
متول االلتزامات التي يتكبدها ممثل الإع�س� � ��ار �أثناء الإجراءات و�أتعاب ممثل الإع�سار من
لالت�ص� � ��ال والتعاون ب�أن ّ
املوجودات التي تدار يف الإجراءات التي عينِّ فيها (املبد�أ التوجيهي .)1-11
( )295انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .14
( )296انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،ق�ض� � ��ية  ،SENDOال�ص� � ��فحات  .7-5وتو�ص� � ��ي املبادئ التوجيهية الأوروبية
تكبدها ممثل الإع�سار
لالت�صال والتعاون ب�ش�أن �إجراءات الإع�سار عرب احلدود ب�أن ّ
ت�سدد االلتزامات والر�سوم التي ّ
يف الإجراءات الرئي�سية قبل افتتاح �أي �إجراءات غري رئي�سية ،لكنها تتعلق مبوجودات يراد �إدراجها مبدئيا يف حوزة
الإع�سار املالية ،من �أموال احلوزة امل�شمولة بالإجراءات غري الرئي�سية (املبد�أ التوجيهي .)2-11
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باعتباره من نفقات �إدارة الإجراءات الرئي�سية وبينّ القا�ضي الذي �سيكون له اخت�صا�ص
حتديد الأتعاب.
ويت�ضمن بع�ض اتفاقات الإع�سار حكما يتعلق بالإف�صاح عن التكاليف والر�سوم،
-194
ّ
حيث تن�ص على �أن ما يُقب�ض من التكاليف والأجور يف �أحد الإجراءات يجب �أن يف�صح
عنه يف �سائر الإجراءات ،وذلك لكفالة ال�شفافية و�ضمان وجود الثقة بني حماكم خمتلف
الواليات الق�ض� � ��ائية فيما يتعلق بدفع التعوي�ضات �إىل املتخ�ص�صني املهنيني .ويف ق�ضية
مل يُربم فيها اتفاق �إع�س� � ��ار مكتوب )297(،وافقت �إحدى املحاكم على �أتعاب املتخ�ص�ص� �ي��ن
املهنيني الذين ا�س � � �تُعني بهم يف الإجراءات الأجنبية ،و�ش� � ��ارك املمثل الأجنبي ،بدوره ،يف
ا�ستعرا�ض �أتعاب املتخ�ص�صني املهنيني الذين ا�ستعني بهم يف الإجراءات املحلية.
ع ِّينة من البنود
التكاليف والر�سوم
يتفق ممثال الإع�س� � ��ار يف الدولتني �ألف وباء على �أن ت�س� � � َّ�دد الأتعاب والتكاليف والنفقات
االعتيادية لكل منهما (مبا يف ذلك تلك امل�ستحقة للمتخ�ص�صني املهنيني والوكالء الآخرين
الذي� � ��ن يتعاقد معه� � ��م كل منهما ،وكذلك تكاليف امل�س� � ��اعدة املتبادل� � ��ة بينهما) يف املرحلة
التمهيدية ،من الأموال التي يحوزها كل ممثل يف الدولة �ألف �أو باء ،على التوايل .ولي�س يف
هذا االتفاق ما مينع ممثلي الإع�سار من �أن ينقل �أح ُدهما �إىل الآخر �أمواال ل�سداد الأتعاب
التي توافق عليها املحكمة املخت�ص� � ��ة ،والتكاليف والنفق� � ��ات االعتيادية لإدارة الأموال� ،أو
لأغرا�ض التوزيع� ،إذا كان ذلك �س� � ��يكون ،ح�س� � ��ب التقدير املعقول لأي من ممثلي الإع�سار،
متوافقا مع �أهداف هذا االتفاق.

-9

ال�ضمانات

 -195ينبغي �أال تف�ض� � ��ي �رشوط اتفاق الإع�سار �إىل انتهاك القانون الوطني �أو االفتئات
على حقوق والتزامات الأطراف ذات امل�ص� � ��لحة .وتبعا لذلك ،ميكن �أن يت�ض� � � ّ�من االتفاق
معينا
طائفة من الأحكام اخلا�صة بال�ضمانات� ،أي الأحكام التي حتمي �أو ت�صون و�ضعا ّ
ميكن �أن تكون له �ص� � ��لة باحلق� � ��وق �أو املبادئ �أو الوقائع .وعادة ما يُق�ص� � ��د من الأحكام
تقيد
اخلا�ص� � ��ة بال�ضمانات �أن ت�صون احلقوق واالخت�صا�ص الق�ض� � ��ائي ،و�أن ت�ستبعد �أو ّ
وتخول الأطراف �صالحي َة �إبرام االتفاق .والعن�رص الأخري ذو �أهمية خا�صة،
امل�س � � ��ؤولية،
ِّ
لأن الأطراف تريد �أن تطمئن �إىل �أن نظراءها لديهم التفوي�ض املنا�سب و�إىل �أن القانون
الواجب تطبيقه �س� � ��يُلت َزم ب� � ��ه .وكما ُذكر �أعاله (انظر الفق� � ��رة  ،)50ف�إن بع�ض اتفاقات
عما
الإع�س� � ��ار تت�ض� � ��من جملة يف نهاية �أحد الأحكام م�ؤداه� � ��ا �أن احلكم ،ب�رصف النظر ّ
( )297انظر ق�ضية .United Pan-Europe
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وتت�ضمن اتفاقات �أخرى �أحكاما خا�صة
معينا.
ّ
تقدم ،ال ينبغي �أن يُ� َّؤول على �أن له مفعوال ّ
ّ
()298
بال�ضمانات ذات طابع �أعم.

(�أ)

�صون احلقوق واالخت�صا�صات الق�ضائية

 -196ميك� � ��ن �أن ين�ص اتفاق الإع�س� � ��ار على �أن �رشوط� � ��ه �أو �أي �إجراءات تُ َّتخذ مبوجبه
ال ينبغي �أن مت�س ب�ص� �ل��احيات املدين وحقوقه ومطالباته ودفوعه وحوزة موجوداته� ،أو
ممثلي الإع�س� � ��ار �أو الدائنني �أو �أ�صحاب الأ�س� � ��هم يف ر�أ�س املال مبوجب القانون الواجب
تطبيقه� ،أو �أن ت�ؤثّر عليها ،وال متنع حق �أي �شخ�ص� ،أو مت�س بحق �أي �شخ�ص ،يف التم�سك
بحقوقه املو�ضوعية جتاه �شخ�ص �آخر مبوجب القانون الواجب تطبيقه� ،أو ممار�سة تلك
احلقوق )299(.وميكن �أن تُدرج كذلك �أحكام ب�ش � � ��أن �صون االخت�صا�صات الق�ضائية تن�ص،
على �س� � ��بيل املثال ،على �أنه لي�س يف االتفاق ما يُق�ص� � ��د منه امل�سا�س باخت�صا�ص املحاكم
املعني� � ��ة� ،أو الإخالل به �أو تقييده �أو تو�س� � ��يع نطاقه �أو زيادته ،لأن� � ��ه ينبغي �أن يحق لكل
حمكمة من املحاكم يف جميع الأوقات ،ب�رصف النظر عن التعاون والتن�س� � ��يق فيما بينها،
متار�س �صالحيتها واخت�صا�صها امل�ستقل فيما يتعلق بامل�سائل املعرو�ضة عليها و�سلوك
�أن
َ
()300
الأطراف املاثلة �أمامها.
 -197وميكن �أن يورد اتفاق الإع�سار �أي�ضا �أمثلة عن الأمور التي ال ينبغي �أن يُ� َّؤول على
االتفاق �أنه يعمل على ح�صولها ،ومن ذلك:
(�أ) اقت�ضا�ؤه �أن يخ ّل املدين �أو جلنة الدائنني �أو ممثل الإع�سار ب� ّأي واجبات
مفرو�ض� � ��ة عليهم مبوجب القانون الوطني ،مبا يف ذلك التزامات املدين ب�س� � ��داد �أتعاب
()301
معينة �إىل ممثل الإع�سار مبوجب القانون الواجب تطبيقه؛
ّ
حمددة من �إح� � ��دى املحكمتني �أو
(ب) الإذن ب � � ��أي �إجراءات ت�ش� �ت��رط موافقة ّ
كلتيهما؛
(ج) منع �أي دائن �أو طرف �آخر ذي م�صلحة من التم�سك بحقوقه املو�ضوعية
مبوج� � ��ب القانون الواجب تطبيقه مبا يف ذلك ،على �س� � ��بيل املث� � ��ال ال احل�رص ،احلق يف
ا�ستئناف القرارات ال�صادرة عن �إحدى املحاكم املعنية �أو عنها كلّها؛
(د) امل�س� � ��ا�س بحقوق املدين �أو الأطراف الأخرى يف التم�س� � ��ك بقابلية تطبيق
مما يتعلق بالوقف امل�أمور به يف �إجراءات خمتلفة ،على �أي �إجراء �أو
الوقف� ،أو غري ذلك ّ
()302
حمددة ،حيثما تكون قيد النظر �أو قائمة� ،أو تقييد تلك احلقوق.
موجودات �أو �أن�شطة ّ
( )298تن�ص املبادئ التوجيهية لالت�ص� � ��االت بني املحاكم على �أنه ال ينبغي �أن مت�س هذه املبادئ التوجيهية ب�أي
�ص� �ل��احيات �أو �أوامر �أو ف�صل مو�ض� � ��وعي يف �أي م�س�ألة متنازع عليها �أمام املحكمة �أو حمكمة �أخرى� ،أو على تنازل
�أي طرف عن حقوقه �أو مطالباته (املبد�أ التوجيهي .)17
( )299انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضايا  ،360Networksالفقرة 32؛ و ،Loewenالفقرة 28؛ و ،Philipالفقرة .27
( )300انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Laidlawالفقرة  ،8و ،Commodoreالفقرة .T
( )301انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،360Networksالفقرة  ،34و ،Liventالفقرة .24
( )302انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Systechالفقرة .23
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 -198وميكن �أن ين�ص بند م�ش� � ��ابه على �أن املوافقة على �إجراء معني ال ت�شمل املوافقة
عل� � ��ى جميع اخلط� � ��وات املتخذة تنفيذا لذلك الإجراء .وعلى �س� � ��بيل املثال ،عندما يمُ نح
حمدد ،كال�سماح ملمثل الإع�سار بالتحري يف موجودات
الإعفاء من الوقف التلقائي لغر�ض ّ
حمددة قد
املدين ،ف�إن منح الإعفاء ال ينبغي �أن يُ� َّؤول على �أنه موافقة على �أي �إجراءات َّ
يتخذها ممثل الإع�سار حتقيقا لذلك الغر�ض.

(ب)

حدود امل�س�ؤولية

 -199ميكن �أن ين�ص اتفاق الإع�س� � ��ار على �أنه ال ينبغي ملمثلي الإع�سار �أو املتخ�ص�صني
املهنيني الذين يتعاقدون معهم� ،أو م�س� � ��تخدميهم �أو وكالئهم �أو من ينوب عنهم ،ب�رصف
النظر عن التعاون بني خمتلف الأطراف� ،أن يتحملوا � ّأي م�س�ؤولية فيما يتعلق بت�رصفات
نظرائهم يف الدول الأخرى �أو بنتيجة تلك الت�رصفات .ويجوز للأطراف �أي�ض� � ��ا �أن تتفق
على �إدراج �أ�ش� � ��خا�ص �آخرين يف مثل هذا البند ،مثل �ش� � ��خ�ص و�س� � ��يط� ،إذا كانت �أحكام
()303
تت�ضمن وجود و�ساطة.
ت�سوية املنازعة
ّ

(ج)

الأطراف امل�ضمونة

 -200يت�ض� � � ّ�من بع�ض اتفاقات الإع�سار حكما يعلن فيه كل طرف للآخر وي�ضمن له �أن
تنفيذه و�إجنازه و�أداءه لالتفاق �إمنا هو �ض� � ��من حدود �صالحياته و�سلطته؛( )304ومثل هذا
احلكم قد ال يكون الزما عندما يقت�ضي االتفاق موافقة املحكمة عليه.

ع ّينة من البنود
�صون احلقوق
لي�� � ��س يف �� �ش��روط هذا االتف� � ��اق وال يف �أي �إجراءات تُ َّتخذ مبقت�ض� � ��اه �إخالل �أو م�س� � ��ا�س
ب�ص� �ل��احيات وحقوق ومطالبات ودفوع املدينني وح� � ��وزات موجوداتهم� ،أو جلنة الدائنني
�أو ممثلي الإع�س� � ��ار �أو �أي دائنني للمدين مبوجب القان� � ��ون الواجب تطبيقه ،مبا يف ذلك
القوانني املتعلقة بالإع�س� � ��ار يف الدولتني �ألف وباء والأوامر ال�صادرة عن حماكم الدولتني
�ألف وباء.

( )303انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية  ،Manhatinvالفقرة .21
( )304انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضيتي  ،Everfreshالفقرة  ،19و ،Inverworldالفقرة .32
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�صون االخت�صا�صات الق�ضائية
لي�� � ��س يف ه� � ��ذا االتفاق ما يزيد �أو ينق�ص �أو ي�ؤثر على �أي نحو يف ا�س� � ��تقالل �أو �س� � ��يادة �أو
اخت�ص� � ��ا�ص �أي من املحاكم ذات ال�ص� � ��لة يف الدولتني �ألف �أو باء ،مبا يف ذلك ،على �س� � ��بيل
املثال ال احل�رص ،قدرةُ � ّأي من املحاكم املخت�صة مبوجب القانون الواجب تطبيقه على منح
الإعفاء املنا�سب.
حدود امل�س�ؤولية
()1

يقر ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف:
ّ

(�أ)
يت�رصف ب�صفته ممثل �إع�سار املدين وفقا
ب�أن ممثل الإع�س� � ��ار يف الدولة باء
ّ
حتمل �أي م�س�ؤولية �شخ�صية؛
دون
من
باء
الدولة
يف
تطبيقه
الواجب
للقانون
ّ
(ب) ب�أنه لي�س لديه وال لدى املدين � ّأي مطالبة �أياً كان نوعها جتاه ممثل الإع�سار
يف الدولة باء �إال ما يقت�ضيه هذا االتفاق.
()2

يقر ممثل الإع�سار يف الدولة باء:
ّ

(�أ)
يت�رصف ب�صفته ممثل �إع�سار املدين وفقا
ب�أن ممثل الإع�سار يف الدولة �ألف
ّ
حتمل �أي م�س�ؤولية �شخ�صية؛
للقانون الواجب تطبيقه يف الدولة �ألف من دون ّ
(ب) ب�أنه لي�س لديه وال لدى املدين � ّأي مطالبة �أياً كان نوعها جتاه ممثل الإع�سار
يف الدولة �ألف �إال ما يقت�ضيه هذا االتفاق.
الأطراف امل�ضمونة
يعلن كل طرف للآخر وي�ض� � ��من له �أن تنفيذه و�إجنازه و�أداءه لالتفاق �إمنا هي �أمور داخلة
يف حدود �ص� �ل��احياته و�سلطاته ،و�أنه �أذن بها ح�سب الأ�صول املرعية �أو �أن املحكمة وافقت
عليها ،ح�سبما ي�رسي على احلالة املعنية.

املرفق الأول
ملخ�صات الق�ضايا

(�أ)

)2009( AbitiBowater -1

(ب)

ت�ضمنت ق�ضية � AbitiBowaterرشكة م�سجلة يف ديالوير باعتبارها ال�رشكة الأم الكربى
ّ
ملن�ش � � ��أة متعددة اجلن�س� � ��يات تعمل من خالل �رشكات فرعية ومنت�سبة خمتلفة يف الواليات
املتحدة وكندا وبلدان �أخرى .وقد بد�أت �رشكة  AbitiBowaterوبع�ض �رشكاتها الفرعية
�إجراءات �إعادة التنظيم يف الواليات املتحدة مبوجب الف�ص� � ��ل  11من قانون الإفال�س يف
الواليات املتحدة .وبد�أ بع�ض الأطراف املدينة مبوجب الف�صل  11وغريها من ال�رشكات
الفرعي� � ��ة ل�رشكة � AbitiBowaterإج� � ��راءات �إعادة التنظيم يف كن� � ��دا .وعلى الرغم من
�أن الإجراءي� � ��ن يف كل م� � ��ن الواليات املتح� � ��دة وكندا كانا �إجراءين منف�ص� � ��لني ،فقد �أُبرم
اتفاق �إع�س� � ��ار لتنفيذ �إجراءات �إدارية بغية التن�س� � ��يق بني بع�ض الأن�شطة ،وحماية حقوق
الأطراف ،و�ض� � ��مان �ص� � ��ون الوالية الق�ض� � ��ائية امل�س� � ��تقلة لكل حمكمة ،و�إنفاذ �أي قواعد
واجب� � ��ة التطبيق على النحو الالزم ،مبا يف ذلك املجاملة الق�ض� � ��ائية .ويت�ض� � ��من اتفاق
الإع�س� � ��ار جميع الأحكام املعتادة يف �أي اتفاق �إع�س� � ��ار "منط� � ��ي"(.ج) كما ين�ص على �أنه،
وبناء على طلب �أي املحكمتني ،ينبغي ملمثل الإع�س� � ��ار يف الإجراءات الكندية �أو املدينني
يف الإجراءات املقامة يف الواليات املتحدة تزويد املحكمة املعنية بن�سخ من جميع الأوامر
�أو القرارات �أو الآراء �أو الأوراق امل�ش� � ��ابهة التي ت�ص� � ��درها املحكمة الأخرى يف �إجراءات
�إع� � ��ادة التنظي� � ��م .وعالوة على ذلك ،ين�ص االتفاق �رصاح ًة عل� � ��ى �أن االتفاق ال ينبغي �أن
يبطل متطلبات حكم معني من �أحكام القانون� ،أي القاعدة امل�ؤقتة  5012ب�ش�أن االت�صال
باملحاكم الأجنبية واملمثلني الأجانب للقواعد االحتادية لإجراءات الإفال�س يف الواليات
املتحدة والتعاون معها .و�إ�ض� � ��افة لذلك ،يدرج االتفاق املبادئ التوجيهية لالت�صاالت بني
املحاكم بالإحالة املرجعية.
(�أ) معظ� � ��م االتفاق� � ��ات امل�ش� � ��ار �إليها يف ه� � ��ذا املرفق متاح� � ��ة يف موقع من مواق� � ��ع الوي� � ��ب التالية:
globalinsolvency.com؛ www.iiiglobal.org؛  .www.casselsbrock.comوتو�ض� � ��ع عالم� � ��ة جنمي� � ��ة * �أم� � ��ام
الق�ضايا غري املتاحة للجمهور وقت �إر�سال هذا املن�شور �إىل املطبعة.
(ب) املحكمة العليا لوالية كيبيك ،الق�ض� � ��ية رقم  28( 094-036133-11-500متوز/يوليه  ،)2009وحمكمة
الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير (الق�ضية رقم .)11296-09
(ج) تُبني املقارنة بني عدد من اتفاقات الإع�سار املربمة يف ال�سنوات الأخرية �أن هناك بع�ض االتفاقات العامة
التي تت�ش� � ��ابه فيما بينها ،وتت�ض� � ��من نف�س الأحكام ،وتتناول اخللفية؛ والغر�ض والأه� � ��داف؛ واملجاملة بني املحاكم
وا�س� � ��تقالل املحاكم؛ والتعاون ،مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة ب�إجراءات االت�ص� � ��ال ،مثل جل�سات اال�ستماع امل�شرتكة؛
وا�س� � ��تبقاء ممثلي الإع�سار وتعوي�ضهم؛ وتوجيه الإ�ش� � ��عار؛ واالعرتاف ب�إبطال الدعاوى؛ وحق الطرف يف �أن يح�رض
وي�ستمع �إليه؛ ونفاذ املفعول؛ وتعديل �إجراءات ت�سوية املنازعات مبقت�ضى اتفاقات الإع�سار؛ و�صون احلقوق .وي�شار
�إىل اتفاقات الإع�سار تلك هنا بعبارة االتفاقات "النمطية".
www.
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)2000( ABTC -2

(د)

يف ق�ضية �رشكة )� AgriBioTech Canada Inc. (ABTCأقيمت �إجراءات دعوى �إع�سار
كل من كن� � ��دا والواليات املتحدة فيما يتعلق بال�رشك� � ��ة الفرعية لواحدة من
بالت� � ��وازي يف ٍ
�أكرب �رشكات �إنتاج بذور العلف وع�شب املروج يف الواليات املتحدة .وكانت �إحدى النقاط
الرئي�س� � ��ية يف االتفاق التن�س� � ��يق بني عمليات بيع موجودات املدين ،والتي كانت م�رشوطة
مبوافق� � ��ة كلتا املحكمتني .وقد تقرر االحتفاظ بالعائدات الناجتة يف ح�س� � ��اب منف�ص� � ��ل
يخ�ضع ل�سلطة املحكمة الكندية .وتوخى االتفاق عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة با�ستخدام
و�سائل االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية احلديثة ،وكذلك حق الق�ضاة يف مناق�شة امل�سائل
ذات ال�ص� � ��لة �رسا .وكان للدائنني احلق يف املثول �أمام �أي من املحكمتني ،ويخ�ضعون من
ثم الخت�صا�ص املحكمة املعنية .ووافق املدين على تقدمي خطتي �إعادة تنظيم متماثلتني
جوهري� � ��ا يف كلتا الواليتني الق�ض� � ��ائيتني ،وكان ميكن للدائنني �إم� � ��ا �أن يقبلوهما و�إما �أن
وع ِّينت املحكمة الكندي� � ��ة ملعاجلة مطالبات الدائن� �ي��ن وفقا للقانون
يرف�ض� � ��وهما مع� � ��اُ .
حتدد �صحة تلك املطالبات وفقا للقانون الذي يحكم االلتزام الأ�صلي.
الكندي ،على �أن َّ
كما ت�ضمن االتفاق ن�صا ب�ش�أن �إبطال املعامالت.

)1998( AIOC -3

(هـ)

�ي  AIOC Corporationو،AIOC Resources AG
يف هذه الق�ض� � ��ية ،املتعلقة ب�رشكت� � � ْ
ُو�ض� � ��ع اتفاق �إع�س� � ��ار يتناول الت�صفية ب�ص� � ��ورة خا�صة بني �س� � ��وي�رسا والواليات املتحدة.
ومل تن�ش � � ��أ ال�صعوبات يف هذه الق�ض� � ��ية عن االختالفات بني قانوين الإع�سار يف �سوي�رسا
والواليات املتحدة فح�سب ،بل ن�ش�أت �أي�ضا ب�سبب عدم قدرة ممثلي الإع�سار يف �سوي�رسا
والواليات املتحدة على االمتناع عن ممار�س� � ��ة م�س�ؤولياتهما القانونية يف �إدارة الت�صفيات
امل�س� � ��ندة �إىل كل منهم� � ��ا .ومن ثم تفاو�ض الطرفان على و�ض� � ��ع االتفاق كو�س� � ��يلة للقيام
بت�ص� � ��فية م�شرتكة للموجودات ب�أ�سلوب يتفق وقانون الإع�سار يف كال البلدين .وتعد �إدارة
الت�صفيات بوا�سطة اتفاق الإع�سار �سمة �أ�سا�سية من �سمات الق�ضية .وقد ا�ستند االتفاق
�إىل امليث� � ��اق ( ،)Concordatولكنه ركز عموما على تنظيم املوجودات ،وخ�صو�ص� � ��ا على
�إجراءات �إدارة التوفيق بني املطالبات.

(د) حمكم� � ��ة الع� � ��دل العليا لوالية �أونتاريو يف تورونتو ،الق�ض� � ��ية رق� � ��م  16( 31-OR-371448حزيران/يونيه
 ،)2000وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة نيفادا ،الق�ضية رقم  28( 10534-500حزيران/يونيه
�( )2000صيغة غري ر�سمية).
(هـ) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��يتان رقم 96 B
 41895ورقم  3( 96 B 41896ني�سان�/أبريل .)1998
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املرفق الأو ل

()2004( Akai -4و)*
ا�ش� � ��تملت ق�ض� � ��ية �رشكة  Akai Holdings Limitedعلى �إجراءات ت�صفية متزامنة يف
منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة التابعة لل�صني ويف برمودا .وكان الهدف من اتفاق
الإع�س� � ��ار هو �أن تدار على نحو متزامن كل من �إجراءات الت�صفية من منطقة هونغ كونغ
الإدارية اخلا�ص� � ��ة ،التي كانت املكان الرئي�س� � ��ي لعمل ال�� �ش��ركات املدينة ،رغم �أن االتفاق
اع� �ت��رف ب�أن الإجراء يف برمودا هو "الإجراء الرئي�س� � ��ي" .وقد �ص� � ��يغ االتفاق لي�أخذ يف
االعتبار الأحكام ذات ال�صلة يف منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة وقوانني الإع�سار يف
برمودا ،ومتكني ممثلي الإع�سار من �إدارة كلتا الت�صفيتني على نحو يحقق �أف�ضل مردود
اقت�صادي .وبناء على ذلك ،كان من املمكن تقدمي مطالبات الدائنني يف �أي من الواليتني
الق�ض� � ��ائيتني .وقد وافقت املحكمة يف منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة على االتفاق،
م�ش� �ي��رة �إىل �أنه يف ظل عدم وجود ت�رشيعات ملعاجلة امل�سائل التي ت�ؤثر على الإع�سار عرب
احلدود ،يبدو �أن االتفاق املقرتح هو �أف�ض� � ��ل طريقة خلدمة م�ص� � ��الح الدائنني .وكما يف
اتفاقي الإع�س� � ��ار املتعلقني بق�ض� � ��يتي �رشكتي  GBFEو( Peregrineانظر الفقرتني 12
و� 30أدناه) ،فقد ُعينِّ الأفراد �أنف�س� � ��هم ممثلني للإع�س� � ��ار لكل من ال�رشكتني يف الواليتني
الق�ضائيتني .وت�ضمن االتفاق ،يف هيئة مرفقات ،عدة ا�ستمارات موحدة �شملت ا�ستمارة
لإثبات الدين و�إ�شعارا برف�ض �إثبات الدين.

)2007( Calpine -5

(ز)

�جلة يف ديالوير ،كانت هي ال�رشكة الأم
�رشكة  ،Calpine Corporationوهي �رشكة م�س� � � ّ
الكربى ملن�ش � � ��أة متعددة اجلن�س� � ��يات تعمل من خالل �رشكات فرعية ومنت�س� � ��بة خمتلفة يف
الوالي� � ��ات املتحدة وكندا وبلدان �أخرى .وق� � ��د بد�أت �إجراءات �إعادة التنظيم يف الواليات
املتح� � ��دة وكندا ،مع اخت� �ل��اف املدينني ومتايزهم .ويف البداي� � ��ة� ،أُديرت الإجراءات على
نحو متزامن مع مذكرات تفاهم �أبرمت ب�ش�أن م�سائل حمددة .ومع ذلك ،و�إدراكا للعالقة
الوثيق� � ��ة بني ال�رشكات ،على �س� � ��بيل املثال كون كل واحدة منه� � ��ا كانت �أكرب دائني ال�رشكة
الأخرىُ ،و�ض� � ��ع اتفاق لتحقيق جملة �أمور منها تن�سيق ومواءمة الإجراءات .وقد رف�ضت
املحكمة الكندية طلبا يف بداية الإجراءات من �أجل املوافقة على اتفاق الإع�سار باعتباره
�س� � ��ابقا لأوانه ،متم�س� � ��كة ب�أن الإجراءات مل تكن تهدف �إىل �إعادة الهيكلة العاملية جلميع
مقدمي الطلبات و�أن اتفاق الإع�سار ال ينبغي �أن ي�ستخدم ك�آلية لإعادة النظر يف الق�ضايا،
ولكن لتعزيز التن�س� � ��يق والتعاون .ويف وقت الحق ،وافقت املحكمة على اتفاق الإع�س� � ��ار
عندما اقتنعت ب�أنه قد مت التفاو�ض عليه ب�شكل �سليم و�أنه يعزز م�صالح خمتلف الأطراف
(و) املحكم� � ��ة العلي� � ��ا ملنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة ،الق�ض� � ��يتان رق� � ��م  HCCW 49/2000وHCCW
� 6( 50/2000شباط/فرباير  )2004وحمكمة برمودا العليا.

(ز) حمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ضية رقم60200-05
( 9ني�سان�/أبريل  )2007وهيئة حمكمة �ألبريتا يف كوينـز ،الق�ضية رقم  7( 17864-0501ني�سان�/أبريل .)2007
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ذات امل�ص� � ��لحة على جانبي احلدود .وي�ش� � ��به اتفاق  Calpineاتفاق الإع�سار "النمطي"
يت�ضمن ن�صا حمددا ب�ش�أن حقوق طرف ما يف
يف �ش� � ��كله (انظر احلا�ش� � ��ية ج) ،رغم �أنه مل
ّ
�أن يح�رض ويُ�س� � ��تمع �إليه .وو�ضعت كذلك مذكّرة تفاهم هدفت �إىل ت�سوية املطالبات فيما
و�ض ّمنت الحقا يف االتفاق .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضمن االتفاق ن�صا ا�شرتط
بني ال�رشكاتُ ،
على املدينني يف كندا والواليات املتحدة �أن يتفاو�ض� � ��وا على اتفاق حمدد ب�ش�أن املطالبات
املقدمة من كل منهم (ودائني كل منهم) يف الق�ض� � ��ية الأخرى .وكانت
ملعاجلة املطالبات
َّ
الأهداف الواردة يف االتفاق هي :جت ّنب االزدواجية يف الأن�شطة؛ واحرتام �سيادة املحاكم
املعنية؛ وتي�س� �ي��ر اال�ض� � ��طالع ب�إدارة من�ص� � ��فة ومفتوحة وناجعة لإجراءات الإع�سار .كما
ت�ضمن االتفاق �أحكاما ب�ش�أن الو�صول �إىل املعلومات وو�ضع خطة لإعادة التنظيم .و�أدرج
االتفاق املبادئ التوجيهية لالت�صال بني املحاكم بالإحالة املرجعية �إليها.

)1994( Commodore -6

(ح)

ت�ض� � ��منت ق�ض� � ��ية � Commodore Business Machinesإجراءات دعوى �إع�س� � ��ار يف
جزر البهاما والواليات املتحدة .و�أبرم اتفاق الإع�س� � ��ار ممثلو الإع�س� � ��ار يف جزر البهاما
وجلنة الدائنني .وكان الغر�ض الرئي�سي منه هو حتويل �إجراءات الف�صل  7غري الطوعية
بناء على طلب من
مبوج� � ��ب قانون الإفال�س يف الواليات املتحدة ،التي كانت ق� � ��د بد�أت ً
بع�ض الدائنني� ،إىل �إجراءات الف�ص� � ��ل  11يف قانون الواليات املتحدة وت�س� � ��وية م�س � � ��ألة
املقا�ض� � ��اة املتوخاة .واتفق الطرفان على �أن ي�ؤدي ممثلو الإع�س� � ��ار يف جزر البهاما املهام
التي ي�ؤديها عادة املدي ُن احلائز مبوجب الف�ص� � ��ل  .11وت�ضمنت �أهداف االتفاق الأخرى
تي�سري ت�ص� � ��فية املوجودات يف كل من الواليتني الق�ض� � ��ائيتني واجتناب اتخاذ املحكمتني
املعنيتني قرارات مت�ض� � ��اربة .وبالتايل ،فقد ُعينِّ ممثلو الإع�سار يف جزر البهاما كمدينني
حائزي� � ��ن يف �إجراءات الدع� � ��وى يف الواليات املتحدة .ونظم االتف� � ��اق تقدمي املطالبات؛
وا�ستبقاء ممثلي الإع�س� � ��ار واملحا�سبني واملحامني وتعوي�ضهم؛ وم�س�ؤولية ممثلي الإع�سار
عن �إبالغ كل من املحكمتني وجلنة الدائنني وعن �إدارة الأموال وعن بيع املوجودات وعن
�إقرا�ض الأموال �أو اقرتا�ضها وا�ستهالل الإجراءات القانونية.

(ح) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك واملحكمة العليا
لكومنولث جزر البهاما (.)1994
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)2009( Eddie Bauer -7

(ط)

ب� � ��د�أت �رشك� � ��ة  Eddie Bauer Canada, Inc.و�رشك� � ��ة Eddie Bauer Customer
� Services Inc.إجراءات �إع�س� � ��ار يف كندا ،بينما بد�أت ال�رشكة الأم يف الواليات املتحدة
 Eddie Bauer Holdings, Inc.وبع�ض �رشكاتها املنت�س� � ��بة والفرعية �إجراءات �إع�س� � ��ار

يف الوالي� � ��ات املتح� � ��دة .ومل يكن �أي من املدينني يف الوالي� � ��ات املتحدة �أو كندا مدينني يف
كال الإجراءين .ومع ذلك ،فقد كانت املديونية الرئي�س� � ��ية للمدينني يف كندا قر�ض� � ��ا بني
ال�� �ش��ركات بني كل منهم واملدين� �ي��ن يف الواليات املتحدة .وعلى الرغ� � ��م من �أن �إجراءات
الإع�س� � ��ار يف الواليات املتحدة وكندا كانت منف�صلة وم�ستقلة ،ارتئيت �رضورة �إبرام اتفاق
�إع�سار لتنفيذ الإجراءات الإدارية الأ�سا�سية من �أجل جملة �أمور منها التن�سيق بني بع�ض
الأن�ش� � ��طة وحتقيق �إدارة �إجراءات الإع�س� � ��ار على نحو منظم وناجع .ويت�ض� � ��من االتفاق
جميع �أحكام اتفاق الإع�سار "النمطي" (انظر احلا�شية ج) .كما �أنه ين�ص على �أن املدينني
يف كندا والواليات املتحدة ينبغي لهم ،عند الطلب� ،أن يوافوا املحكمة املعنية بن�س� � ��خ من
�أي �أوامر �أو قرارات �أو �آراء �أو �أوراق م�ش� � ��ابهة ت�ص� � ��درها املحكمة الأخرى يف �إجراءات
الإع�سار .و�أدرج االتفاق املبادئ التوجيهية لالت�صال بني املحاكم بالإحالة املرجعية �إليها.

()2007/2006( EMTEC -8ي)*
هرمية تقليدية
كانت ق�ضية �رشكة  EMTECتتعلق مبجموعة مرتابطة �ضمن بنية تنظيمية
ّ
ل�رشكة قاب�ض� � ��ة ،ت�أ�س�س� � ��ت يف هولندا ،وتتب� � ��ع لها ثالث �رشكات فرن�س� � ��ية و�رشكة �أملانية،
وحتتفظ هذه ال�رشكات بح�ص� � ���ص يف ر�أ�س مال �رشكات �أخرى تقع يف االحتاد الأوروبي
�أو يف �آ�س� � ��يا .وقد بد�أت �إجراءات دعوى �إع�سار يف فرن�سا جلميع �رشكات املجموعة ،مبا
�جلة يف اخلارج .وكانت �إجراءات �إع�سار غري رئي�سية
يف ذلك تلك التي تقع مكاتبها امل�س� � � ّ
بناء على طلب من ممثل �إجراءات الإع�س� � ��ار الفرن�س� � ��ية .ثم �أبرم
قد ا�س � � �تُهلت يف �أملانيا ً
كل من ممثلي الإع�س� � ��ار اتفاق� � ��ا لغر�ض حتديد �رشوط توزيع املوج� � ��ودات بني الدائنني،
والتعاون بني ممثلي الإع�س� � ��ار ،وخ�صو�ص� � ��ا تبادل املعلومات ب�ش�أن التحقق من املطالبات
وتوزيع املوجودات .ون�ص االتفاق على �أن يبا�رش ممثل الإع�سار يف الإجراء الرئي�سي نقل
�أموال معينة �إىل ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراء غري الرئي�س� � ��ي ،ال� � ��ذي يتوىل بدوره توزيعها
على الدائن� �ي��ن من دون متييز بني خمتلف الدائنني يف الإجراءات املختلفة .ووافق ممثل
الإع�س� � ��ار يف الإجراء غري الرئي�س� � ��ي على اجتناب االزدواجية يف ال�س� � ��داد �إىل الدائنني
(ط) حمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم  24( 12099-09حزيران/يونيه
 ،)2009وحمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو (القائمة التجارية).
(ي) حمكمة نانتري التجارية وحمكمة الإع�سار يف مانهامي.
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الذي� � ��ن رفع� � ��وا دعاوى يف كال الإجراءين .واتفق كذلك عل� � ��ى �أن املطالبات التي تُقبل يف
كال الإجراءين �ستُ�س� � � َّ�دد يف الإجراء الذي يحقق املبلغ الأكرب .ووافق ممثل الإع�س� � ��ار يف
الإجراء غري الرئي�س� � ��ي على �إبالغ ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراء الرئي�سي كتاب ًة قبل القيام
ب � � ��أي توزيع .ون�ص االتفاق على �أنه يخ�ض� � ��ع ح�رصيا للقانون الفرن�س� � ��ي ،وعلى �أن يكون
للمحكمة الفرن�سية االخت�صا�ص احل�رصي يف �أي نزاع يتعلق باالتفاق.

)1995( Everfresh -9

(ك)

بناء على مبادئ امليثاق ()Concordat
و�ض� � ��عت ال�صيغة النهائية لأول اتفاق �إع�سار �صيغ ً
يف ق�ض� � ��ية ت�ش� � ��مل الواليات املتحدة وكندا .فقد تقدمت �رشكة Everfresh Beverages
 ،Inc.وهي �رشكة �أمريكية لديها عمليات يف كندا ،بطلب �إقامة �إجراءات �إعادة تنظيم يف

كلتا الدولتني يف �آن واحد .وتناول االتفاق �رصاحة طائفة عري�ض� � ��ة من م�س� � ��ائل الإع�سار
عرب احلدود ،كاختيار القانون؛ واختيار املحكمة املخت�ص� � ��ة؛ وت�س� � ��وية املطالبات ،مبا يف
ذلك ت�ص� � ��نيف املطالبات غري امل�ضمونة ومعاملتها؛ وبيع املوجودات؛ و�إجراءات الإبطال.
و�أعط� � ��ي الدائنون احلق ال�رصيح بتقدمي مطالب� � ��ات يف �أي من الإجراءين .واتبع االتفاق
بدقة �شديدة العديد من مبادئ امليثاق م�ستخدما ،كمنطل َق ،املبد�أ  4الذي يتناول احلالة
التي ال يوجد فيها �إجراء رئي�س� � ��ي ،بل يوجد فيها �أ�سا�س� � ��ا �إجراءان متوازيان يف دولتني
خمتلفتني .وانتهى و�ض� � ��ع االتفاق بعد مرور �ش� � ��هر تقريبا على بدء الإجراءات ،وا�ستُخدم
لعقد �أول جل�سة ا�ستماع م�شرتكة عرب احلدود للتن�سيق بني الإجراءات.

)2001( Federal-Mogul -10

(ل)

ملورد
كانت ق�ض� � ��ية �رشكة  Federal-Mogul Global Inc.تتعلق ب�إجراءات �إعادة تنظيم ِّ
رئي�س� � ��ي لقطع غيار ال�س� � ��يارات يف الواليات املتحدة وبريطاني� � ��ا العظمى .وحدد اتفاق
الإع�سار ،الذي راعى وجود مطالبات تعوي�ض بخ�صو�ص مادة الأ�سب�ستو�س �ضد ال�رشكات
الفرعية الإنكليزية� ،أهدافه على �أنها� :إدارة �إجراءات الإع�س� � ��ار على نحو منظم وناجع،
والتن�سيق بني الأن�ش� � ��طة ،وتنفيذ �إطار من املبادئ العامة .و�أعطى االتفاق امل�س�ؤولية عن
و�ض� � ��ع خطة لإعادة التنظيم والتعامل مع املطالبات املتعلقة بالأ�سب�س� � ��تو�س والت�أمني �إىل
املدينني احلائزين يف الواليات املتحدة .و�أُخ�ض� � ��عت عمليات اكت�س� � ��اب املوجودات وبيعها
(ك) حمكم� � ��ة العدل لوالية �أونتاريو ،تورنتو ،الق�ض� � ��ية رقم  20( 077978-32كانون الأول/دي�س� � ��مرب ،)1995
وحمكم� � ��ة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابع� � ��ة للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم 95 B
 20( 45405كانون الأول/دي�سمرب .)1995
(ل) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ض� � ��ية رقم  ،10578-01واملحكمة العليا
لإنكلرتا وويلز ،دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي املطلق يف لندن (.)2001
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ورهنها ملوافقة ممثلي الإع�س� � ��ار امل�س� � ��بقة ،وكذلك معظم الأن�شطة الأخرى املن َّفذة خارج
�س� � ��ياق العمل املعتاد .وعالوة على ذلك ،تناول االتفاق الإجراءات التي تتبع يف االت�صال
بني املدينني وممثلي الإع�س� � ��ار؛ وم�س� � ��ائل ال�رسية؛ واحلق يف املثول �أمام املحاكم املعنية؛
واالع� �ت��راف املتب� � ��ادل بقرارات �إيق� � ��اف �إجراءات الدعوى؛ وا�س� � ��تبقاء ممثلي الإع�س� � ��ار
واالخت�صا�صيني املهنيني وتعوي�ضهم.

)2001( Financial Asset Management -11

(م)

يف ق�ضية م�ؤ�س�سة  ،Financial Asset Management Foundationا�ستُهلّت �إجراءات
الإع�س� � ��ار فيما يتعلق ب�صندوق ا�ستئماين يف كندا والواليات املتحدة .و�أُبرم اتفاق �إع�سار
تقر عموما
بني املدين وممثلي الإع�س� � ��ار والدائن الرئي�س� � ��ي .ووافقت كل حمكمة على �أن ّ
بحكم املحكمة الأخرى ،ح�س� � ��بما هو "منا�س� � ��ب وممكن عمليا" .وح� � ��دد االتفاق الإجراء
الالزم لعقد جل�س� � ��ات اال�ستماع امل�شرتكة واملثول �أمام �أي من املحكمتني .كما �أكد �إمكانية
�إنفاذ حكم �س� � ��بق للدائن الرئي�سي �أن ح�صل عليه �ضد املدين �أمام حمكمة يف كاليفورنيا.
وحدد االتفاق كذلك م�س � � ��ؤولية املحكمتني عن حتديد بع�ض امل�سائل ،ومن �أمثلة ذلك �أن
تكون حمكمة الواليات املتحدة م�س � � ��ؤولة عن حتديد ما �إذا كان املدين قد انتهك �أي �أمر
من �أوامر احلكم املذكور �أعاله� ،أم ال.

()2003( GBFE -12ن)*
انط� � ��وت ق�ض� � ��ية ) Greater Beijing First Expressways Limited (GBEFعل� � ��ى
�إجراءات دعوى �إع�سار يف جزر فريجن الربيطانية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة،
ب�ش � � ��أن ت�ص� � ��فية �أعمال م�ش � � �غِّل خدمات طريق خا�ضع للر�سوم .والق�ض� � ��ية م�شابهة جدا
لق�ضية  ،Peregrineلأن الإجراءات يف جزر فريجن الربيطانية قد ا�ستُهلّت �أ�سا�سا لدعم
�إجراءات منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة وكذلك الجتناب �أي تنازع على االخت�صا�ص
وتبديد املوجودات .وعلى غرار ق�ض� � ��ية �رشكة  ،Peregrineكان ممثلو الإع�سار املعينون
يف كل من الإجراءين هم االخت�صا�ص� � ��يني املهنيني �أنف�س� � ��هم ،وذلك من �أجل التن�سيق بني
الأن�ش� � ��طة ،وتي�س� �ي��ر تبادل املعلومات ،وحتديد موجودات املدين واحلفاظ عليها وزيادة
قيمتها �إىل �أق�ص� � ��ى حد وحتويلها �إىل نقد .وانق�س� � ��مت امل�س � � ��ؤوليات عن امل�سائل بني كل
م� � ��ن الإجراءي� � ��ن .وكان ممثلو منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة ،على �س� � ��بيل املثال،
(م) حمكم� � ��ة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية كاليفورنيا ،الق�ض� � ��ية رقم -01
 ،304-03640واملحكمة العليا لوالية بريتي�ش كولومبيا ،الق�ضية رقم .)2001( 11-213464/VA.01
(ن) املحكم� � ��ة العليا ملنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة ،HCCW No. 338/2000 ،وحمكمة العدل العالية
التابعة ملحكمة منطقة الكاريبـي ال�رشقية العليا ،الدعوى رقم .)2003( 2000/43
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م�س � � ��ؤولني عن ت�س� � ��يري الأعمال اليومية والبت يف مطالبات الدائن� �ي��ن ،بينما كان ممثلو
جزر فريجن الربيطانية م�س�ؤولني عن حتويل املوجودات �إىل نقد .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،نظم
اتفاق الإع�س� � ��ار تقدمي املطالبات ،وعملة املدفوعات ،و�أجر املمثلني ،ومتطلبات الإ�شعار.
وت�ضمن �أي�ضا ا�ستمارات منوذجية ،على غرار اتفاقي  AKAIو ،Peregrineمبا يف ذلك
ا�ستمارة لإثبات الدين والإ�شعار برف�ض �إثبات الدين.

)1999( Inverworld -13

(�س)

�ش� � ��ملت ق�ض� � ��ية �رشكة  Inverworldالواليات املتحدة واململكة املتح� � ��دة وجزر كاميان.
وكانت هذه الق�ضية مع ّقدة �إذ �أقيمت فيها �إجراءات �إع�سار للمدين وعدة فروع تابعة له
يف الواليات الق�ض� � ��ائية الثالث .واجتنابا ملا ميكن �أن ين�ش � � ��أ من تنازع ،و�ضعت الأطراف
املختلفة اتفاقات �إع�س� � ��ار ،وحظيت هذه مبوافقة املحاكم يف كل من الواليات الق�ضائية
الثالث .و�ش� � ��ملت ترتيبات االتفاقات م� � ��ا يلي :رف�ض الإجراءات الق�ض� � ��ائية املقامة يف
اململك� � ��ة املتحدة مع فر�ض �رشوط معين� � ��ة تتعلق مبعاملة الدائنني م� � ��ن مواطني اململكة
املتحدة؛ والتق�س� � ��يم ال�صارم للم�س� � ��ائل املعلقة بني املحكمتني الأخريني؛ واعرتاف كل من
ملزمة ،حتى يُحال دون �إقامة
املحكمتني بت�رصفات املحكمة الأخرى باعتبارها ت�رصفات ِ
من�سقة على نطاق العامل.
�إجراءات موازية ويف�ضي الأمر �إىل ت�سوية ّ

()2007( ISA-Daisytek -14ع)*
يف ق�ضية �رشكة  ISA-Daisytekا�ستُهلّت �إجراءات �إع�سار متوازية يف �إنكلرتا ويف �أملانيا.
وق� � ��د اعترُ �ض يف �أملانيا على القرار ال�ص� � ��ادر ع� � ��ن املحكمة الإنكليزية ب � � ��أن الإجراءات
الإنكليزية هي الإجراء الرئي�سي عمال بالئحة جمل�س �أوروبا التنظيمية ،ومل يُعرتف به يف
�أملانيا طوال �أكرث من �سنة .ونتيجة لذلك ،كان هناك عدم يقني ب�ش�أن و�ضعية و�صالحيات
وم�س � � ��ؤوليات ممثلي الإع�س� � ��ار الإنكليز والأملان .وبعد �أن اعرتف� � ��ت املحاكم الأملانية ب�أن
الإجراء الإنكليزي هو الإجراء الرئي�س� � ��ي ،و�ضع ممثلو الإع�سار الأملان والإنكليز "اتفاقا
للتعاون والتوفيق" من �أجل ت�سوية جميع امل�سائل العالقة بينهم ومعاجلة اخلطوات املقبلة
يف �إجراءات الإع�س� � ��ار .وت�ض� � ��من اتفاق الإع�س� � ��ار حكما توفيقيا نظّ م دفع العائدات يف
الإجراء الأملاين و�أرباح الأ�س� � ��هم من فروع �أجنبية معينة �إىل الإجراء الإنكليزي ،وتوزيعها
على الدائنني ،وم�س � � ��ؤولية ممثلي الإع�سار .كما �شمل االتفاق حكما ب�ش�أن املوافقة عليه،
(�س) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة الغربية من والية تك�س� � ��ا�س ،الق�ض� � ��ية رقم
 22( SA99-C0822FBت�رشين الأول�/أكتوبر  ،)1999واملحكمة العليا لإنكلرتا وويلز ،دائرة االخت�ص� � ��ا�ص الق�ضائي
املطلق ( ،)1999واملحكمة العليا ( )Grand Courtجلزر كاميان (.)1999
(ع) املحكمة العليا لإنكلرتا وويلز ،دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي املطلق ،ليدز ،وحمكمة الإع�سار يف دو�سلدورف.
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حيث ن�ص على �أن يخ�ض� � ��ع نفاذ مفعول االتفاق ،وفقا للقانون الأملاين ،ملوافقة الدائنني
وعل� � ��ى �أن يحيل ممثل الإع�س� � ��ار الأملاين �أح� � ��كام االتفاق �إىل املحكمة الأملانية امل�س � � ��ؤولة
بع� � ��د اجتماع الدائنني و�أن يحيل ممثل الإع�س� � ��ار الإنكليزي �أح� � ��كام االتفاق �إىل املحكمة
ون�ص االتفاق كذلك على �أن يف�رس وفقا للقانون الإنكليزي و�أن تكون
الإنكليزية امل�س�ؤولةّ .
املحاكم الإنكليزية هي امل�س�ؤولة ح�رصا عن �إنفاذ �أحكامه.

)2001( Laidlaw -15

(ف)

ا�ش� � ��تملت ق�ض� � ��ية �رشكة  Laidlaw Inc.على �إجراءات دعوى �إع�س� � ��ار افتُتحت يف كندا
والواليات املتحدة ملن�ش � � ��أة متعددة اجلن�س� � ��يات تعمل من خالل �رشكات فرعية ومنت�س� � ��بة
خمتلف� � ��ة يف الواليات املتحدة وكندا وبل� � ��دان �أخرى .وقدم املدينون اتفاق الإع�س� � ��ار �إىل
املحاكم للموافقة عليه من �أجل تنفيذ الإجراءات الإدارية الأ�سا�س� � ��ية الالزمة للتن�س� � ��يق
بني �أن�ش� � ��طة معينة يف �إجراءات الإع�س � � �ـــار .واالتفاق هـــو اتفاق �إع�سار "منطي" (انظر
احلا�شية ج) وي�شبه جدا اتفاقات منطية �أخرى ،مثل ق�ضية �رشكة  ،Loewenمبا يف ذلك
الأحكام ب�ش�أن املجاملة الق�ضائية وا�ستقالل املحاكم؛ والتعاون ،مبا يف ذلك عقد جل�سات
ا�س� � ��تماع م�شرتكة؛ وا�ستبقاء ممثلي الإع�س� � ��ار وتعوي�ضهم؛ والإ�شعار؛ واالعرتاف بقرارات
وقف الإجراءات؛ و�إجراءات ت�سوية املنازعات مبقت�ضى االتفاق؛ ومفعول االتفاق وتعديله؛
و�صون احلقوق.

)2009( Lehman Brothers -16

(�ص)

اعتب� � ��ارا من � 15أيلول�/س� � ��بتمرب ( 2008تاريخ بدء الإج� � ��راءات يف الواليات املتحدة)،
ا�ستُهل مبرور الوقت ما يزيد على � 75إجـــراء �إع�سار فيما يخ�ص Lehman Brothers
 Holdings Inc.ومدينيها املنت�س� � ��بني يف نحو  16والية ق�ض� � ��ائية على م�ستوى العامل.
وا�ش� � ��تملت تلك الإجراءات على �أن� � ��واع خمتلفة من �إجراءات الإع�س� � ��ار وهيئات �إدارية
خمتلفة (ق�ض� � ��ائية و�إدارية وحكومية وتنظيمية) يف خمتلف الواليات الق�ض� � ��ائية .وقد
كان� � ��ت  ،Lehman Brothersقبل بدء الإجراءات� ،إحدى �أكرب �رشكات اخلدمات املالية
يف الع� � ��امل وجمموعة �رشكات عاملية تتميز بنظام مرك� � ��زي لإدارة املبالغ النقدية وتبادل
املعلومات على نطاق وا�سع عرب  2 700تطبيق براجمي خمتلف ،منت�رشة بني الفروع حول
العامل .وبالنظ� � ��ر �إىل الطبيعة املتكاملة والعاملية لأعمال  Lehman Brothersالتجارية
(ف) حمكم� � ��ة الع� � ��دل العليا التابعة لوالية �أونتاريو ،تورنتو ،الق�ض� � ��ية رقم � 10( 01-CL-4178آب�/أغ�س� � ��ط�س
 )2001وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة الغربية من والية نيويورك ،الق�ضية رقم -01
� 20( 14099آب�/أغ�سط�س .)2001
(��� ��ص) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�� � ��س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم -08
 17( 13555حزيران/يونيه .)2009
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وموقع موجودات املدينني و�أن�شطتهم عرب دول خمتلفة ،ا�ستهل املدينون وممثلو الإع�سار
املعنيون مناق�شات بعد نحو �شهر من بدء الإجراءات يف الواليات املتحدة بغية التو�صل
�إىل اتفاق �إع�س� � ��ار من �ش � � ��أنه ت�سهيل التن�س� � ��يق بني الإجراءات املختلفة ومتكني املحاكم
وممثلي الإع�س� � ��ار من التع� � ��اون يف �إدارة �إجراءاتهم ذات العالقة .وقد كان من بني �أول
م� � ��ن و َّقع اتفاق الإع�س� � ��ار املدين� � ��ون يف الواليات املتحدة وممثلو الإج� � ��راءات يف �أملانيا
ومنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة و�سنغافورة و�أ�سرتاليا .وكان املق�صود من االتفاق
�أن ي�ش� � ��مل جميع الإجراءات املنت�رشة يف  16والية ق�ض� � ��ائية .وم� � ��ن �أجل تعزيز �أهداف
االتف� � ��اق و�إدراكا ب � � ��أن املمثلني لن تكون لديه� � ��م جميعا القدرة على توقي� � ��ع االتفاق �أو
الرغبة يف توقيعه ،ي�سمح االتفاق �رصاح ًة بالتم�سك ب�رشوطه من دون التوقيع الر�سمي.
ويت�ضمن االتفاق تفا�صيل ب�ش�أن التاريخ الإجرائي واحلاجة �إىل �إبرام مثل ذلك االتفاق.
ونظرا لالختالفات املو�ض� � ��وعية بني الواليات الق�ضائية امل�شاركة ،ف�إن االتفاق هو بيان
بالنواي� � ��ا ومبادئ توجيهي� � ��ة �أكرث من كونه اتفاقا قابال للإنف� � ��اذ قانونا .وتتناول �أحكام
�أخرى االت�ص� � ��ال بني ممثلي الإع�سار وبني املحاكم وبني جلان الدائنني (ويدرج املبادئ
التوجيهي� � ��ة لالت�ص� � ��ال بني املحاكم بالإ�ش� � ��ارة املرجعية �إليها مت� � ��ى كان ذلك منطبقا)،
واملجاملة الق�ض� � ��ائية ،والإ�شعار ،واحلفاظ على املوجودات ،واملطالبات ،وخطط �إعادة
التنظي� � ��م ،والتعديل والتنفيذ وتقدمي الطلبات .كما ي�س� � ��مح االتفاق على وجه التحديد
ملمثلي الإع�س� � ��ار ب�إبرام اتفاقات �إع�سار ثنائية مع �أطراف �أخرى ملعاجلة م�سائل ترتبط
ب�إجراءاتهم حتديدا ،وي�ض� � ��ع �آلية لت�س� � ��وية املطالبات بني ال�رشكات ،ويفتح الباب �أمام
�إ�ضافة املزيد من الأطراف مبرور الوقت.

)1999( Livent -17

(ق)

كانت ق�ضية �رشكة  ،Livent Inc.التي �شملت �إجراءات �إع�سار يف الواليات املتحدة وكندا،
هي الق�ض� � ��ية الأوىل التي تُدار فيها جل�سات ا�ستماع م�شرتكة عرب احلدود بوا�سطة مرفق
للتداول املبا�رش بال�صوت وال�صورة عرب دائرة تلفزيونية �ساتلية مغلقة .وقد ُعقدت جل�ستا
فعقدت جل�سة اال�ستماع الأوىل من �أجل املوافقة على اتفاق �إع�سار عابر للحدود
ا�ستماعُ .
لت�س� � ��وية مطالبات الدائن جتاه املدين .وكان الغر�ض من جل�سة اال�ستماع الثانية املوافقة
عل� � ��ى بي� � ��ع كل موجودات املدين �أو ُجلِّه� � ��ا .وقد ن�ص اتفاق الإع�س� � ��ار �رصاحة على عقد
جل�سات ا�ستماع من هذا القبيل ،و�أتاح للقا�ضيني بع�ض ال�صالحية التقديرية يف مناق�شة
وت�س� � ��وية امل�سائل الإجرائية والتقنية ذات ال�ص� � ��لة بجل�سات اال�ستماع امل�شرتكة .واختُتمت
جل�س� � ��تا اال�ستماع امل�ش� �ت��ركتان بنجاح بعد يومني ،و�أ�ص� � ��درت املحكمتان �أمرين متكاملني
فح�سب .وت�ضمن اتفاق الإع�سار
ي�س� � ��محان ببيع املوجودات يف البلدين مل�شرت فائز واحد
ُ
(ق) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم -B-98
 ،48312وحمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،الق�ضية رقم  11( 98-CL-3162حزيران/يونيه .)1999
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كذلك �أحكاما ب�ش�أن بيع املوجودات و�إجراءات املطالبات وعقود التنفيذ وتوزيع عائدات
البيع وتطبيق قوانني الإبطال.

)1999( Loewen -18

(ر)

يف هذه الق�ضية تقدم املدين ،Loewen Group Inc. ،وهو �رشكة كبرية متعددة اجلن�سيات،
وقدم على الفور
بطلب للبدء ب�إقامة �إجراءات �إع�سار يف كل من كندا والواليات املتحدةّ ،
�إىل كلتا املحكمتني اتفاق �إع�سار كامل التف�صيل ير�سي �إجراءات التن�سيق والتعاون .وكان
املدين قد ا�س� � ��تبان ب�رسعة � ّأن التن�س� � ��يق عرب احلدود بني الإجراءين الق�ضائيني �أمر بالغ
الأهمية خلططه اخلا�ص� � ��ة ب�إعادة التنظيم ،فبادر �إىل �ص� � ��وغ م�رشوع اتفاق �إع�سار حظي
باملوافقة يف كال الإجراءين على �س� � ��بيل الأولوية .وي�ش� � ��به اتفاق الإع�س� � ��ار اتفاق �إع�سار
"منطيا" (انظر احلا�ش� � ��ية ج) وقد ن�ص على �أن املحكمتني ميكنهما االت�ص� � ��ال معا وعقد
جل�سات ا�س� � ��تماع م�ش� �ت��ركة وفق القواعد املن�ص� � ��و�ص عليها؛ و�أن الدائنني ،وغريهم من
يهمها الأمر ،ميكنهم املثول �أمام �أي من املحكمتني؛ و�أن الوالية الق�ضائية
الأطراف التي ّ
لكل حمكمة على ممثلي الإع�س� � ��ار من الوالية الق�ض� � ��ائية الأخرى مق�صورة على امل�سائل
املعينة التي يح�رض ممثل الإع�س� � ��ار الأجنبي ب�ص� � ��ددها �أمامها؛ و�أنه ينبغي التن�سيق بني
الواليتني الق�ضائيتني ب�ش�أن �أي وقف للإجراءات.

)1908( MacFadyen -19

(�ش)

يف ق�ض� � ��ية  ،P. MacFadyen & Co, Ltd.التي رمبا تكون �أقدم ق�ضية ذكر �أنها انطوت
على اتفاق ب�ش � � ��أن الإع�سار عرب احلدود ،ا�س� � ��تهلت �إجراءات الإع�سار �ضد املدين املتوفى
يف �إنكل� �ت��را والهند .وكان املدين قد با�رش �أعماال من خالل �رشكتني� ،إحداهما يف �إنكلرتا
والأخرى يف الهند .وقد تفاو�ض ممثال الإع�س� � ��ار الإنكليزي والهندي على اتفاق �إع�س� � ��ار
عرب احلدود ،ن�ص على ا�س� � ��تمرار �إجراءات الإع�س� � ��ار على نحو متزام� � ��ن ،ومعاملة كلتا
ال�رشكت� �ي��ن باعتبارهما �رشكة واحدة ،وتوزيع املوجودات تنا�س� � ��بيا عل� � ��ى جميع الدائنني،
وتبادل املعلومات ب�ص� � ��ورة منتظمة بني ممثلي الإع�سار ب�ش � � ��أن املطالبات التي يقبالنها،
واالع� �ت��راف باملطالبات الت� � ��ي تقبل على النحو الواجب يف �أح� � ��د الإجراءين يف الإجراء
الآخر .كما حدد م�س�ؤولية كل من ممثلي الإع�سار فيما يتعلق با�سرتداد املوجودات الواقعة
�ضمن نطاق واليته الق�ضائية وت�سييلها .وقد خ�ضع االتفاق ملوافقة املحكمتني يف �إنكلرتا
والهند .وعند املوافقة على االتفاق ،نظرت املحكمة الإنكليزية يف االعرتا�ض الذي قدمه
(ر) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ض� � ��ية رقم  30( 1244-99حزيران/يونيه
 )1999وحمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،الق�ضية رقم  1( 99-CL-3384حزيران/يونيه .)1999
(�ش) .Re P. MacFadyen & Co, ex parte Vizianagaram Company Limited [1908] 1 K.B. 675
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�أحد الدائنني على �صالحية ممثل الإع�سار الإنكليزي يف �إبرام االتفاق ،ور�أت �أن االتفاق
كان "ترتيبا �سليما ومعقوال لت�سيري الأعمال التجارية ،و�أنه اتفاق يعود بالنفع على جميع
الأطراف املعنية ب�صورة جلية".

)2009( Madoff -20

(ت)

يف كانون الأول/دي�س� � ��مرب  ،2008ا�س � � �تُهلت �إجراءات �إع�سار يف �إنكلرتا والواليات املتحدة
�ض� � ��د ال�س� � ��يد مادوف ( )Madoffو�رشكتني تابعتني ملجموعة مادوف التي تعمل يف جمال
جت� � ��ارة الأوراق املالية ( .)Bernard L. Madoff Investments Securities LLCو�أبرم
ممثال الإع�س� � ��ار يف الإجراءين اتفاقي �إع�س� � ��ار وطلبا موافقة حمكم� � ��ة الواليات املتحدة
عليهما يف حزيران/يونيه  .2009وا�ستند كال االتفاقني �إىل العالقة الوثيقة بني ال�رشكتني
وعملية االحتيال التي ارتكبها ال�س� � ��يد مادوف؛ وكان من املرجح �أن يكون لدى كل �رشكة
من ال�رشكات املدينة �أ�ص� � ��ول و�/أو خ�ص� � ��وم يف كل من �إنكلرتا والواليات املتحدة ،وكذلك
يف �أماك� � ��ن �أخرى ،ومن املرجح �أن تكون لدى املدينني الآخرين �أدلة فيما يتعلق ب�أ�ص� � ��ول
كل مدين وخ�ص� � ��ومه .وين�ص االتفاق الأول ("اتفاق الإع�سار عرب احلدود") على تفا�صيل
�إجراءات الإع�س� � ��ار ،مبا فيها االعرتاف ب�إجراءات الإع�س� � ��ار املعنية مبقت�ض� � ��ى القانون
الوطني امل�ش� �ت��رع لقانون الأون�س� � ��يرتال النموذجي وباحلاجة �إىل االتفاق� ،أ�س� � ��وة باالتفاق
ب�ش � � ��أن ق�ض� � ��ية  .Lehman Brothersويتناول االتفاق عددا من امل�سائل التي تعالَج عادة
يف مثل تلك االتفاقات ،مبا فيها حق املثول ،والتكاليف ،واملجاملة الق�ض� � ��ائية ،والتعديل،
والنفاذ ،واالت�ص� � ��ال ،وتبادل املعلومات ،مع ا�شرتاط �أن "تُعتمد ر�سميا" املبادئ التوجيهية
لالت�ص� � ��ال بني املحاكم من قِ بل كل حمكمة .وفيما يتعلق با�س� � ��تبانة املوجودات واحلفاظ
ين�س� � ��قا ويتعاونا فيما بينهما و�أن يتفقا بوجه
عليها وت�س� � ��ييلها ،ينبغي ملمثلي الإع�سار �أن ّ
خا�ص على �أ�سا�س كل حالة على حدة ب�ش�أن من منهما الأقدر على التعامل مع موجودات
بعينه� � ��ا .ويُنتظر من ممثلي الإع�س� � ��ار كذلك �أن ينظرا يف تنفيذ �آلية لت�س� � ��وية املطالبات
فيما بني ال�رشكات� .أما اتفاق الإع�سار الثاين ب�ش�أن تبادل املعلومات ("اتفاق املعلومات")
ويف�ص� � ��ل
فهو ين�ص على �آلية لتبادل املعلومات بني ممثلي الإع�س� � ��ار ووكالئهما املعنيني،
ِّ
املعلومات املنتظر تبادلها وا�س� � ��تخدامها �أَ ْو ُجه امل�س� � ��موح بها و�رسيتها .كما يرتئي �أي�ض� � ��ا
تفاهما متبادال ب�ش�أن التعاون الكامل الذي يبديه ممثال الإع�سار مع �أجهزة �إنفاذ القانون
يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة.

(ت) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم
 9( 1789-08حزيران/يونيه .)2009
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)2000( Manhatinv -21

(ث)

�� �َس �ررَ َ َد اتفاق الإع�س� � ��ار يف ق�ض� � ��ية �رشك� � ��ة Manhattan Investment Fund Limited
) ،(Manhatinvالت� � ��ي �ش� � ��ملت الواليات املتح� � ��دة وجزر فريج� � ��ن الربيطانية ،عددا من

الأهداف ،منها التن�سيق يف حتديد موجودات املدين وجمعها وتوزيعها ،وذلك بغية زيادة
قيمتها �إىل �أكرب قدر ل�ص� � ��الح الدائنني وتبادل املعلومات (مبا يف ذلك بع�ض االت�ص� � ��االت
املعينة) بني ممثلي الإع�س� � ��ار املعنيني من �أجل خف�ض التكاليف �إىل �أدنى حد
االمتيازية ّ
واجتناب ازدواج اجلهود .وت�ض� � ��من اتفاق الإع�س� � ��ار �أحكاما مف�ص� � ��لة ب�ش�أن التعاون بني
ممثلي الإع�س� � ��ار ،اللذين كان عليهما و�ضع خطة عمل تتناول اخلطوات اجلوهرية التي
ينبغي اتخاذها .وت�ضمن �أي�ضا �أحكاما ب�ش�أن الو�ساطة يف املنازعات التي تن�ش�أ بني ممثلي
الإع�سار يف �إطار االتفاق.

)2009( Masonite -22

(خ)

ارتبطت ق�ض� � ��ية  Masonite International Inc.بال�رشكة الأم الكندية ملن�ش � � ��أة متعددة
اجلن�س� � ��يات تعمل على امل�ستوى العاملي من خالل جمموعة متنوعة من ال�رشكات الفرعية
واملنت�سبة .وا�ستُهلت �إجراءات �إعادة تنظيم ال�رشكة الأم الكندية وبع�ض �رشكاتها الفرعية
واملنت�س� � ��بة يف الواليات املتحدة وكن� � ��دا .ويف �آذار/مار�س-ني�س� � ��ان�/أبريل  ،2009وافقت
املحكمتان يف الواليات املتحدة وكندا على اتفاق �إع�س� � ��ار بهدف امل�س� � ��اعدة على تن�س� � ��يق
الأن�ش� � ��طة بني جمموعتي الإجراءات .وكان االتفاق ي�ش� � ��به اتفاق �إع�سار "منطيا" (انظر
احلا�ش� � ��ية ج) ون�� � َّ��ص� ،إدراكا لإمكانية �أن يكون املدينون يف الوالي� � ��ات املتحدة واملدينون
يف كندا كل منهم دائنا بالن�س� � ��بة �إىل جمموع موج� � ��ودات الآخر ،على �أن املدينني وممثلي
الإع�س� � ��ار املعنيني ينبغي له� � ��م التعاون معا يف �إطار التدابري املتخ� � ��ذة يف كال الإجراءين
واتخاذ �أي خطوات �أخرى منا�س� � ��بة لتحقيق التن�س� � ��يق يف �إدارة �إجراءات �إعادة التنظيم
ل�صالح احلوزات املعنية للمدينني .كما ت�ضمن االتفاق �أحكاما ب�رضورة �أن تكون املعلومات
املتاحة للعموم يف �أي والية ق�ضائية متاحة للعموم يف الوالية الق�ضائية الأخرى و�أن يكون
ممثلو الإع�س� � ��ار واملدينون والدائنون والأطراف الأخرى ذات امل�صلحة خا�ضعني للوالية
الق�ضائية لأي من املحكمتني ،ح�سب االقت�ضاء ،فيما يتعلق بامل�سائل اخلا�صة التي ميثلون
ب�ش � � ��أنها �أمام املحكمتني .كما حدد االتفاق �أن كلتا املحكمتني يجوز لهما تقدمي امل�ش� � ��ورة
�أو التوجي� � ��ه �إىل الأخرى فيما يتعلق بامل�س� � ��ائل القانونية مت�ش� � ��يا مع �إجراء معني ،مبا يف
(ث) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم
( 10922-00ني�س� � ��ان�/أبريل  ،)2000وحمكم� � ��ة العدل العليا جلزر فريجن الربيطانية ( 19ني�س� � ��ان�/أبريل ،)2000
واملحكمة العليا لربمودا ،الق�ضية رقم ( 37/2000ني�سان�/أبريل .)2000
(خ) حمكم� � ��ة العدل العليا التابعة لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،الق�ض� � ��ية رق� � ��م � 16( 09-8075-00CLآذار/مار�س
 ،)2009وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س التابعة ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم  14( 10844-09ني�سان/
�أبريل .)2009
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ذلك �رشط الكتابة ،والتقيد بحكم الإ�ش� � ��عار الوارد يف االتفاق ،و�إمكانية دعوة املدينني �أو
ممثلي الإع�سار �أو �أي طرف �آخر ذي م�صلحة لتقدمي االلتما�سات ر ّدا �أو تعليقا على �أي
م�ش� � ��ورة �أو توجيهات كتابية تَ ِر ُد من املحكمة الأخ� � ��رى .و�أديرت �إجراءات �إعادة التنظيم
من خالل خطة واحدة وافقت عليها املحكمتان .وا�س � � �تُكملت بنجاح عملية �إعادة تنظيم
�� �ش��ركات  Masoniteبجميع جوانبها يف كل من كن� � ��دا والواليات املتحدة خالل  85يوما
فقط من تاريخ بدء الإجراءات.

)2001( Matlack -23

(ذ)

يف ق�ض� � ��ية �رشك� � ��ة  ،Matlack Inc.وه� � ��ي جمموعة �رشكات نقل �أحج� � ��ام كبرية تعمل يف
الواليات املتحدة واملك�س� � ��يك وكندا ،و�ضع اتفاق �إع�سار للتن�سيق بني �إجراءات �إع�سار كان
يُنتظ� � ��ر البت فيها يف كن� � ��دا ويف الواليات املتحدة .وكان االتفاق ي�ش� � ��به اتفاقا "منطيا"
(انظر احلا�ش� � ��ية ج) ويت�ضمن املبادئ التوجيهية لالت�ص� � ��ال بني املحاكم يف تذييل مر َفق
ب� � ��ه .واتفقت املحكمتان على االع� �ت��راف بقرار وقف الإجراءات ال� � ��ذي تتخذه املحكمة
الأجنبية ملنع وقوع �آثار �س� � ��لبية على موجودات املدين .وميكن للمدينني ،ودائنيهم و�سائر
الأطراف املعنية الأخرى ،املثول �أمام �أي من املحكمتني ،ويخ�ض� � ��عون ،ا�س� � ��تنادا �إىل هذا
املثول ،الخت�ص� � ��ا�ص تلك املحكمة .ومن امل�س� � ��ائل الأخرى التي تناولها االتفاق ا�س� � ��تبقاء
االخت�صا�صيني املهنيني وتعوي�ضهم ،ومتطلبات الإ�شعار واحلفاظ على حقوق الدائنني.

)1992/1991( Maxwell -24

(�ض)

�شملت ق�ضية �رشكة � Maxwell Communication Corporation plc.إجراءي �إع�سار
رئي�سيني ا�ستهلهما مدين واحد� ،أحدهما يف الواليات املتحدة والآخر يف اململكة املتحدة،
وتعيني ممثل َي �إع�س� � ��ار خمتل َفني وم�ستقلَّني يف الدولتني ،كل واحد منهما مكلَّف مب�س�ؤولية
م�ش� � ��ابهة مل�س�ؤولية الآخر .و�أثار ق�ض� � ��اة الواليات املتحدة والق�ضاة الإنكليز ،كل فريق مع
م�ست�شاريه القانونيني وعلى نحو م�ستقل عن الآخر ،فكرة و�ضع اتفاق �إع�سار بني الإدارتني
لت�سوية املنازعات وتي�سري تبادل املعلومات .وحدد ذلك االتفاق هدفني ليهتدي بهما ممثال
الإع�سار وهما :زيادة قيمة حوزة الإع�سار �إىل �أق�صى حد واملواءمة بني الإجراءين من �أجل
(ذ) حمكم� � ��ة الع� � ��دل العليا التابعة لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،الق�ض� � ��ية رق� � ��م  ،01-CL-4109وحمكمة الواليات
املتحدة لق�ضايا الإفال�س التابعة ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم .)2001( 01114-01
(�ض) بخ�صو�ص ق�ضية Maxwell Communication Corporation plc, 93 F.3d 1036, 29 Bankr.Ct.Dec.
( 788الدائ� � ��رة الثانية (نيويورك) � 21آب�/أغ�س� � ��ط�س ( )1996بالرق� � ��م ,1531 ,1528 ,5078-95 ,1530 ,1527
 )5084-95 ,5076 95 ,1529 ,5082-95وبروتوكول الإع�سار عرب احلدود وبرتوكول املوافقة على الأمر يف ق�ضية
 Re Maxwell Communication plcب� �ي��ن حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة اجلنوبية
م� � ��ن والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم  15( B 15741 91كانون الثاين/يناي� � ��ر  ،)1992واملحكمة العليا لإنكلرتا وويلز،
دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي املطلق ،حمكمة ال�رشكات ،الق�ضية رقم  0014001لعام  31( 1991كانون الأول/دي�سمرب
.)1991
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التقليل �إىل �أدنى حد من النفقات والتبديد والتنازع بني الواليتني الق�ض� � ��ائيتني .واتفقت
تقر حمكمة الواليات املتح� � ��دة للمحكمة الإنكليزية يف
الأطراف ب�ش� � ��كل �أ�سا�س� � ��ي على �أن ّ
معينة .و�شملت التفا�صيل
�إجراء الدعوى املرفوعة هناك عند الت�أكد من ا�س� � ��تيفاء معايري ّ
اخلا�صة بالق�ضية �أن يتم الإبقاء على بع�ض الإدارة القائمة من �أجل املحافظة على قيمة
من�ش�أة املدين كمن�ش�أة عاملة ،على �أن ي�سمح ملمثلي الإع�سار الإنكليز ،مبوافقة نظريهم يف
الواليات املتحدة ،باختيار مديرين جدد وم�س� � ��تقلني؛ و�أ ّ
ال يدخل ممثلو الإع�س� � ��ار الإنكليز
يف ديون �أو يطلبوا خطة لإعادة التنظيم �إ ّ
ال مبوافقة ممثل الإع�س� � ��ار يف الواليات املتحدة
يوجه ممثلو الإع�س� � ��ار الإنكليز �إ�ش� � ��عارا م�سبقا �إىل ممثل
�أو حمكمة الواليات املتحدة؛ و�أن ّ
الإع�سار يف الواليات املتحدة قبل اال�ضطالع ب�أي معاملة هامة نيابة عن املدين ،وعلى �أن
يكون لديهم �إذن م�سبق باال�ض� � ��طالع مبعامالت "�أقل �أهمية" .وقد ا�ستبعد عمدا العديد
من امل�س� � ��ائل من االتفاق ،على �أن ت�س� � � ّ�وى �أثناء �سري الإجراءات .ثم �أُدرجت يف وقت الحق
متديد لالتفاق.
بع�ض تلك امل�سائل ،كم�سائل التوزيع ،يف
ٍ

)2002( Mosaic -25

(غ)

ا�شتملت هذه الق�ضية على �إجراءات �إع�سار متوازية يف كندا ويف الواليات املتحدة .ومنذ
البداية ،كان مفهوما لدى الأطراف �أن �إع�سار �شبكة �رشكات  Mosaicمن �ش�أنه �أن ينطوي
على عدد من جل�سات اال�ستماع املعقدة وال�شائكة يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني ،و�أن �إر�ساء
�إط� � ��ار ميكن للمحاكم �أن تتعامل من خالله ،على نحو م�س� � ��تقل ولكن بتعاون ،مع خمتلف
الكيانات االعتبارية �أمر بالغ الأهمية .وقد اتخذ االتفاق �ش� � ��كل اتفاق �إع�س� � ��ار "منطي"
(انظر احلا�شية ج) ،وهو ي�شبه كثريا� ،شكال وم�ضمونا ،اتفاقي ق�ضيتي �رشكتي Loewen
و ،Laidlawمبا يف ذلك الأحكام ب�ش�أن املجاملة الق�ضائية وا�ستقالل املحاكم؛ والتعاون،
مبا يف ذلك عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة؛ وا�ستبقاء ممثلي الإع�سار وتعوي�ضهم؛ وتوجيه
الإ�شعارات؛ واالعرتاف بقرارات وقف الإجراءات؛ و�إجراءات ت�سوية املنازعات مبقت�ضى
االتفاق؛ ومفعول االتفاق وتعديله؛ واحلفاظ على احلقوق .وكان االتفاق عامال هاما يف
جناح عمليات البيع عرب احلدود يف �سياق الإجراءات القائمة.

)1996( Nakash -26

(ظ)

كان اتفاق الإع�س� � ��ار ،يف ق�ض� � ��ية  ،Nakashيتعلّق بالواليات املتحدة و�إ�رسائيل .واقت�ضى
ا�ست�ص� � ��دار �إذن ت�رشيعي �رصيح يف �إ�رسائيل وم�شاركة ق�ضائية مبا�رشة يف التفاو�ض عليه
(غ) حمكمة العدل العليا التابعة لوالية �أونتاريو ،امللف الق�ض� � ��ائي رقم  7( 02-CL-4816كانون الأول/دي�سمرب
 )2002وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة الغربية من والية تك�سا�س ،الق�ضية رقم -02
 8( 81440كانون الثاين/يناير .)2003
(ظ) حمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س التابعة للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم
� 23( ،94 B 44840أيار/مايو  ،)1996وحمكمة منطقة القد�س ،الق�ضية رقم � 23( 87/1595أيار/مايو .)1996
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بوجه عام .وركّز هذا االتفاق على حت�س� �ي��ن التن�س� � ��يق بني الإجراءات الق�ضائية والتعاون
بني الق�ضاة وكذلك بني الأطراف (ركّزت االتفاقات ال�سابقة املدرجة يف هذا املرفق على
الأطراف) .وعلى خالف الق�ض� � ��ايا ال�س� � ��ابقة العابرة للحدود التي و�ضعت لها اتفاقات،
مل ت�ش� � ��تمل هذه الق�ضية على �إجراءات �إع�س� � ��ار متوازية ب�ش�أن املدين نف�سه .وكان التنازع
ذو ال�صلة وامل�س�ألة الأ�سا�سية التي �سعى االتفاق �إىل حلها يف هذه الق�ضية هما الت�ضارب
بني طلب �إ�ص� � ��دار حكم على املدين يف �إ�رسائيل والوقف التلقائي النا�ش� � ��ئ عن �إجراءات
�إع�سار املدين (عمال بالف�صل  )11يف الواليات املتحدة ،الذي كان يفرت�ض �أن يحول دون
طلب �إ�صدار احلكم .ومل يكن املدين موقِّعا على االتفاق بل �إنه عار�ض �إقراره وتنفيذه.

)2001( 360Networks -27

(�أ�أ)

كان اتفاق الإع�س� � ��ار ،يف ق�ض� � ��ية �رشكة  ،360Networks Inc.يتعلق بالواليات املتحدة
وكن� � ��دا .وجمموعة  360Networksهي �ش� � ��بكة لتوريد الألياف ال�ض� � ��وئية لها عمليات
دولية ،ت�ض� � ��م �أكرث من � 90رشكة م�س� � ��جلة يف نحو  33والية ق�ضائية ،يعمل فيها ما يقرب
من  2 000موظف .ومبا �أن اجلزء الرئي�سي من موجوداتها وموظفيها كان يوجد يف كل
من كندا والواليات املتحدة ،فقد بُدئت �إجراءات الإع�سار يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني.
و�ش� � ��ملت الأوامر الأولية اتفاق �إع�س� � ��ار "منطيا" (انظر احلا�ش� � ��ية ج)� ،سعى �إىل حتقيق
الأهداف التالية :تعزيز الإدارة املنظمة والفعالة واملن�صفة وال�رصيحة؛ واحرتام ا�ستقالل
املحاكم املعنية ونزاهتها؛ وتعزيز التعاون الدويل واحرتام املجاملة الق�ضائية بني حمكمتي
كن� � ��دا والواليات املتح� � ��دة و�أي حمكمة �أجنبية؛ وتنفيذ �إطار م� � ��ن املبادئ العامة ملعاجلة
امل�سائل الإدارية النا�شئة عن الطبيعة العابرة للحدود التي تت�سم بها الإجراءات .وحتقيقا
لهذه الأهداف ،تناول اتفاق الإع�س� � ��ار جملة �أمور منها التن�س� � ��يق والتعاون بني املحاكم،
مبا يف ذلك عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة؛ وتوجيه الإ�شعارات؛ وا�ستبقاء االخت�صا�صيني
املهنيني وتعوي�ضهم؛ واالعرتاف املتبادل بقرارات وقف الإجراءات؛ والإجراءات الأجنبية
م�س� � ��تقبال؛ و�إجراءات ت�سوية املنازعات مبقت�ض� � ��ى اتفاق الإع�سار .غري �أن عمليتي �إعادة
الهيكلة �س� � ��ارتا بتق ُّدم على نحو م�س� � ��تقل ن�سبيا من دون �إ�شارة تذكر �إىل االتفاق .وقُدمت
خطتان مت�ش� � ��ابهتان جوهريا يف كل والية ق�ض� � ��ائية ،وكانت كل خطة منهما تعتمد على
املوافقة على اخلطة الأخرى .ومع �أن اتفاق الإع�سار قد ن�ص على �إمكانية عقد جل�سات
ا�ستماع م�شرتكة ،مل تن�ش�أ احلاجة �إىل عقدها.

(�أ�أ) املحكمة العليا لوالية بريتي�ش كولومبيا ،فانكوفر ،الق�ض� � ��ية رقم  28( L011792حزيران/يونيه ،)2001
وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم 29( 13721-01
�آب� /أغ�سط�س .)2001
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)2009( Nortel Networks -28

(بب)

�شملت ق�ضية � Nortel Networks Corporationإجراءات �إع�سار متوازية يف الواليات
املتح� � ��دة وكن� � ��دا لل�رشكات الأع�ض� � ��اء يف جمموعة �رشكات كبرية لالت�ص� � ��االت ال�س� � ��لكية
والال�س� � ��لكية ،كان مقرها يف كندا ولها فروع و�رشكات منت�س� � ��بة يف جمي� � ��ع �أنحاء العامل.
ورغم �أن املدينني يف الواليات املتحدة وكندا كانوا خمتلفني ،فقد �أُبرم اتفاق �إع�سار عند
بدء الإجراءات لت�س� � ��يري الأعمال الإدارية وتن�سيق الأن�شطة يف �إجراءات الإع�سار وحماية
حقوق الأطراف .وقد وافق عليه كل من املحكمتني يف غ�ضون يوم واحد .واالتفاق ي�شبه
اتفاق الإع�سار "النمطي" (انظر احلا�شية ج) ،مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة باملجاملة بني
املحاكم وا�ستقاللها ،والتعاون واحل�ضور يف املحكمة ،ونفاذ املفعول ،والتعديل ،و�إجراءات
ب�ش�أن ت�سوية املنازعات يف �إطار االتفاق ،و�أدرجت فيه املبادئ التوجيهية لالت�صاالت بني
املحاكم بالإحالة �إليها .ومثلما هي احلال يف ق�ضية ( Pope & Talbotانظر الفقرة 33
�أدناه) ،يحدد االتفاق �أنه عندما يُثار �س�ؤال ب�ش�أن مدى �صحة الوالية الق�ضائية للمحكمة
يف �أي من �إجراءي الإع�سار ،يجوز للمحكمة �أن تت�صل باملحكمة الأخرى لتحديد العملية
ال�سليمة التي �سيف�صل من خاللها يف م�س�ألة الوالية الق�ضائية .وين�ص االتفاق كذلك على
�أنه يجوز للمحكمتني �أي�ض� � ��ا �أن تقررا ب�صورة م�ش� �ت��ركة �أن امل�سائل الأخرى عرب احلدود
التي تن�ش�أ يف �إطار �إجراءات الإع�سار ينبغي �أن تعالج وفقا للمبادئ الواردة يف االتفاق.

)1993( Olympia & York -29

(جج)

كانت ق�ض� � ��ية �رشكة  Olympia & York Developments Ltd.تتعلق بال�رشكة الكندية
الأم وال�رشكات الفرعية التابعة لها ،التي كانت تعمل يف املقام الأول يف الواليات املتحدة
وكندا واململكة املتحدة .وقد �ص� � ��يغ اتفاق الإع�سار لتحقيق موازنة بني م�صالح الأطراف
املعنية ،ال �س� � ��يما ممثل الإع�س� � ��ار الكن� � ��دي والدائنون احلائ� � ��زون يف الواليات املتحدة،
والتو�ص� � ��ل �إىل توافق يف الآراء ب� �ي��ن خمتلف الأطراف فيما يتعلق ب�إدارة �ش � � ��ؤون �رشكات
املدين من خالل �إعادة هيكلة جمل�س �إدارة كل �رشكة .و�شمل االتفاق �أحكاما ب�ش�أن تكوين
جمل�س الإدارة و�ص� �ل��احيات املديرين و�أعمالهم وعزلهم و�إعادة انتخابهم ،وكذلك ب�ش � � ��أن
تعدي� � ��ل االتفاق واملوافقة عليه .وقد �أدى اتفاق ق�ض� � ��ية �رشك� � ��ة � Olympia & Yorkإىل
�رسعة �إجراءات �إعادة تنظيم �أعمال املدينني وكفاءتها ،من خالل ال�سماح لإدارة املدينني
احلالية يف الواليات املتحدة بالبقاء يف موقعها.
(بب) حمكم� � ��ة العدل لوالية �أونتاريو ،تورنتو ،الق�ض� � ��ية رق� � ��م  14( 09-CL-7950كانون الثاين/يناير ،)2009
وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ض� � ��ية رقم  15( 10138-09كانون الثاين/يناير
.)2009
(جج) حمكمة العدل لوالية �أونتاريو ،تورنتو ،الق�ضية رقم  26( B125/92متوز/يوليه  )1993وحمكمة الواليات
املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم  15( 92-B-42698-42701متوز/
يوليه �( )1993أ�سباب قرار حمكمة العدل لوالية �أونتاريو.)20 C.B.R. (3d) 165 ،)1993( :
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)1999( Peregrine -30

(دد)

يف ق�ض� � ��ية �رشكة  ،Peregrine Investments Holdings Limitedكانت ال�رشكة املدينة
قد ت�أ�س�ست يف برمودا وكان مكان عملها الرئي�سي يف منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة،
حيث بُدئت �إجراءات الإع�سار .وبعد ذلك بوقت ق�صري ،ا�ستهلت �إجراءات �إع�سار يف برمودا
�أي�ض� � ��ا ،وكان ذلك يف املقام الأول من �أجل اجتناب تنازع الواليات الق�ض� � ��ائية ،و�ضمان �أن
املعينني يف منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة ال�صالحية الكاملة
تكون ملمثلي الإع�س� � ��ار ّ
يف الواليات الق�ض� � ��ائية الأخرى وفيما يتعلق باملوجودات الكائنة خارج منطقة هونغ كونغ
الإدارية اخلا�صة .وكان ممثلو الإع�سار هم الأ�شخا�ص �أنف�سهم يف كال الإجراءين ،با�ستثناء
�شخ�ص واحد ُعينّ يف �إجراءات برمودا فح�سب ،ولكنهم كانوا يعملون جميعهم لدى ال�رشكة
الدولية ذاتها .وقد مت و�ضع االتفاق ملواءمة الإجراءات وتن�سيقها؛ و�ضمان الإدارة املنظمة
والفعالة للإجراءات الق�ض� � ��ائية يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني؛ وحتديد موجودات املدين
واحلف� � ��اظ عليها وتعظيم قيمتها يف جميع �أنحاء العامل لتحقيق الفائدة اجلماعية لدائني
املدين وغريهم من الأطراف ذات امل�ص� � ��لحة؛ والتن�س� � ��يق بني الأن�شطة؛ وتبادل املعلومات.
وحدد االتفاق �أن �إجراءات برمودا �س� � ��تكون هي الإجراءات الرئي�س� � ��ية ،و�إجراءات منطقة
هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة هي الإجراءات غري الرئي�سية .غري �أن ُجل ت�صفيات موجودات
املدين كان من املقرر �أن جتري يف منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة وانطالقا منها ،لأن
�أعمال املدين التجارية كانت ،وظلّت دائما ،مركّزة هناك .كما حدد االتفاق امل�س� � ��ائل التي
ينبغي معاجلتها �أ�سا�س� � ��ا يف منطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�ص� � ��ة ،مثل البت يف مطالبات
وت�ضمن االتفاق �أحكاما ب�ش�أن حقوق ممثلي
الدائنني وتوزيع �أرباح الأ�سهم على الدائنني.
ّ
الإع�سار و�صالحياتهم فيما يتعلق بتبادل املعلومات؛ والتكاليف وال�رضائب عليها؛ وتقدمي
الطلبات �إىل املحاكم .وكما هو احلال يف اتفاقي الإع�س� � ��ار ب�ش�أن ق�ضيتي  Akaiو،GBFE
ت�ضمن االتفاق ا�ستمارات موحدة تتعلق ب�إجراءات املطالبات.

)1999( Philip -31

(هـهـ)

تُذكر هذه الق�ضية ،Philip Services Corporation ،بو�صفها �أول "�صفقة �إعادة تنظيم
تفاو�ضية م�سبقة عابرة للحدود"(.وو) فقبل ا�ستهالل �إجراءات الإع�سار يف الواليات املتحدة
وكندا ،تفاو�ض املدين لعدة �أ�ش� � ��هر مع الدائنني على خطة لإعادة التنظيم .واجتهت النية
�إىل تنفي� � ��ذ اخلطة يف كلتا الواليتني الق�ض� � ��ائيتني بعد موافق� � ��ة املحكمتني عليها .ومثلما
حدث يف ق�ض� � ��ية �رشك� � ��ة  ،Loewenق ُِّدم هنا �أي�ض� � ��ا �إىل املحكمتني اتفاق �إع�س� � ��ار كامل
الإعداد ووافقت عليه املحكمتان كخطوة �أوىل .وقد ا�ستُ�ش� � ��هد بهذه الق�ض� � ��ية كمثال على
(دد) املحكمة العليا ملنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�صة ،ال�رشكات امل�صفاة ب�أمر املحكمة العليا (الإقفال) رقم
 20لعام  ،1998واملحكمة العليا لل�رشكات يف برمودا (الإقفال) رقم  15لعام .)1999( 1998
(هـ هـ) حمكمــة الواليات املتحدة لقـــ�ضايا الإفال�س ملنطقة ديــالوير ،الق�ضية رقم  28( 99-B-02385حزيران/
يونيـه  )1999وحمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،الق�ضية رقم  25( 99-CL-3442حزيران/يونيه .)1999
(وو) �إجراء متاح يف بع�ض الواليات الق�ض� � ��ائية ،حيث يجري التفاو�ض طوعا ب�ش � � ��أن خطة لإعادة التنظيم قبل
بدء �إجراءات الإع�سار ثم توافق عليها املحكمة فيما بعد.
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اتفاق يتيح جماال عري�ض� � ��ا وعاما للمواءمة والتن�سيق بني الإجراءات العابرة للحدود ،مبا
يتفق مع مب� � ��ادئ امليثاق (( )Concordatعلى عك�س اتفاق ق�ض� � ��ية �رشكة Tee-Comm.
ال�ش� � ��ديد التحديد (انظر الفق� � ��رة � 43أدناه) .وكان االتفاق ي�ش� � ��به اتفاقا "منطيا" (انظر
احلا�شية ج) .و�شملت الأهداف العري�ضة لالتفاق تعزيز الإدارة املنظمة والفعالة واملن�صفة
وال�رصيح� � ��ة؛ واحرتام ا�س� � ��تقاللية كل حمكمة ونزاهتها؛ وت�ش� � ��جيع التعاون الدويل وتعزيز
االحرتام للمجاملة الق�ض� � ��ائية؛ وتنفيذ �إطار من املبادئ العامة ملعاجلة امل�س� � ��ائل الإدارية
النا�ش� � ��ئة من طبيعة الإجراءات العابرة للح� � ��دود .وحتقيقا لهذه الأهداف ،تناول االتفاق،
من �ض� � ��من ما تناوله ،التن�س� � ��يق والتعاون بني املحاكم ،وا�س� � ��تبقاء االخت�صا�صيني املهنيني
وتعوي�ض� � ��هم ،واالعرتاف امل�شرتك بقرارات وقف الإجراءات .وعمال بهذا االتفاق ،وافقت
املحكمتان �أي�ض� � ��ا على التع� � ��اون ،حيثما كان التع� � ��اون ممكنا ،يف التن�س� � ��يق بني عمليات
املطالبات ،و�إجراءات الت�صويت ،و�إجراءات �إقرار اخلطة.
Pioneer -32

(زز)

كانت ق�ض� � ��ية �رشكة  Pioneer Companies Inc.تتعلق ب�إجراءات �إع�س� � ��ار يف الواليات
املتحدة بخ�ص� � ��و�ص من�ش � � ��أة متعددة اجلن�س� � ��يات يف الواليات املتح� � ��دة وبع�ض ال�رشكات
الفرعية واملنت�س� � ��بة التابعة لها على نحو مبا�رش وغري مبا�رش وكذلك �إجراءات �إع�سار يف
كندا بخ�ص� � ��و�ص �رشكة فرعية كندية واحدة ،كانت �أي�ضا مدينة يف الق�ضايا املرفوعة يف
�إجراءات الواليات املتحدة .واعرتف اتفاق الإع�سار (املربم باللغتني الفرن�سية والإنكليزية)
ب�أن من م�ص� � ��لحة املدينني و�رشكائه� � ��م �أن تتوىل حمكمة الواليات املتحدة امل�س � � ��ؤولية عن
ف�صل بها
الإدارة الرئي�سية لإعادة التنظيم وحتدد املبادئ العامة للطريقة التي ينبغي �أن يُ َ
يف املطالبات املقدمة �ضد املدينني ،وخ�صو�صا فيما يتعلق ب�إثبات املطالبات.

)2007( Pope & Talbot -33

(حح)

�ش� � ��ملت ق�ض� � ��ية � Pope & Talbot Inc.إجراءات متزامنة لإع� � ��ادة التنظيم يف الواليات
املتحدة وكندا بخ�صو�ص �رشكة �أُم تبا�رش �أعماال جتارية يف جمال عجينة الورق والأخ�شاب
م� � ��ن خالل فروعها املختلفة يف كندا والواليات املتح� � ��دة ولديها موجودات كبرية يف كلتا
الدولتني .وقد و�ض� � ��عت ال�رشكات املدينة اتفاق �إع�سار لتي�سري مواءمة الأن�شطة وتن�سيقها
يف كلتا الواليتني الق�ض� � ��ائيتني ول�ضمان ال�شفافية والإن�صاف للأطراف ذات امل�صلحة يف
كلتا الدولتني .وكان االتفاق ي�ش� � ��به اتفاق �إع�سار "منطيا" (انظر احلا�شية ج) ،على غرار
(زز) حمكم� � ��ة كويبيك العليا ( ،)Re PCI Chemicals Canada Inc.الق�ض� � ��ية رقم 012-066677-05-5000
(� 1آب�/أغ�س� � ��ط�س  )2001وحمكمة الواليــــات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبيــــة من والية تك�سا�س (Re
 ،)Pioneer Companies Inc.الق�ضية رقم � 1( 38259-01آب�/أغ�سط�س .)2001
(حح) املحكمة العليا لوالية بريتي�ش كولومبيا ،فانكوفر ،الق�ض� � ��ية رقم  14( SO77839كانون الأول/دي�س� � ��مرب
 ،)2007وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم .11738-07
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اتفاقات ق�ض� � ��ايا  Laidlawو Loewenو ،Mosaicكم� � ��ا �أدرجت فيه املبادئ التوجيهية
وت�ضمن االتفاق �أحكاما ب�ش�أن التعاون؛ واالعرتاف
لالت�صاالت بني املحاكم بالإحالة �إليها.
ّ
املتبادل بقرارات الإبطال التي ت�أمر بها املحكمتان املعنيتان؛ وحقوق الأطراف يف املثول؛
وا�س� � ��تبقاء املمثلني واملهنيني املخت�ص� �ي��ن وتعوي�ضهم؛ وتوجيه الإ�ش� � ��عارات؛ ونفاذ مفعول
االتفاق وتعديله؛ وت�سوية املنازعات ،و�صون احلقوق .وكما هي احلال يف ق�ضية Nortel
 ،Networksت�ضمن اتفاق الإع�سار حكما ي�سمح للمحكمتني باال�شرتاك يف �إيجاد عملية
منا�س� � ��بة للبت يف م�س � � ��ألة مدى �ص� � ��حة الوالية الق�ض� � ��ائية التي تثار يف �أي من �إجراءي
الإع�س� � ��ار .كما ت�ض� � ��من حكما ين�ص على �أن �أي معاملة جترى خارج �سياق العمل املعتاد
وتنطوي على بيع ممتلكات عقارية للمدينني �أو ت�أجريها �أو ا�ستخدامها ينبغي �أن تخ�ضع
ملوافقة حمكمة الوالية الق�ض� � ��ائية التي توجد فيها املمتلكات ،ولكن ا�س� � ��تبعدت مطاحن
املدينني من ذلك احلكم .و�أثار ممثل الإع�س� � ��ار الكندي �ش� � ��واغل ب�ش�أن هذا احلكم على
�أ�سا�س �أنه يتطلب موافقة كلتا املحكمتني على بيع مطاحن الورق ،معتربا �أن هذا ال�رشط
ي�س� � ��تتبع نفقات وت�أخريا واحتمال االزدواجية يف عمليات اتخ� � ��اذ القرارات على نحو ال
�رضورة له .لكن يف جل�س� � ��ة ا�ستماع م�ش� �ت��ركة ،اتفقت املحكمتان على �أن هذا ال�رشط لن
ي�ؤدي �إال �إىل تعزيز قدرتهما على اتخاذ القرار ال�صحيح فيما يتعلق ببيع املوجودات.

)2008( Progressive Moulded -34

(طط)

يف ق�ضية �رشكة  ،Progressive Moulded Products Limitedوهي جمموعة �رشكات
تعمل يف جمال قطع غيار ال�سيارات يف الواليات املتحدة وكندا ،و�ضع اتفاق �إع�سار لتن�سيق
�إجراءات الإع�س� � ��ار التي كانت معلّقة يف كندا والواليات املتحدة .ويندرج اتفاق الإع�سار
�ض� � ��من فئة اتفاقات الإع�سار "النمطية" (انظر احلا�شية ج) ،على غرار اتفاقي الإع�سار
يف ق�ضيتي  Nortel Networksو .Pope & Talbotومتت املوافقة على اتفاق الإع�سار
بعد فرتة وجيزة من بدء الإجراءات وت�ض� � ��من �أحكاما ت�شمل ،على �سبيل املثال ،التعاون،
مبا يف ذلك عقد جل�سات ا�ستماع م�شرتكة؛ واالعرتاف املتبادل ب�إبطال الإجراءات؛ وحقي
الأطراف يف املثول و�س� � ��ماع دعواهم؛ ونفاذ مفعول االتفاق وتعديله؛ و�إجراءات ت�س� � ��وية
املنازعات النا�ش� � ��ئة يف �إطار االتفاق .كما �أدرج االتفاق املبادئ التوجيهية لالت�صاالت بني
املحاكم بالإحالة �إليها.

)2001( PSINet -35

(يي)

كانت ق�ضية �رشكة  PSINetتتعلق ب�إجراءات �إع�سار يف كندا والواليات املتحدة .وقد �أُبرم
اتفاق الإع�س� � ��ار للتن�سيق بني �إجراءات الإع�سار القائمة يف كلتا الدولتني .وحدد االتفاق
(طط) حمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو ،ال�ش� � ��عبة التجاري� � ��ة ،ملف املحكمة رقم 24( CV-08-7590-00CL
حزي� � ��ران /يونيه  )2008وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ض� � ��ية رقم 11253-08
( 14متوز/يوليه .)2008
(يي) حمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو يف تورونتو ،الق�ض� � ��ية رق� � ��م  10( 01-CL-4155متوز/يوليه )2001
وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ض� � ��ية رقم 10( 13213-01
متوز/يوليه .)2001
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بع�ض امل�س� � ��ائل املتعلقة بالإع�سار عرب احلدود و�إعادة الهيكلة ،التي �أثارتها طبيعة �أعمال
املدين� �ي��ن التجارية يف الواليات املتحدة وكن� � ��دا ،والرتابط واالعتماد املتبادل بني خطوط
االت�صال يف �أعمال املجموعة على ال�صعيد العاملي وعملياتها عرب الإنرتنت ،مما تتطلب
م�س� � ��اعدة كلتا املحكمتني لتحقيق ت�س� � ��وية عادلة وفعالة .وت�ضمنت تلك امل�سائل املوافقة
على بيع املوجودات؛ وتوزيع العائدات؛ ومعاجلة املطالبات فيما بني ال�رشكات؛ واملطالبات
التعاقدية ،واملوافقة على �أي خطة لإعادة التنظيم ت�ض� � ��م املدينني من كل والية ق�ضائية
باعتبارهم �أطرافا ،وتنفيذ تلك اخلطة .وو�ضع االتفاق مبادئ توجيهية فيما يتعلق بتلك
امل�س� � ��ائل ،على �أن تحُ َّدد وتُ�س� � � ّ�وى يف جل�سات ا�ستماع م�ش� �ت��ركة بني املحكمتني .كما ن�ص
االتف� � ��اق على �أن تعالج امل�س� � ��ائل املتعلق� � ��ة باملعدات التي متلكها �أط� � ��راف ثالثة والإيجار
التمويلي والعقارات حمكمة الدولة الت� � ��ي توجد فيها املمتلكات �أو املعدات املعنية .و�أذن
االتفاق با�س� � ��تخدام املبادئ التوجيهية لالت�صال بني املحاكم .وكان االتفاق عامال رئي�سيا
يف جناح بيع موجودات �رشكة  PSINetالكندية.

)2008( Quebecor -36

(كك)

كانت ق�ضية �رشكة  Quebecor World Inc.تتعلق ب�إجراءات دعوى متوازية قائمة يف
الواليات املتحدة وكندا .وقد اقرتح املدينون املوافقة على اتفاق �إع�س� � ��ار عند ا�ستهالل
الق�ض� � ��يتني باعتباره �أم� � ��را ذا �أولوية ،وذلك توخيا للحاجة �إىل �إجراء ات�ص� � ��االت فيما
بني املحكمتني وعقد جل�س� � ��ات ا�س� � ��تماع م�شرتكة لت�س� � ��هيل الإجراءات نظرا �إىل ات�ساع
نط� � ��اق عملي� � ��ات املدينني يف كلتا الدولتني .وق� � ��د �أرج�أ القا�ض� � ��ي يف الواليات املتحدة
املوافقة على اتفاق الإع�س� � ��ار ،وذلك من �أجل �إن�شاء جلنة للدائنني و�إتاحة الفر�صة لها
للتعليق على الإجراء .ونتيجة لذلك ،مت تعديل االتفاق الأ�ص� � ��لي لي�شمل �أحكاما مو�سعة
ب�ش�أن توجيه الإ�شعارات؛ وحكما يتعلق بو�ضع اتفاق �آخر م�شرتك ب�ش�أن املطالبات فيما
يتعلق بتوقيت ت�س� � ��وية املطالبات فيما بني ال�رشكات املقدمة من دائني املدينني يف كال
الإجراءين ،و�س� �ي��ر تلك الت�سوية ،والوالية الق�ض� � ��ائية ،والقانون الواجب تطبيقه عليها؛
مف�ص� �ل��ا يتعلق بالإجراءات املطلوب اتباعها عندما يتقرر �أن ثمة طلبا للإعفاء
وحكما
َّ
قد ُقدم يف �إحدى الدول من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري جوهري يف دول �أخرى .كما ت�ضمن
االتفاق املبادئ التوجيهية لالت�صال فيما بني املحاكم .وعقدت جل�سات ا�ستماع م�شرتكة
للموافقة على بيع �أعمال املدينني الأوروبية ،و�أ�سفرت عن �إ�صدار �أوامر فورية منف�صلة
باملوافقة على ذلك البيع.

(كك) حمكمة مونرتيال العليا ،ال�ش� � ��عبة التجارية ،الق�ض� � ��ية رقم  ،085-032338-11-500وحمكمة الواليات
املتحدة لق�ضايا الإفال�س للمنطقة اجلنوبية من والية نيويورك ،الق�ضية رقم .)2008( (JMP) 10152-08
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)2009( SemCanada Crude Company -37

(لل)

كان� � ��ت ق�ض� � ��ية  SemCanada Crude Company et al.تتعل� � ��ق ب�إجراءات �إع�س� � ��ار
منف�ص� � ��لة لأع�ض� � ��اء خمتلفني يف جمموعة من�ش � � ��آت يف كندا والوالي� � ��ات املتحدة .واقرتح
املدينون الكنديون يف البداية �إعادة هيكلة �أعمالهم التجارية كعمليات قائمة بذاتها دون
االنت�س� � ��اب �إىل املدينني يف الواليات املتحدة .لكن ات�ض� � ��ح �أن الأعمال التجارية متكاملة
تكامال وثيقا مع املدينني يف الواليات املتحدة ،مما دعا املدينني الكنديني �إىل اال�ش� �ت��راك
يف عملي� � ��ة �إعادة هيكلة �رشك� � ��ة  SemGroupمن خالل خطط متزامنة ومتكاملة لإعادة
الهيكل� � ��ة يف كل من كندا والواليات املتحدة .ومت و�ض� � ��ع اتفاق �إع�س� � ��ار م� � ��ن �أجل تنفيذ
الإجراءات الإدارية الأ�سا�س� � ��ية ومبادئ توجيهية عابرة للحدود من �أجل تن�س� � ��يق �أن�شطة
معينة مندرجة يف الإجراءات ،مبا يف ذلك تن�سيق اخلطوات املطلوبة لو�ضع خطة �إعادة
ّ
التنظي� � ��م يف الواليات املتحدة يف �ص� � ��يغتها النهائية والتما�س املوافق� � ��ات الالزمة عليها
وتنفيذها باالقرتان مع اخلطط الكندية ،فيما يتعلق بجملة �أمور ،منها حتديد الدائنني،
والدع� � ��وة �إىل اجتماعات الدائنني الالزمة وعقد تل� � ��ك االجتماعات وما �إىل ذلك .وكان
االتفاق ي�شبه ،من حيث ال�شكل ،اتفاق �إع�سار "منطيا" (انظر احلا�شية ج) وي�ضم املبادئ
التوجيهية لالت�صاالت بني املحاكم بالإحالة �إليها.

)2006( SENDO -38

(مم)

كانت �إجراءات الإع�س� � ��ار الرئي�سية يف ق�ضية �رشكة SENDO International Limited

قائمة يف اململكة املتحدة ،وكانت �إجراءات الإع�سار غري الرئي�سية قائمة يف فرن�سا .وقد
طلب ممثل الإع�س� � ��ار يف الإجراءات الرئي�سية
بناء على ٍ
بد�أت الإجراءات غري الرئي�س� � ��ية ً
ب�سبب موظفي  SENDOيف فرن�سا .ومن خالل ا�ستهالل الإجراءات غري الرئي�سية ،كان
املوظفون العاملون يف فرن�سا م�شمولني بقانون الإع�سار الفرن�سي ،الذي كان يتيح معاملة
�أف�ض� � ��ل مم� � ��ا يتيحها القانون الإنكليزي ،وكان ميكن ملمثل الإع�س� � ��ار الفرن�س� � ��ي �أن يبيع
امل�سددة التي
ويجمع بيانات بامل�ستحقات غري
املوجودات الكائنة على الأرا�ضي الفرن�سية
َّ
ِّ
�س� � ��جلها دائنو �رشكة  SENDOالفرن�س� � ��يون والأجانب .وقد �أبرم ممثلو الإع�سار يف كال
الإجراءين اتفاقا (باللغتني الفرن�سية والإنكليزية) للتن�سيق بني �إجراءي الإع�سار كليهما،
مع مالحظة �أن الئحة جمل�س �أوروبا التنظيمية مل ت�ض� � ��ع �س� � ��وى مبادئ ت�سيري عامة جدا.
ويف االتفاق ،اتفق ممثلو الإع�س� � ��ار على العمل ،لأغرا�ض تنفيذ مبادئ الت�سيري تلك ،بثقة
متبادل� � ��ة وعلى االمتثال لواجب الإبالغ باملعلومات والتع� � ��اون على النحو املبني يف املادة
(لل) هيئة حمكمة �ألبريتا يف كوينـز ملنطقة كالغاري الق�ض� � ��ائية ،الق�ض� � ��ية رقم � 22( 08510-0801أيار/مايو
 ،)2009وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم .11525-08
(مم) �إجراءات الإع�س� � ��ار �أمام حمكمة العدل العليا ،دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي املطلق يف لندن و�أمام حمكمة
نانتري التجارية (.)2006
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 31م� � ��ن الالئحة التنظيمية ملجل�س �أوروبا ،على �أن تكون الأولوية للإجراءات الرئي�س� � ��ية
على الإجراءات غري الرئي�سية .وت�ض� � ��من االتفاق بنودا ب�ش�أن معاملة الإ�شعارات وتقدمي
مطالبات الدائنني؛ وب�ش � � ��أن الو�س� � ��ائل العملية للتحقق من املطالبات؛ ومعاملة التكاليف
القانونية؛ وب�ش�أن معاملة موجودات الفرع الفرن�سي للمدين.

)2009( Smurfit-Stone -39

(نن)

يف ق�ضية  ،Smurfit-Stone Container Canada Inc.بد�أت �إجراءات الإع�سار فيما
يتعل� � ��ق بال�رشكة الأم يف الواليات املتحدة وبع�ض �رشكاته� � ��ا الأمريكية والكندية الفرعية
واملنت�س� � ��بة يف كل من الواليات املتحدة وكندا .ومت االعرتاف ب�إجراءات الإع�سار املقامة
يف الواليات املتحدة باعتبارها �إجراء رئي�س� � ��يا يف كندا مبقت�ض� � ��ى القانون الكندي الذي
ي�شرتع قانون الأون�سيرتال النموذجي .وا�ستند اتفاق الإع�سار �إىل الطبيعة العابرة للحدود
لأعمال املدينني التجارية و�إىل كون جميع املدينني يف الإجراءات الكندية �أطرافا �أي�ض� � ��ا
يف الإج� � ��راءات املقامة يف الواليات املتحدة و�إىل ك� � ��ون جميع القرارات الإدارية املتعلقة
باملدين� �ي��ن يف الإج� � ��راءات الكندية تُ َّتخذ يف الواليات املتح� � ��دة .وكانت هناك حاجة �إىل
اتفاق الإع�س� � ��ار ل�ض� � ��مان التن�س� � ��يق بني �إجراءات الإع�سار تفاديا لإ�ص� � ��دار املحكمتني
قرارات غري مت�سقة �أو مت�ضاربة �أو مكررة ،و�ضمان تل ّقي جميع الأطراف ذات امل�صلحة
�إ�شعارات كافية بامل�سائل الرئي�سية يف كال الإجراءين ،وحماية احلقوق املو�ضوعية جلميع
الأطراف ذات امل�ص� � ��لحة ،واحلفاظ عل� � ��ى النـزاهة الق�ض� � ��ائية للمحاكم .وكان االتفاق
ي�شبه اتفاق �إع�سار "منطيا" (انظر احلا�شية ج) وي�ضم �أحكاما ب�ش�أن املجاملة الق�ضائية
للمحاكم وا�ستقاللها ،والتعاون ،واالعرتاف بقرارات وقف الإجراءات ،و�إجراءات تقدمي
الإ�ش� � ��عار ،ونفاذ االتفاق وتعديله ،و�إجراءات ت�سوية املنازعات مبقت�ضى االتفاق ،و�صون
احلقوق ،وما �إىل ذلك .و�إدراكاً ب�أن �أي مدينني قد يكونون دائنني لكل حوزة من حوزات
ن�ص االتفاق ب�ص� � ��ورة خا�ص� � ��ة على �رضورة تعاون املدينني مع بع�ضهم
املدينني الآخرينّ ،
فيما يتعلق بالتدابري املتخذة يف كل �إجراء واتخاذهم �أي خطوات �أخرى الزمة لتن�س� � ��يق
ن�ص على
�إدارة �إجراءات �إعادة التنظيم حتقيقا مل�ص� � ��الح حوزات و�رشكاء املدينني .كما ّ
�أن املحكمتني قد تن�س� � ��قان الأن�ش� � ��طة يف �إجراءات الإع�سار حتى يت�سنى البت من خالل
حمكمة واحدة يف مو�ض� � ��وع �أي تدبري بعينه �أو دع� � ��وى �أو التما�س �أو طلب �أو �أمر متنازع
عليه �أو �أي �إجراء �آخر.

(نن) حمكم� � ��ة العدل العليا لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،الق�ض� � ��ية رق� � ��م � 12( 00-7966-09آذار/مار�س )2009
وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ،الق�ضية رقم � 12( 10235-09آذار/مار�س .)2009
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)1998( Solv-Ex -40

(�س�س)

يف ق�ض� � ��ية �رشكتي  Solv-Ex Canada Limitedو ،Solv-Ex Corporationالتي كانت
ت�ش� � ��مل الواليات املتحدة وكندا� ،أ�ص� � ��درت املحكمتان عددا من القرارات املتناق�ضة التي
�أدت فعليا �إىل توقف الإجراءات .وعقب التفاو�ض بني الأطرافُ ،ر ّتبت جل�س� � ��ات ا�ستماع
م�ش� �ت��ركة مع توفري التوا�ص� � ��ل بخطوط هاتفية للتداول بغية املوافقة على بيع موجودات
املدين .وتو�ص� � ��لت املحكمتان �إىل نتائج متطابقة ب�ش � � ��أن الإذن بالبيع ،و�شجعتا الأطراف
على التفاو�ض ب�ش � � ��أن اتفاق �إع�س� � ��ار لتنظيم الإجراءات الالحقة يف هذه الق�ضية .وكان
قدم �أوراق متطابقة يف كلتا
من بني امل�س� � ��ائل الإجرائية التي اتفقت عليها الأطراف �أن تُ َّ
الواليتني الق�ضائيتني و�أنه ميكن للقا�ضيني رئي�سي املحكمتني �أن يت�صل كل منهما بالآخر،
من دون ح�ض� � ��ور م�ست�ش� � ��ار قانوين ،وذلك بغية االتفاق على املبادئ التوجيهية جلل�سات
اال�س� � ��تماع ،ثم تقرير ما �إذا كان با�ستطاعتهما �إ�صدار حكمني مت�سقني .وت�ضمن االتفاق
�أحكاما �أخرى ب�ش�أن بيع املوجودات و�إجراءات املطالبات .ووافقت املحكمتان عقب ذلك
على االتفاق.

()2003( Swissair -41عع)*
ا�س� � ��تهلت �إجراءات �إع�س� � ��ار يف �س� � ��وي�رسا ب�ش � � ��أن عدة �رشكات من جمموع� � ��ة Swissair
( .)Schweizerische Luftverkehr AGوحلماي� � ��ة موج� � ��ودات ال�� �ش��ركات املعني� � ��ة يف

اخلارج ،ا�س� � ��تهلت �أي�ض� � ��ا �إجراءات �إع�سار يف واليات ق�ض� � ��ائية �أخرى ،مبا فيها �إنكلرتا.
وتي�س� �ي��را للتن�سيق� ،أبرم ممثال الإع�س� � ��ار ال�س� � ��وي�رسي والإنكليزي اتفاق �إع�سار .وتناول
االتفاق ت�س� � ��ييل املوجودات ،و�سداد اخل�ص� � ��وم ،والتكاليف والنفقات ،وتبادل املعلومات،
ف�ضال عن تلقي مطالبات الدائنني والف�صل فيها .وقد �صمم االتفاق لتفادي االزدواجية
يف العمل ،مع القيام يف الوقت ذاته بحماية حقوق الدائنني ومراعاة الأولويات.

)2003( Systech -42

(فف)

كانت ق�ضية �رشكة  Systech Retail Systems Corp.ت�شمل �إجراءات �إع�سار يف الواليات
مورد كبري �إىل مراكز جتزئة لبيع اخلدمات امليدانية ،يعمل من
املتحدة ويف كندا ب�ش � � ��أن ّ
(�س�س) هيئة حمكمـة �ألبـــريتا يف كوينـز ،القــــ�ضية رقم  28( 10022-9701كانون الثاين/يناير  )1998وحمكمة
الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س ملنطقة نيومك�سيكو ،الق�ضية رقم  28( 11-97-14362-MAكانون الثاين/يناير
.)1998
(عع) �إج� � ��راءات الإع�س� � ��ار املعرو�ض� � ��ة على حمكمتي ب� � ��والخ (�رشكة  Swissairو�أع�ض� � ��اء �آخ� � ��رون يف جمموعة
 )SAirGroupوزيوريخ ( )SAirGroupواملحكمة العليا لإنكلرتا وويلز ،دائرة االخت�صا�ص الق�ضائي املطلق يف لندن،
الق�ضية رقم  2344لعام � 18( 2002شباط/فرباير .)2003
(فف) حمكمة العدل العليا لوالية �أونتاريو ،تورونتو ،امللف الق�ضائي رقم  20( 03-CL-4836كانون الثاين/يناير
 )2003وحمكمة الواليات املتحدة لق�ض� � ��ايا الإفال�س للمنطقة ال�رشقية من والية كارولينا اجلنوبية� ،ش� � ��عبة راالي،
الق�ضية رقم  30( 03-00142-5-ATSكانون الثاين/يناير .)2003
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خالل �رشكات فرعية ومنت�سبة خمتلفة يف كندا والواليات املتحدة .وقد و�ضعت ال�رشكات
املدينة اتفاق �إع�س� � ��ار لإر�س� � ��اء الإجراءات الإدارية الأ�سا�سية فيما بني الإجراءين يف كلتا
الواليتني القـ�ض� � ��ائيتني .وكـــان اتفاق الإع�سار ي�شبه اتفاقا "منطيا" (انظر احلا�شية ج)،
وقد ت�ضمن �أحكاما ب�ش � � ��أن املجاملة الق�ضائية وا�س� � ��تقالل املحاكم؛ والتعاون؛ وا�ستبقاء
ممثلي الإع�س� � ��ار واالخت�صا�صيني املهنيني وتعوي�ض� � ��هم؛ وتوجيه الإ�شعارات؛ واالعرتاف
املتب� � ��ادل بقرارات وقف الإج� � ��راءات وفقا لقوانني كلتا الواليتني الق�ض� � ��ائيتني؛ وحقوق
الأطراف يف املثول واال�س� � ��تماع �إليهم؛ و�إجراءات ت�سوية املنازعات مبقت�ضى االتفاق .كما
ت�ض� � ��من االتفاق املبادئ التوجيهية لالت�صال بني املحاكم .وعقب موافقة كلتا املحكمتني
على االتفاق ،عقدت جل�سة ا�ستماع م�شرتكة وفقا للمبادئ التوجيهية� ،أف�ضت �إىل ت�سوية
وتن�سيق عدد من امل�سائل العابرة للحدود يف الق�ضية.

)1997( Tee-Comm -43

(�ص�ص)

ميكن و�ص� � ��ف اتفاق الإع�سار يف ق�ض� � ��ية �رشكة  ،Tee-Comm. Electronics Inc.وهي
و�ضيق النطاق .فقد
ق�ضية كانت ت�شمل الواليات املتحدة وكندا ،ب�أنه اتفاق حمدد الغر�ض
ّ
�أُن�شئ مبقت�ض� � ��اه �إطار عمل يقوم فيه ممثلو الإع�سار يف الواليتني الق�ضائيتني على نحو
م�ش� �ت��رك بت�سويق موجودات املدين بغية زيادة قيمة احلوزة �إىل �أكرب قدر .ومل يتناول ،تبعا
لذلك� ،إال بيع تلك املوجودات ،وهو ما كان امل�س � � ��ألة الأ�سا�سية يف بداية الق�ضية ،ولكنه مل
يتناول �أي �أمور �أخرى مثل احلق يف عائدات البيع وتوزيعها.

)2003( United Pan-Europe -44

(قق)

يف ق�ض� � ��ية  ،United Pan-Europe Communications N.V.كان املدين �رشكة رائدة
يف جمال االت�ص� � ��االت بالكابالت واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية مقرها يف هولندا ولها
م�ص� � ��الح ملكية مبا�رشة وغري مبا�رشة يف �رشكات ت�ش� � ��غيل فرعية ،مبا يف ذلك �رشكات يف
الواليات املتحدة .وقد ا�س � � �تُهلت �إجراءات الإع�س� � ��ار يف الواليات املتحدة وهولندا .ولأن
املحام� � ��ي الهولندي عن املدين كان يرى �أن اتفاق الإع�س� � ��ار غري مقبول مبوجب القانون
الهولندي والإج� � ��راءات الهولندية ،فقد عمل حمامو املدين يف هولندا والواليات املتحدة
(�ص��� ��ص) بخـــ�ص� � ��و�ص ق�ض� � ��ية  ،re AlphaStar Television/Tee-Comm Distribution, Inc.حمكمـــة العـــدل
لوالية �أونتاريو وحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س ملنطقة ديالوير ( 27حزيران/يونيه .)1997
(قق) حمكمة �أم�س� �ت��ردام ( )Rechtbankوحمكمة الواليات املتحدة لق�ضايا الإفال�س التابعة للمنطقة اجلنوبية
من والية نيويورك (الق�ضية رقم .)16020-02
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على نحو وثيق معا ،دون �إبرام �أي اتفاق مكتوب ،من �أجل ت�س� � ��وية م�سائل طر�أت يف �أثناء
الإجراءات ول�ضمان امتثال جميع القرارات لكال القانونني يف هولندا والواليات املتحدة.
و�ش� � ��ارك ممثال الإع�سار يف املداوالت .وت�ضمن التن�سيق ا�س� � ��تمرار تقدمي املعلومات �إىل
املحكمتني وممثلي الإع�سار؛ وا�ستبقاء امل�ست�شارين القانونيني وممثلي الإع�سار وتعوي�ضهم؛
وو�ض� � ��ع �إج� � ��راءات اللتما�� � ��س العرو�ض ال�س� � ��تخدامها يف كلتا الق�ض� � ��يتني؛ وعمليات بيع
و�ص� � � ِّ�ممت خطة �إعادة التنظيم بحيث تلبي متطلبات
املوجودات؛ وخطة لإعادة التنظيمُ .
كلتا الواليتني الق�ضائيتني ،وتفادي الأحكام التي ت�سمح بها �إحدى الواليتني الق�ضائيتني
دون الأخ� � ��رى ،من قبيل التبعي� � ��ة يف املرتبة .ونتيجة للتعاون املقام� ،أُقفلت الإجراءات يف
الواليات املتحدة ويف هولندا يف اليوم نف�سه.

املرفق الثاين
قرار جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
وقرار اجلمعية العامة 112/64
�ألف -قرار اللجنة
 -1اعتمدت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ،يف جل�س� � ��تها  890املعقودة
(�أ)
يف  1متوز/يوليه  ،2009القرار التايل:

�إن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
التو�سع يف التجارة واال�ستثمار ي�ؤ ّدي �إىل زيادة عدد احلاالت
�إذ تالحظ �أن
ّ
َار�س فيها الأعمال التجارية على �أ�س� � ��ا�س عاملي وتكون فيها للمن�ش � � ��آت
الت� � ��ي تمُ َ
والأفراد موجودات وم�صالح يف �أكرث من دولة واحدة،
و�إذ تالحظ �أي�ض� � ��ا �أنه عندم� � ��ا تتعلق �إجراءات الإع�س� � ��ار مبدينني لديهم
موجودات يف �أكرث من دولة واحدة �أو ب�أع�ض� � ��اء جمموعة من�ش�آت متار�س عمليات
ما�س� � ��ة بوجه عام
جتارية ولديها موجودات يف �أكرث من دولة واحدة ،فثمة حاجة ّ
�إىل التعاون والتن�س� � ��يق عرب احلدود ب�ش�أن الإ�رشاف على موجودات و�ش�ؤون فرادى
املدينني و�أع�ض� � ��اء جمموعات املن�ش�آت ه�ؤالء و�إدارة تلك املوجودات وال�ش�ؤون ،مبا
ي�شمل ،عند االنطباق� ،إجراءات الإع�سار املتوازية املتعددة،
و�إذ ترى �أن من �ش�أن التعاون والتن�سيق يف حاالت الإع�سار عرب احلدود �أن
يح�سنا �إىل حد بعيد من فر�ص �إنقاذ الأفراد وجمموعات املن�ش�آت املتعثرّ ين ماليا،
ّ
و�إذ تدرك �أن جوانب التعاون والتن�س� � ��يق عرب احلدود والو�سائل التي ميكن
تطبق بها يف املمار�سة العملية لي�ست م�ألوفة على نطاق وا�سع،
�أن ّ
واقتناع� � ��ا منها ب�أن من �ش � � ��أن توفري معلومات ي�س� � ��هل الو�ص� � ��ول �إليها عن
املمار�سات الراهنة ب�ش�أن التن�سيق والتعاون عرب احلدود لكي يرجع �إليها وي�ستعني
(�أ) انظر :الوثائق الر�س � � �مـــية للجمعـــي� � ��ة العـــامة ،الدورة الرابعة وال�س � � �ــــتون ،امللحق رقم ،)A/64/17( 17
الفقرة .24
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بها الق�ضاة واملمار�س� � ��ون و�سائر �أ�صحاب امل�صلحة يف �إجراءات الإع�سار �أن يي�سرّ
ويوثّق التعاون والتن�سيق ويج ِّنب ما ال يلزم من ت�أخري وتكاليف،
و�إذ ت�س� � ��تذكر �أن قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود
فعالة من التن�سيق والتعاون عرب احلدود،
يو ّفر �إطارا ت�رشيعيا يي�سرّ �رضوبا ّ
 -1تعتمد الدليل العملي ب�ش�أن التعاون يف �إجراءات الإع�سار عرب احلدود
ب�صيغته الواردة يف الوثيقة  A/CN.9/WG.V/WP.86وت�أذن للأمانة ب�أن ت�ضيف
مزيدا من املعلومات عن االتفاقات املعتمدة م� ّؤخرا ب�ش � � ��أن الإع�سار عرب احلدود
وتعد �صيغته النهائية يف �ضوء مداوالت اللجنة؛
وب�أن حترر ن�ص الدليل العملي
ّ
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�رش ن�ص الدليل العملي ،على �أن ي�شمل
ذلك الن�رش الإلكرتوين ،و�أن يحيله �إىل احلكومات مع طلب �إتاحة الن�ص لل�سلطات
ذات ال�صلة للتعريف به و�إتاحته على نطاق وا�سع؛
 -3تو�ص� � ��ي ب�أن يحظى الدليل العملي باالعتبار الواجب ،ح�سب ما هو
منا�س� � ��ب ،لدى الق�ض� � ��اة واملمار�سني يف جمال الإع�سار و�س� � ��ائر �أ�صحاب امل�صلحة
املنخرطني يف �إجراءات �إع�سار عرب احلدود؛
 -4تو�صي ب�أن توا�صل جميع الدول النظر يف تنفيذ قانون الأون�سيرتال
النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود.
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يف  16كانون الأول/دي�سمرب  2009اعتمدت اجلمعية العامة القرار التايل:

الدليل العملي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
ب�ش�أن التعاون يف جمال الإع�سار عرب احلدود
�إن اجلمعية العامة،
�إذ تالحظ �أن التو�سع يف التجارة واال�ستثمار ي�ؤدي �إىل زيادة احلاالت التي
متار�� � ��س فيها الأعمال التجارية على النطاق العاملي والتي تكون فيها للمن�ش � � ��آت
والأفراد �أ�صول وم�صالح يف �أكرث من دولة واحدة،
و�إذ تالحظ �أي�ض� � ��ا �أنه عندم� � ��ا تتعلق �إجراءات الإع�س� � ��ار مبدينني لديهم
�أ�ص� � ��ول يف �أكرث من دولة واحدة �أو ينتمون �إىل جمموعة من�ش � � ��آت متار�س عمليات
جتارية ولديها �أ�صول يف �أكرث من دولة واحدة ،تكون احلاجة ما�سة بوجه عام �إىل
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التعاون والتن�س� � ��يق عرب احلدود ب�ش�أن الإ�رشاف على �أ�صول و�ش�ؤون ه�ؤالء املدينني
و�إدارتها،
و�إذ تدرك �أن من �ش � � ��أن التعاون والتن�سيق يف حاالت الإع�سار عرب احلدود
�أن يح�س� � ��نا �إىل ح� � ��د بعيد فر�ص �إنق� � ��اذ املتعرثين ماليا م� � ��ن الأفراد وجمموعات
املن�ش�آت،
و�إذ تعرتف ب�أن الدراية ب�س� � ��بل التعاون والتن�س� � ��يق عرب احلدود وبالو�سائل
التي ميكن من خاللها حتقيقهما على امل�س� � ��توى العملي لي�س� � ��ت �شائعة ،وب�أن من
�ش�أن �إتاحة معلومات ي�سهل الو�صول �إليها عن املمار�سات الراهنة املتعلقة بالتن�سيق
والتعاون عرب احلدود �أن ي�ؤدي �إىل تي�س� �ي��ر وتعزيز هذا التعاون والتن�سيق وجتنب
ما ال يلزم من ت�أخري وتكاليف،
و�إذ تالحظ مع االرتياح �إمتام جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
واعتمادها الدليل العملي ب�ش � � ��أن التعاون يف �إجراءات الإع�سار عرب احلدود يف 1
(ب)
متوز/يوليه  2009يف دورتها الثانية والأربعني،
و�إذ تالحظ �أنه �أجريت يف �إطار �إعداد الدليل العملي مداوالت وم�شاورات
مع احلكومات والق�ض� � ��اة وغريهم من املهنيني العاملني يف ميدان الإع�س� � ��ار عرب
احلدود،
 -1تع� � ��رب عن تقديرها للجنة الأمم املتح� � ��دة للقانون التجاري الدويل
لإمتام دليلها العملي ب�ش�أن التعاون يف �إجراءات الإع�سار عرب احلدود واعتمادها
(ب)
له؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�رش ن�ص الدليل العملي ،مبا يف ذلك يف
�ش� � ��كل �إلكرتوين ،و�أن يحيله �إىل احلكومات م�شفوعا بطلب �إتاحة الن�ص لل�سلطات
املخت�صة للتعريف به و�إتاحته على نطاق وا�سع؛
 -3تو�ص� � ��ي ب�أن يويل الق�ض� � ��اة واملمار�س� � ��ون يف جمال الإع�سار وغريهم
من �أ�ص� � ��حاب امل�صلحة املعنيني ب�إجراءات الإع�سار عرب احلدود االعتبار الواجب
للدليل العملي ،ح�سب االقت�ضاء؛
 -4تو�ص� � ��ي �أي�ض� � ��ا ب�أن توا�ص� � ��ل جميع الدول النظر يف تنفيذ القانون
النموذج� � ��ي للجن� � ��ة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ب�ش � � ��أن الإع�س� � ��ار عرب
(ج)
احلدود.
(ب) انظ� � ��ر :الوثائق الر�س� � ��مية للجمعية العامة ،الــــدورة الــــرابعة وال�س� � ��تون ،امللح� � ��ق رقم ،)A/64/17( 17
الف�صل الثالث.
(ج) القرار  ،158/52املرفق.
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