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مقدمة
المقصود باإلفالس وآثاره :يقصد باإلفبلس ،بصفة عامة ،انتقاؿ المديف مف حالة اليسر إلى
حالة العسر بما يدؿ عمى أنو في حالة عجز مالي .وفي المعنى القانوني ىو طريؽ نص عميو
القانوف لمتنفيذ عمى أمواؿ المديف نتيجة توقفو عف دفع ديونو ،وذلؾ بقصد تصفية أموالو تصفية
جماعية لصالح دائنيو ،وتحقيؽ المساواة بينيـ حيث تتـ التصفية لتوزيع ناتجيا عمى الدائنيف

قسمة غرماء طالما تساوت مراكزىـ القانونية .فاإلفبلس إجراء جماعي عمى خبلؼ نظاـ عدـ
الوفاء في القانوف المدني – االعسار – والذي يقوـ عمى أساس ممارسة كؿ دائف بمفرده لدعواه
ضد مدينة إلستيفاء حقوقو(.)1

ويترتب عمى الحكـ بشير اإلفبلس آثار خطيرة سواء بالنسبة لممديف أو الدائنيف .فبالنسبة
لممديف :يترتب عمى شير إفبلسو غؿ يده عف إدارة أموالو أو التصرؼ فييا ،ويحؿ محمو وكيؿ
الدائنيف الذي تعينو المحكمة وىو السنديؾ أو أميف التفميسة .ومف ثـ ال يكوف لممديف أف يستوفى
حقوقو ،وال أف يفي بديونو ،وال أف يتصرؼ في أي ماؿ لو .وبالنسبة لمدائنيف :فإف صدور حكـ

اإلفبلس يترتب عميو حرمانيـ مف ممارسة أية إجراءات أو دعاوى فردية ضد المديف إلستيفاء

جبر في جماعة – تسمى جماعة الدائنيف – ليا
حقوقيـ .فمنذ شير اإلفبلس ينضـ الدائنوف ًا
شخصية اعتبارية يمثميا السنديؾ أو أميف التفميسة ،وىو الذي يرعى مصالحيـ طبقًا لمقانوف
وتحت رقابة القضاء .وبشير اإلفبلس تحؿ آجاؿ جميع الديوف التي في ذمة المديف لكي يمكف

( )1راجع :د .سميحة القميوبي ،أحكاـ اإلفبلس ،دار النيضة العربية ،2008 ،ص ،3بند .1
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إتماـ التصفية وحتى يتسنى لجميع الدائنيف االشتراؾ في التفميسة .كما يقؼ سرياف فوائد الديوف

التي ترتب فوائد لكي تتساوى في الحكـ مع الديوف التي ال تسري بالنسبة ليا فوائد .وتمتد آثار
حكـ شير اإلفبلس إلى فترة ما قبؿ صدوره ،ألف توقؼ المديف عف الدفع ال يقع فجأة بؿ تسبقو

فترة يشعر فييا باضطراب أعمالو وقرب توقفو ،وقد تسوؿ لو نفسو في ىذه الفترة القياـ بأعماؿ قد

تضر بدائنيو ،وىي ما تسمى بفترة الريبة(.)2

األسس التي يقوم عمييا نظام اإلفالس :يقوـ اإلفبلس ،في األنظمة القانونية الداخمية ،عمى عدة
أُسس مف أىميا:
 -1حماية مصالح الدائنين -:ييدؼ نظاـ اإلفبلس؛ في المقاـ األوؿ ،إلى حماية مصالح
الدائنيف مف تصرفات المديف المفمس ،وذلؾ بمنعو مف اإلضرار بيـ .ولتحقيؽ ىذا
اليدؼ ،يترتب عمى الحكـ بشير اإلفبلس ،منذ صدوره ،غؿ يد المديف عف إدارة أموالو
أو التصرؼ فييا ،ليتولى أميف التفميسة إدارتيا تحت إشراؼ التفميسة .فبل يستطيع

ار بحقوؽ
المديف – بعد شير إفبلسو – العبث بيا أو تيريبيا أو التصرؼ فييا إضرًا
دائنيو(.)3
 -2تحقيق المساواة بين الدائنين -:كما ييدؼ نظاـ اإلفبلس إلى تحقيؽ المساواة بيف
الدائنيف عند تساوي مراكزىـ القانونية .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،يترتب عمى الحكـ بشير
اإلفبلس حرماف الدائنيف مف مباشرة أية إجراءات أو دعاوى فردية ضد المديف بقصد

استيفاء حقوقيـ ،وتحؿ آجاؿ جميع الديوف ،ويقؼ سرياف الفوائد( ،)4عمى نحو ما سبؽ
أف ذكرنا.

( )2راجع :د .عمى جماؿ الديف عوض ،اإلفبلس في قانوف التجارة الجديد ،دار النيضة العربية،2010 ،
ص ،8-7بند .3
( )3راجع :د .سميحة القميوبي ،المرجع السابؽ ،ص  ، 10بند ،2د .عمى جماؿ الديف عوض ،المرجع السابؽ،
ص 10بند  .5د .محمود مختار أحمد بريري ،قانوف المعامبلت التجارية "اإلفبلس" دار النيضة العربية،
 ،2008ص  ،13بند  ،8د .عاشور عبدالجواد عبدالحميد ،القانوف التجاري ،دار النيضة العربية ،2017
ص ،11بند  ،10د .سبلمة فارس عرب ،الوسيط في القانوف التجاري ،الجزء الثالث :اإلفبلس في قانوف
التجارة الجديد ،دار النيضة العربية ،2013 ،ص .34-33
( )4راجع :د .عمي جماؿ الديف عوض ،المرجع السابؽ ،ص  ،11بند  ،5د .سميحة القميوبي ،المرجع السابؽ،

ص  10بند  ،2د .محمود مختار أحمد بريري المراجع السابؽ ،ص ،12د .سبلمة فارس المرجع السابؽ
ص  ،38-37د .عاشور عبدالجواد ،المرجع السابؽ ،ص .12
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 -3الحجية المطمقة لحكم شير اإلفالس -:يتمتع الحكـ بشير اإلفبلس بحجية مطمقة سواء
مفمسا
بالنسبة لؤلشخاص أو بالنسبة لؤلمواؿ .فبالنسبة لؤلشخاص :فإف المديف يعد
ً

مفمسا بالنسبة لكافة الدائنيف.
بالنظر إلى الدائف الذي طمب شير إفبلسو وكذلؾ يعد
ً
فالحكـ بشير اإلفبلس يسري عمى جميع الدائنيف ولو لـ يكونوا طرفًا في دعوى اإلفبلس.
وأساس ذلؾ أف حالة اإلفبلس ال تتجزأ ،فإما أف يكوف المديف في حالة عجز عف الوفاء
قادر عمى الوفاء بيا .وبالنسبة لؤلمواؿ :فإف حكـ شير
بديونو تجاه دائنيو ،واما أف يكوف ًا
اإلفبلس يشمؿ الذمة المالية لممديف المفمس بأكمميا .فيو يعد بمثابة حجز عاـ عمى كؿ
أمواؿ المديف سواء األمواؿ الحاضرة أو األمواؿ التي تؤوؿ إليو في المستقبؿ ،ذلؾ أف

تمييدا لقسمتيا بيف دائنيو(.)5
اإلفبلس ييدؼ إلى تصفية جماعية ألمواؿ المديف
ً

ويترتب عمى الحجية المطمقة لحكـ اإلفبلس أنو ال يجوز شير إفبلس المديف مرة أخرى،
ألف اإلفبلس القائـ ال يدع ماالً يرد عميو إفبلس جديد .وتظؿ حالة اإلفبلس قائمة حتى تنتو

التفميسة إما بالصمح واما باالتحاد وتوزيع أمواؿ المديف عمى دائنيو( .)6زد عمى ذلؾ أنو تطبيقًا
لمبدأ "ال إفبلس عمى إفبلس" فإف حجية الحكـ في مواجية الكافة تُ ِّ
مكف جميع الدائنيف مف

التدخؿ في التفميسة سواء أكانوا أط ارفًا في ىذا الحكـ أـ ال ،ومف ثـ ال تكوف ىناؾ حاجة إلى
دعوى شير إفبلس أخرى(.)7
 )4مبدأ وحدة اإلفالس :ماداـ أف حكـ شير اإلفبلس يعد حجة عمى الكافة ،ويعتبر بمثابة حجز
عاـ عمى كؿ أمواؿ المديف ،وماداـ أف المديف ليس لو سوى ذمة مالية واحدة يغطييا اإلفبلس –
وذلؾ عمى النحو السابؽ بيانو – فإنو ال يجوز شير إفبلس ذات المديف أكثر مف مرة واحدة في

نفس الوقت تطبيقًا لمبدأ "ال إفبلس عمى إفبلس" .فطالما أف التفميسة قائمة لـ تنتو فإف عمى
جميع الدائنيف التقدـ فييا لممطالبة بحقوقيـ دوف أف يكوف ألي منيـ حؽ رفع دعوى إفبلس أخرى

( )5راجع :د .سميحة القميوبي ،المرجع السابؽ ،ص 149وما بعدىا ،بند  ،85د .عمي جماؿ الديف عوض،
المرجع السابؽ ،ص  ،128بند  ،120د .محمود مختار أحمد بريري ،المرجع السابؽ ،ص ،113بند ،102
د .عاشور عبدالجواد ،المرجع السابؽ ،ص  ،150بند  ،169د .سبلمة فارس ،المرجع السابؽ ،ص.35
( )6أنظر :د .عمي جماؿ الديف عوض ،المرجع السابؽ ،ص ،128بند  ،120د .عاشور عبدالجواد ،المرجع
السابؽ ،ص  ،151بند .170

( )7أنظر :د .سميحة القميوبي :المرجع السابؽ ،ص ،150- 149بند .85
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ضد ذات المديف ،واال تعددت التفميسات عف ذمة مالية واحدة ،وىو أمر غير متصور .ىذا ىو
معنى مبدأ وحدة اإلفبلس والذي يعد مف أىـ خصائص نظاـ اإلفبلس(.)8

يتضح مما سبؽ أف نظاـ اإلفبلس يتميز بطابع الوحدة والشمولية .ففي جميع البمداف فإف

احدا في إشياره واجراءاتو وحمولو .كما أف إشيار اإلفبلس يمتد ليشمؿ مجموع
اإلفبلس يعد و ً
أمواؿ المديف ،ويحتج بو في مواجية جميع الدائنيف .السؤاؿ الذي يثور اآلف ىو ىؿ ىذه المبادئ

التي تحكـ اإلفبلس في األنظمة القانونية الداخمية تنطبؽ في حالة اإلفبلس الدولي؟ أـ يجب

تطبيؽ مبادئ أخرى؟ فيؿ يجب إستبداؿ وحدة اإلفبلس بتعدد التفميسات؟ وىؿ يجب التنازؿ عف

شمولية آثار اإلفبلس بالنسبة لؤلشخاص وبالنسبة لؤلمواؿ؟ واذا وجدت لممديف أمواؿ في دوؿ
مختمفة فيؿ يجب إشيار اإلفبلس في كؿ دولة مف ىذه الدوؿ؟ واذا كاف لممديف فروع في الخارج
فيؿ يمكف إشيار إفبلسو في كؿ فرع مف ىذه الفروع؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في ثنايا ىذه

الدراسة.

اإلفالس الدولي :مما ال شؾ فيو أنو عندما يكوف لممديف المفمس فروع أو منشآت في أكثر مف
دولة ،يمارس مف خبلليا أنشطتو ،وتتوزع فييا أموالو ،ويكوف لو دائنوف ومدينوف مف جنسيات
مختمفة ،ثـ يتوقؼ عف الوفاء بديونو ،فإننا نكوف عندئذ بصدد إفبلس دولي( .)9وفي مثؿ ىذه
الحاالت يثور التساؤؿ عف القضاء المختص بشير اإلفبلس وتنظيمو؟ وعف القانوف واجب

التطبيؽ عمى إشيار اإلفبلس وآثاره؟ وعف الدوؿ التي يرتب فييا الحكـ بشير اإلفبلس آثاره؟.
ولئلجابة عف ىذه التساؤالت ،ينبغي أوالً اإلجابة عف السؤاؿ التالي :ىؿ يجب أف يكوف اإلفبلس

وعالميا أـ أنو ينبغي إشيار اإلفبلس في كؿ دولة يتواجد بيا أصؿ مف أصوؿ المديف
موحدا
ً
ً
المفمس؟ تمؾ ىي المشكمة األساسية التي يثيرىا اإلفبلس الدولي ،والتي عمؿ عمى مجابيتيا
الفقياء .فإذا أخذنا بمبدأ وحدة اإلفبلس وعالميتو ،فإف اإلختصاص بدعوى إشيار اإلفبلس يكوف

فقط لمحاكـ الدولة موطف المديف المفمس أو الكائف بيا مقره الرئيسي .واذا صدر حكـ شير
( )8راجع مع المزيد مف التفاصيؿ :د .عمي جماؿ الديف عوض ،المرجع السابؽ ،ص  129وما بعدىا ،بند
 ،121د .سميحة القميوبي ،المرجع السابؽ ،ص  151وما بعدىا بند .86
( )9أنظر:
Trochu (M.): les conflits de lois et les conflits de jurisdiction en matiere de faillite,
these, Rennes, 1964 (Editions SIREY, 1967), P2.
وفي نفس المعنى د .محمد حمدي بينسي ،الجوانب القانونية لئلفبلس الدولي ،دار النيضة العربية ،2006 ،ص
 ،.3قارف د .عبدالمنعـ زمزـ ،اإلفبلس الدولي بيف القانوف الدولي الخاص وقانوف التجارة الدولية ،دار النيضة
العربية ،2011 ،ص  ،12بند  ،11إذ يرى أف المعيار الوحيد في تحديد دولية اإلفبلس ىو أف تتوزع أمواؿ
المديف التاجر في أقاليـ أكثر مف دولة.
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اإلفبلس يكوف لو أثر عالمي إذ يعترؼ بآثاره في العالـ بأكممو .وبالتالي تمتد آثاره إلى جميع

أمواؿ المديف ًأيا كاف موقعيا ،وتتوقؼ المبلحقات الفردية ،وتغؿ يد المديف عف إدارة أموالو
ار بالدائنيف
والتصرؼ فييا ًأيا كاف المكاف الكائنة فيو .كما أف التصرفات التي يبرميا المديف إضرًا
يمكف إبطاليا ًأيا كانت البمد الذي أُبرـ فيو ،و ًأيا كانت جنسية أو موطف أولئؾ المذيف تعامموا معو.

واذا أخذنا بمبدأ اقميمية اإلفبلس وتعدد التفميسات ،فإف االختصاص بدعوى شير اإلفبلس ينعقد
لمحاكـ كؿ دولة يوجد بيا أمواؿ المديف أو منشآتو .وبالتالي تتعدد التفميسات المفتتحة ضد

المديف ،وال يعترؼ بالحكـ بإشيار اإلفبلس إال في حدود الدولة التي صدر فييا ،وال ينطبؽ عمى
المصفي – حسب األحواؿ –
األمواؿ الكائنة في الخارج ،وال يكوف لمسنديؾ أو أميف التفميسة أو ُ
الحؽ في التصرؼ خارج البمد الذي تـ تسميتو فيو.
إف الحموؿ التي يمكف تقديميا لممشكبلت المتعمقة بحاالت اإلفبلس الدولي تتوقؼ عمى

المفاضمة واالختيار بيف ىاتيف النظريتيف( .)10فما ىي النظرية التي ينبغي أف تسود؟ ىؿ نظرية
إقميمية اإلفبلس وتعدد التفميسات أـ نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس أـ يجب البحث عف حموؿ

أخرى لمتوفيؽ فيما بينيما .وليذا مف المناسب أف نعرض لكؿ مف ىاتيف النظريتيف ومحاوالت

التوفيؽ بينيما.

ونظر لتزايد حاالت اإلفبلس الدولي ،فقد أىتمت لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري
ًا
الدولي بيذا الموضوع ،وأصدرت في  30مايو  1997القانوف النموذجي لئلفبلس الدولي ،لكي

ونظر
ًا
تسترشد بو الدوؿ عند تعديؿ قوانينيا الداخمية أو إصدار قوانيف جديدة متعمقة باإلفبلس.
ألىمية ىذا القانوف ،نرى مف المناسب دراسة ما تضمنو مف أحكاـ في ىذا الخصوص .كما

أىتمت دوؿ اإلتحاد األوروبي بموضوع اإلفبلس الدولي ،وأصدرت بشأنو التنظيـ رقـ
 2000/1346والذي دخؿ حيز النفاذ في  31مايو  .2002وسوؼ نتولى دراسة ىذا التنظيـ

أخير يتبقى لنا أف نتعرؼ عمى موقؼ بعض
لبياف أىـ ما تضمنو مف قواعد في ىذا الصدد .و ًا
القوانيف الوطنية مف اإلفبلس الدولي ،وفي ىذا الصدد سوؼ نعرض لموقؼ كؿ مف القانونيف
الفرنسي والمصري.
تقسيـ :في ضوء ما تقدـ نقسـ ىذا البحث إلى أربعة فصوؿ ،وذلؾ عمى النحو التالي:
الفصل األول :النظريات الفقيية بشأف اإلفبلس الدولي.

( )10في التأرجح بيف مبدأ عالمية واقميمية اإلفبلس الدولي راجع:
VALENS (J-L.): La faillite internationale entre unversalite et territorialite': les enjeux,
In l'effet international de la faillite: une realite?, Dalloz,2004. P 5 et.ss.
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الفصل الثاني :القانوف النموذجي لئلفبلس الدولي.
الفصل الثالث :التنظيـ األوروبي لئلفبلس الدولي.
الفصل الرابع :اإلفبلس الدولي في القانونيف الفرنسي والمصري.
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الفصل األول
النظريات الفقيية بشأن اإلفالس الدولي
تمييد وتقسيم:
ثار جدال كبير في الفقو _ منذ وقت بعيد _ بشأف طبيعة اإلفبلس في القانوف الدولي الخاص.
وقد انقسـ الفقو في ىذا الصدد إلى نظرتيف رئيسيتيف ىما :األولى نظرية إقميمية اإلفبلس وتعدد

التفميسات ،والثانية نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس .وازاء االنتقادات التي وجيت إلى كؿ مف ىاتيف
النظريتيف قدـ جانب مف الفقو حموالً وسطية .وفي ضوء ذلؾ نقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث
وذلؾ عمى النحو التالي_:

المبحث األول :ونعرض فيو لنظرية إقميمية اإلفبلس وتعدد التفميسات.
المبحث الثاني :ونعرض فيو لنظرية وحدة وعالمية اإلفبلس.
المبحث الثالث :ونعرض فيو لمحموؿ الفقيية الوسطية.

27:

المبحث األول
نظرية إقميمية اإلفالس وتعدد التفميسات
طبقًا ليذه النظرية ال يترتب عمى صدور الحكـ بإشيار اإلفبلس أية آثار خارج حدود
الدولة التي صدر فييا .ومف ثـ يتـ إفتتاح تفميسة في كؿ دولة يممؾ فييا المديف منشأة
 etablissementأو ممتمكات  ،des avoireوتكوف كؿ تفميسة مف ىذه التفميسات مستقمة ومحكومة

بقانوف القاضي  ،lex foriكما ال يحؽ لسنديؾ كؿ تفميسة التصرؼ خارج حدود الدولة التي تـ

تسميتو فييا .وتسير ىذه التفميسات بالتوازي ،وتقيد كؿ تفميسة مف ىذه التفميسات بعضيا البعض
بالتبادؿ وال تمتد آثار أي منيا خارج الحدود الوطنية( .)11وقد ساؽ أنصار ىذه النظرية عدة

دعما لنظريتيـ .ونعرض ليذيف النوعييف مف المبررات كؿ في
مبررات قانونية وأخرى عممية ً
مطمب مستقؿ وذلؾ عمى النحو التالي:
المطمب األول
المبررات القانونية لنظرية إقميمية اإلفالس
دعما ليذه النظرية – عدة مبررات قانونية ،مستمدة
قدـ أنصار نظرية إقميمية اإلفبلس – ً
تارة مف مبدأ استقبلؿ السيادات ،وتارة ثانية مف فكرة إسناد اإلفبلس إلى النظاـ العيني والى

القوانيف اإلجرائية ،وتارة أخيرة مف فكرة النظاـ العاـ .وسنعرض فيما يمي ليذه المبررات:

أولً :إقميمية اإلفالس ومبدأ استقالل السيادات :يرى أنصار إقميمية اإلفبلس أف مبدأ إستقبلؿ

ئيسيا ويييمف عمى القانوف الدولي الخاص .فبل يوجد قانوف عبر دولي Droit
السيادات يعد مبدأً ر ً
 supranationalيفرض نفسو عمى سمطات وقضاء الدوؿ المختمفة ،حيث ال تقبؿ الدوؿ التنازؿ عف
سيادتيا .وطالما ال يوجد قانوف عبر دولي فوؽ سمطات الدوؿ المختمفة فإف كؿ دولة تعتبر نفسيا
ىي السيد األعمى عمى إقميميا ،وترى أف نظاميا القانوني يعد النظاـ األسمى مف أي نظاـ

قانوني أخر .والنتيجة الحتمية المباشرة  le Corollaire Immediatلمبدأ إستقبلؿ السيادات ىي إعطاء
( )11راجع في ىذه النظرية بصفة خاصة:
ORBETA (PEDRO.HENROAMEZ): la détermination de la loi de la faillite en droit international privé, thèse pour le doctorat,
université de paris, 1969 p 37 et; Trochu (Michel): les conflits de lois et les conflits de juridictions en matière de faillite thèse pour
le doctorat, université de rennes, 1946, éditions Sirey, paris, 1967, p 47 ets.
وأنظر في الفقو المصري :أ.د /محمد حمدي بينسي :الجوانب القانونية لئلفبلس الدولي ،دار النيضة العربية،
 ،2006ص  16وما بعدىا ،أ.د /عبدالمنعـ زمزـ :اإلفبلس الدولي بيف القانوف الدولي الخاص وقانوف التجارة

الدولية ،دار النيضة العربية ،2011 ،ص  34وما بعدىا ،بند  39وما بعده.
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الغمبة لمبدأ إقميمية القوانيف .ففي كؿ دولة ،يجب أف تكوف القاعدة ىي إختصاص القانوف

المحمي ،وأف يمتد ىذا اإلختصاص إلى كؿ عبلقة قانونية تنشأ عمى اإلقميـ ،وال يكوف لمقانوف
األجنبي الحؽ في اإلنطباؽ إال في فروض استثنائية ،سواء إلثبات حؽ مكتسب في الخارج أو

لمبلئمات تتعمؽ بالمعامبلت الخاصة ،عمى سبيؿ المثاؿ يحكـ القانوف الوطني أو قانوف الموطف
نظاـ الحالة الشخصية لؤلجانب(.)12

واذا كاف ينبغي أف تكوف ليذه القاعدة العامة الغمبة في تنظيـ اإلفبلس ،فمف الطبيعي أف يكوف

فروعا في
منظما في كؿ دولة ،وأف تتعدد التفميسات عندما يمتمؾ المديف أمواالً أو
إجراء اإلفبلس
ً
ً
عدة دوؿ ،وأف يكوف لكؿ تفميسة أثر إقميمي  .وىكذا فإف الفقو المناصر إلقميمية اإلفبلس يطمب
مف كؿ دولة أف تخضع لقوانينيا ومحاكميا كؿ عبلقة قانونية تنشأ عمى إقميميا ،ومف ثـ إفتتاح

إفبلس محمي عمى إقميميا دوف الرضوخ لمحكـ بإشيار اإلفبلس الصادر مف قضاء الدولة موطف

المديف.

()13

غير أف ىذا المبرر القانوني الذي قدمو أنصار نظرية إقميمية اإلفبلس قد تعرض لمنقد .فمف
غالبا ما تكوف مطبقة إال أف ىناؾ
ناحية إذا كاف مبدأ إستقبلؿ السيادات يعد بمثابة القاعدة التي ً
بعض المجاالت التي ال يجب أف يأخذ فييا ىذا المبدأ في اإلعتبار .فعندما يوجد خطر un Peril
ييدد عدة أفراد موزعيف في عدة دوؿ ،يكوف ليذه الدوؿ مصمحة في التكتؿ أو التجمع لمواجية

عموما بالحصوؿ عمى أفضؿ النتائج.
ىذا الخطر الذي ييدد رعاياىا ،ألف الدفاع المنظـ يسمح
ً
والحالة ىذه ،أال يبدو اإلفبلس الدولي كمثاؿ نموذجي يجب اإلنتصار فيو ليذا التضامف cette
غالبا ما تكوف ذات
 Solidariteفيما بيف الدوؿ؟ .إف أمواؿ المديف المفمس الموزعة في عدة دوؿ ً
قيمة متفاوتة  .valeur inegaleعندئذ ،لو كانت الغمبة لنظرية إقميمية وتعدد التفميسات ،فسوؼ
يحصؿ بعض الدائنيف المحمييف عمى حصة  un dividenteأقؿ مف تمؾ التي كانوا سيحصموف
عمييا لو تـ توزيع كؿ أمواؿ المفمس بيف جميع الدائنيف أيا كانت جنسياتيـ .ولتفادي ىذه النتائج

الكارثية مف األفضؿ أف تتعاوف الدوؿ المختمفة في إيجاد تسوية توافقية ومنصفة لوضع قد يضر
بالجميع .وال ينبغي فيـ تعاوف الدوؿ في ىذا المجاؿ عمى أنو تنازؿ منيا عف سيادتيا ،ألنو لـ

مفروضا عمييا بؿ كاف متوافقًا عميو .إف البمداف المختمفة التي يممؾ فييا المديف أمواالً تدرؾ
يكف
ً

( )12راجع في ذلؾORBETA (P.H.): op. cit: p 38-39; TROCHU (M): op. cit, p 48 .:

أيضا د .عبدالمنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص  41وما بعدىا ،بند  47وما بعده.
وراجع ً
( )13راجعORBETA (P.H): op.cit., p 39-40; TROCHU (M): op.cit, p 48. :
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أنيا تسعى إلى تحقيؽ نفس اليدؼ ،وأف ىذا اليدؼ ال يمكف بموغو بشكؿ كامؿ إال إذا وجد
تفاىـ مسبؽ une entente prealable

()14

.

مف ناحية أخرى ،ال يجب إغفاؿ أف مبدأ إقميمية القوانيف ليس مطمقًا ،بؿ توجد بعض
اإلستثناءات عمى ىذا المبدأ .كذلؾ يتعيف عمى أنصار نظرية تعدد التفميسات ،قبؿ إنكار األثر
عبر اإلقميمي لئلفبلس ،إقامة الدليؿ عمى أف القوانيف المنظمة لئلفبلس تدخؿ ضمف طائفة

القوانيف اإلقميمية ،ومف غير المؤكد أف بمقدورىـ تقديـ الدليؿ عمى ذلؾ.

()15

ثانيا :إسناد اإلفالس إلى النظام العيني :يرى أنصار مبدأ إقميمية اإلفبلس أنو إذا نظرنا إلى
ً
اإلفبلس مف حيث محمو يتبيف لنا أف مجموعة القواعد األساسية المنظمة لئلفبلس تتعمؽ بصفة
خاصة بأمواؿ المديف وال تتعمؽ بشخصو إال بصورة غير مباشرة بالقدر الذي يكوف ضرورًيا مف
أجؿ ضماف تصفية ىذه األمواؿ وتوزيعيا بيف الدائنيف أصحاب الحقوؽ.
وعمى ىذا النحو فإف غؿ يد المديف المفمس عف إدارة أموالو بحرية والتصرؼ فييا منذ

صدور الحكـ بإشيار اإلفبلس ىدفو ىو منع المديف مف تبديد أموالو وانقاذ ما تبقى مف ىذه

األمواؿ مف كارثة شاممة  .Desastre Generalويعتبر غؿ اليد حظر تصرؼ  Indisponibiliteحقيقي
مبني عمى فرضية أو قرينة الغش  Presomption De Fraudeفي تصرفات المديف المفمس تجاه جماعة

الدائنيف .كذلؾ األمر ،فإف اليدؼ الذي يسعى إليو المشرع مف وقؼ المبلحقات الفردية ىو منع
سمب أو نيب  gaspillageأمواؿ المديف المفمس وتفادي حصوؿ بعض الدائنيف عمى أية ميزة

أخير فإف عدـ جواز اإلحتجاج  l'inopposabiliteالذي يصيب أو يمحؽ بعض التصرفات
خاصة .و ًا
الضارة المبرمة بواسطة المديف المفمس في فترة الريبة ىدفو ىو إستعادة أصوؿ المديف بالكامؿ.
والنتيجة الطبيعية ليذا التحميؿ ىي أف اإلفبلس نظاـ يتعمؽ بصفة أساسية باألمواؿ ،ويندرج

إقميميا.
بالتالي ضمف النظاـ العيني  le statut reelوأنو بيذه الصفة ال يمكف إال أف يكوف
ً

()16

صحيحا أف
غير أف ىذا اإلستدالؿ قد تعرض لمنقد مف قبؿ جانب مف الفقو( ، )17فإذا كاف
ً
القوانيف المنظمة لئلفبلس تستيدؼ أمواؿ المديف ،فبل يجب أف يستفاد مف ذلؾ ،بشكؿ تمقائي،
( )14راجع:
( )11أنظز:
ضا :
أي ً

TROCHU (M): op. cit, p 48-49; ORBETA (C.H): op cit, p 40
TRAVERS: Droit commercial international, vol, VII, fasc1, No 11037.
TROCHE (M): op. cit, p 49; ORBETA (p.H). op. cit , p 40.

( )16راجع
ORBETA (P.H): op. cit: p 41-42; TROCHU (M): op cit., p 49-50.
( )17راجعSURVEILLE: Cours élémentaire de droit international privé,: 2e ed, Paris p 646, No 561; WEISS (A): Traite :
théorique et pratique de droit international privé, 2e ed, t. V1, 1913, p. 266; TRAVERS: op. cit, vol, V11, Fase I, No 11030.
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أف ىذه القوانيف يجب أف تكوف مصنفة  classesضمف النظاـ العيني .فإذا كاف ىذا الشرط
كافيا .فكما الحظ الفقيو  ،surivlleلكي ينتمي القانوف إلى ىذه الطائفة ،يجب
ضرورًيا إال أنو ليس ً
أف يكوف موضوعو التنظيـ المباشر لؤلمواؿ أي «أف ينظـ مركزىا ،وممكيتيا ،وتوزيعيا ،والحقوؽ

التي يمكف أف تثقميا ،وطرؽ نقميا التي يمكف أف تنطبؽ عمييا .فكؿ ىذه المسائؿ تمس التكويف
السياسي واإلقتصادي لمدولة».

()18

أما القوانيف المنظمة لئلفبلس فبل تسعى إلى تحقيؽ ىذا

اليدؼ .فيذه القوانيف تيدؼ بصفة أساسية إلى أف تحفظ لبلئتماف العادي  credit chirgraphaireقيمتو
وأىميتو بإظيارىا التشدد تجاه المديف .كما تيدؼ إلى الحفاظ عمى المساواة الكاممة بيف جميع

الدائنيف .فضبلً عف ذلؾ ،ىناؾ تصرفات ونصوص تشريعية تتعمؽ باألمواؿ وال تقتصر آثارىا
عمى بمد معيف .وىكذا ،عمى سبيؿ المثاؿ ،عقد الزواج الذي ينظـ المصالح المالية لمزوجيف أثناء

أيضا فإف
الزوجية ،فيذا العقد يرتب آثاره في كؿ مكاف ،ويخضع لقاعدة استقبلؿ اإل اردة .كذلؾ ً
التركة قد تتعمؽ بأمواؿ كائنة في دوؿ مختمفة ،ومع ذلؾ تخضع في كثير مف األحياف إلى

القانوف الوطني لممتوفى  .defuntوبناء عميو ،بالنظر إلى المحؿ الذي ينصب عميو اإلفبلس ،ال
يمكف إسناده إلى نظاـ األمواؿ ،وأنو مف المستحيؿ أف نستخمص مف ذلؾ أف اإلفبلس يجب أف
()19

إقميميا.
يكوف
ً

في المقابؿ ،ىؿ يمكف تبرير إقميمية اإلفبلس باألخذ في االعتبار الوسيمة la

 techniqueالتي يصطبغ بيا؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو اآلف.

ثالثًا :اإلفالس طريق لمتنفيذ والقوانين المتعمقة بو قوانين إجرائية :يرى جانب مف أنصار نظرية

إقميمية اإلفبلس أنو إذا نظرنا إلى اإلفبلس كوسيمة  un techniqueيجب وصؼ ىذا النظاـ بأنو

بمثابة نظاـ لمحجز  saisieفي المقاـ األوؿ ،وطريؽ لمتنفيذ  voie d'executionفي المقاـ الثاني.

نظاما لمحجز ألف أمواؿ المفمس الذي تغؿ يده عف إدارة أموالو والتصرؼ فييا منذ
فاإلفبلس يعد
ً
صدور حكـ إشيار اإلفبلس ،يتـ وضعيا تحت يد العدالة .كما أف اإلفبلس يعد طريقًا لمتنفيذ ألف
ىذه األمواؿ ذاتيا سوؼ يتـ تصفيتيا وبيعيا وفقًا إلجراءات التنفيذ الجبري .والحالة ىذه ،فإف ىذه

التصفية  cette liquidationال يمكف أف يكوف ليا محؿ إال بمساعدة السمطة العامة واستخداـ القوة

الزما .وبناء عميو ،فإف قضاة الدولة الكائف بيا األمواؿ ىـ
العامة  la force publiqueإذا كاف ذلؾ ً
وحدىـ المذيف بمقدورىـ التصرؼ ،ألف السيادة المحمية  le souverain localصاحبة القوة العامة ال
يمكنيا أف تقبؿ أف يتولى وكبلء أجانب  Agents etrangersالقياـ بأعماؿ تنفيذية Actes d'execution

( )18أنظرSURVILLE: op. cit. , p 646,No 561-1 :
( )19راجع في ذلؾ:
ORBETA (P.H): op. cit. , p 42-43; TROCHU (M): OP. CIT ,P 50-51.
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عمى إقميميا .فمف المسمـ بو أف وكبلء أومندوبي العدالة  mandataires de justiceال يمكنيـ التصرؼ

إال وفقًا لمقانوف النافذ في الدولة التي عينتيـ ليذا الغرض ،والذي يحدد نطاؽ سمطاتيـ(.)20

بيد أف ىذه الحجة المتمسؾ بيا مف أنصار مبدأ إقميمية اإلفبلس لـ تكف بمنأى عف النقد(.)21

فمف ناحية أولى إذا كاف صحيحاً أف اإلفبلس يعتبر حج از أو إجراء لمتنفيذ ،فبل ينبغي أف
نستخمص مف ذلؾ أف اإلفبلس يجب ،تمقائياً ،أف يكوف إقميمياً ،ففي الواقع ال يجب إغفاؿ أف

بعض التشريعات ،كالتشريع اإليطالي ،تنظـ تنفيذاً لمحجوزات المأمور بيا بواسطة السمطات

القضائية األجنبية ،إذف يوجد استثناءات عمى مبدأ إقميمية إجراءات التنفيذ .ونجد ذلؾ بصفة
أساسية في حالة الميراث  successionوحالة اإلفبلس بسبب الطابع العالمي caractère d’universalité

ليذه المسائؿ ،وبسبب السمطة الحصرية  pouvoir exclusifلمفصؿ في الحقوؽ المتعمقة بيا ،ىذه
السمطة مقررة بالنسبة لمميراث لمحكمة المكاف الذي افتتح فيو ،وبالنسبة لئلفبلس لمحكمة المكاف

الذي أشير فيو(.)22

ومف ناحية ثانية ،حتى واف لـ تكف ىذه االستثناءات مكرسة بواسطة نصوص تشريعية أجنبية،
فمف الجائز أف نتساءؿ عما إذا كاف اإلفبلس يجب أف يكوف مدرجا ضمف طائفة خاصة أو
بعبارة أخرى يجب أف يعامؿ معاممة خاصة غير تمؾ المتعمقة بطرؽ التنفيذ المعتادة .فيناؾ

اختبلؼ جوىري بيف اإلجراءات المعتادة لمحجز ،سواء العقارية أو المنقولة ،واجراءات اإلفبلس.

إذ أف نطاؽ تطبيؽ اإلجراءات المعتادة لمحجز يعتبر محدود نسبياً ،ألف ىذه اإلجراءات تمس
ماالً أو عدة أمواؿ بشكؿ منفرد  .individualisesعمى العكس مف ذلؾ فإف إجراءات اإلفبلس تمحؽ
بكؿ أمواؿ المديف ،ومف ثـ يكوف مف األفضؿ احتفاظ إجراء اإلفبلس بنظاـ خاص ،ألنو إجراء

شامؿ يتعارض مع أي تقييد إقميمي(.)23

ومف ناحية ثالثة ،إذا كاف صحيحاً أف التنفيذ الجبري يفترض تدخؿ السمطة العامة ،وأف ىذه

السمطة ال يمكنيا أف تتمقى أية أوامر إال مف السمطة المحمية ،فإنو ال يوجد مطمقاً استحالة قانونية

في أف حج اًز ما ،مأمور بو بواسطة محاكـ دولة ،يكوف منفذاً عمى إقميـ دولة أخرى ،ففي الواقع،
(20) PILLET (A): Traite pratique de droit international prive,: t. 11, paris, 1924, p 872 et s, N o 773; NIBOYT (J-P): Traite de droit
international prive francais, t.v1, Paris, 1949, p157, No 1636; ORBETA (P.H.): op. cit.,p 43-44; TROUCHU (M.): op.cit.,p51-52.
( )21انظر:
SURVILLE : Cours élémentaire de droit international privé, 7e éd, 1904, p 645, N° 561-1, TRAVERS : op.cit., fasc. I, N° 11031.
( )22راجع Trochu (M.) : op.cit., p. 52 :وأيضاًORBETA (P. 11) : p. 44 :
( )23راجع Trochu (M.) : op.cit., p. 52-53 :وأيضاًORBETA (P. 11) : p. 45 :
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يكفي أف دولة أجنبية تمنح األمر بالتنفيذ لمحكـ بإشيار اإلفبلس حتى يصبح ىذا الحكـ سنداً
تنفيذياً  unité exécutoireيمكف بموجبو تصفية وبيع األمواؿ الكائنة عمى ىذا اإلقميـ(.)24

وأخي اًر ،فإنو مف غير الممكف ترجيح مبدأ اإلقميمية بالتمسؾ بأف القوانيف المنظمة لئلفبلس تعتبر

قوانيف إجرائية ،بالتأكيد مف المستحيؿ إنكار أف بعض النصوص التشريعية تعتبر نصوصاً

إجرائية .ويجب أف يندرج ضمف ىذه الطائفة مف النصوص تمؾ التي تحدد أجيزة نظاـ Rouages
 de l’institutionاإلفبلس والتي تبيف عمميا بدقة ،وتمؾ التي تبيف األشكاؿ  Formesوالمواعيد délais

الواجب مراعاتيا .ولكف إلى جانب ىذه الطائفة مف األحكاـ ،توجد طائفة أخرى مف األحكاـ
تعتبر قواعد موضوعية تسمح لنظاـ اإلفبلس ببموغ اليدؼ الذي يسعى إليو .ويكوف دور ىذه

األحكاـ ىو المييمف  ،prépondérantوىي وحدىا التي يجب أف تأخذ في االعتبار عندما يتعمؽ

األمر بمعرفة ما إذا كاف اإلفبلس يرتب بعض اآلثار خارج حدود اإلقميـ الذي قضي فيو بو(.)25

رابعاً :مبدأ إقميمية اإلفالس والنظام العام :يرى بعض الفقياء أف القوانيف المنظمة لئلفبلس
تتضمف نصوصاً تتعمؽ بالنظاـ العاـ .فمف ناحية فإف ىذه القوانيف تعتبر مف قوانيف البوليس

واألمف والتي ال يمكف التشكيؾ في صفتيا اإلقميمية .إذ تيدؼ ىذه القوانيف إلى حماية الدائنيف
مف األعماؿ التدليسية  les actes frauduleuxالتي يقوـ بيا المديف ،وكذلؾ الحفاظ عمى المساواة

الكاممة فيما بينيـ ،كما أنيا ممزمة لكؿ مف يقطف اإلقميـ سواء أكانوا فرنسييف أـ أجانب(.)26
فضبلً عف ذلؾ ،ال ينبغي إغفاؿ أف القوانيف التي تنظـ اإلفبلس التقصيري  banquerouteتعتبر
بدوف شؾ مف قوانيف البوليس .ولما كاف اإلفبلس يعتبر توطئة  préliminaireلئلفبلس التقصيري،

فيجب أف يستفاد مف ذلؾ ،منطقياً ،أف المحكمة المحمية ليا الحؽ في الفصؿ في إفبلس التاجر
األجنبي الذي توقؼ عف السداد(.)27

ومف ناحية أخرى ،فإف قوانيف اإلفبلس ىي عبارة عف مجموعة مف القواعد تيدؼ إلى تنظيـ
االئتماف  le créditوحمايتو .إذ ال يتطمب التجار في معامبلتيـ التجارية تأمينات عينية suretés
 ،réellesومع ذلؾ يرغبوف في االستفادة مف بعض الضمانات .ويستجيب قانوف اإلفبلس ليذه

( )24أنظرPERCERAU et DESSERTEAUX: Des faillites et banqueroutes et des liquidations judiciaries 2e edition, t. 111 :
.Paris, 1938,p 234, No 1721
أيضاORBETA (P-H): op.cit.,p 45; Trouchu (M). op. cit., p52-53. :
و ً
( )25راجع.Trochu (M.) : op.cit., p. 53 :
( )26انظر Trochu (M.) : op.cit., p. 53-54 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 46 :
( )27انظرTrochu (M.) : op.cit., p. 54 :
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الرغبة بمحافظتو عمى معاممة الدائنيف عمى قدـ المساواة ،واظياره المزيد مف التشدد تجاه المديف.
وفي سبيؿ ذلؾ يقرر المشرع عدة أحكاـ منيا أف التصرفات القانونية المبرمة بواسطة المديف

لصالح أحد الدائنيف أثناء فترة الريبة يمكف تقرير عدـ االحتجاج بيا ،بناء عمى طمب السنديؾ،
بواسطة المحكمة التي قضت بإشيار اإلفبلس .كما إنو يحدد الحقوؽ التي يمكف أف يطالب بيا

الدائنوف الممتازوف  les créanciers privilégiesأو أصحاب الرىف العقاري  ،hypothécairesكما إنو يغؿ
يد المديف المفمس عف إدارة أموالو والتصرؼ فييا ،وأف ىذا الحجز القانوني  saisie légaleال ينصب

فقط عمى أمواؿ المديف الحاضرة بؿ ينطبؽ في غالبية الدوؿ عمى األمواؿ التي تستحؽ لممديف
في المستقبؿ ماداـ قد أشير إفبلسو .وعمى ىذا النحو ،فإف ىذه النصوص التشريعية المنظمة
لبلئتماف تعتبر بدوف شؾ إقميمية ،ألنو مف غير المتصور أف تتنازؿ الدولة عف سيادتيا وتسمح

لسمطة أجنبية باتخاذ تدابير الحماية عمى إقميميا الوطني(.)28

غير أف ىذه الحجة قد تعرضت لمنقد .فمف ناحية أولى ،ال يبدو أف قوانيف اإلفبلس تنتمي إلى

طائفة قوانيف األمف والبوليس .فيذه الطائفة مف القوانيف غرضيا ىو أمف األشخاص أو
الممتمكات والمحافظة عمى النظاـ ،بصرؼ النظر عف كوف ىذه القوانيف تحريمية  prohibitivesأو

أف مخالفة أحكاميا معاقب عمييا بجزاء جنائي  répression pénaleأـ ال .بينما قوانيف اإلفبلس ال
تسعى إلى تحقيؽ ىذه الغاية ،حيث إنيا تيدؼ بصفة أساسية إلى حماية الدائنيف واحتياطياً

المساىمة في النيوض بالتاجر المفمس إذا كاف جدي اًر بذلؾ .كما تجدر اإلشارة إلى أف المحاكـ
الجزائية  les tribunaux répressifsيمكنيا أف تقضي بعقوبات اإلفبلس التقصيري في عدـ وجود حكـ
بإشيار اإلفبلس أو في وجود حكـ يقرر عدـ وجود محؿ إلشيار اإلفبلس ،إذف ال توجد صبلت
وثيقة ،كما يبدو ألوؿ وىمة ،بيف إشيار اإلفبلس واإلفبلس التقصيري ،كما أنو مف المستحيؿ

التأكيد عمى أف قوانيف اإلفبلس تعد مف النظاـ العاـ باالستناد إلى الواقع المتمثؿ في أف القوانيف

المنظمة لئلفبلس الجزائي تتميز بيذا الطابع(.)29

ومف ناحية أخرى ،فإف االعتراض الرئيسي عمى ىذه النظرية يتمثؿ في أف أنصارىا قد قدموا
مفيوماً مغموطاً  un sens erronéلفكرة النظاـ العاـ ،ويبدو أنيـ قد اعتنقوا الرأي الذي ذىب إليو

الفقيو  .Pilletفقد رفض Pillet

()30

التسميـ بوجود درجتيف لمنظاـ العاـ :النظاـ العاـ الداخمي،

( )28راجعPERCEROU et DESSERTEAUX : op.cit., t. 111, p 229, N° 1720 :
وأيضاً Trochu (M.) : op.cit., p. 54 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 46-47 :
( )29راجعTrochu (M.) : op.cit., p. 54 :
( )30راجعPILLET (A): Traite pratique de droit international Prive; tome 11, Paris 1924, :
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والنظاـ العاـ الدولي .وذىب إلى القوؿ بوجوب تقسيـ القوانيف إلى طائفتيف :قوانيف الحماية

الفردية  lois de protection individuelleوالتي يتطمب تحقيؽ اليدؼ منيا أف تكوف ىذه القوانيف غير
إقميمية ،وقوانيف مف النظاـ العاـ والتي تفقد محميا  leur objetإذا لـ تكف ىذه القوانيف إقميمية
محضة .واألمر كذلؾ ،فإف قوانيف االئتماف العاـ  lois de crédit publicيجب أف تكوف مصنفة ضمف

الطائفة الثانية ألنيا تستيدؼ منح الثقة لمجميور بمنعيا أو تجريميا لبعض التجاوزات.
()31

بيد أف الفقو الغالب

قد رفض وجية نظر الفقيو  .Pilletحيث إف فكرة النظاـ العاـ في القانوف

الدولي الخاص تمعب دور المصحح االستثنائي  un correctif exceptionnelالذي يسمح باستبعاد
القانوف األجنبي المختص عندما يتضمف أحكاماً يكوف تطبيقيا أم اًر غير مقبوؿ  inadmissibleسواء
بسبب غياب الوحدة القانونية  communauté juridiqueأو بغرض حماية بعض السياسات التشريعية،

والحالة ىذه ،فإف السؤاؿ الذي يثور ىو ىؿ يجب أف يمعب ىذا االستثناء المتعمؽ بالنظاـ العاـ

دو اًر في حالة اإلفبلس الدولي؟ .طبقاً لممبادئ العامة في القانوف الدولي الخاص فإف القانوف
واجب التطبيؽ عمى اإلفبلس ىو قانوف المنشأة الرئيسية  .principal établissementوال يمكف رفض
تطبيؽ ىذا القانوف إال إذا وجدت اختبلفات رئيسية بيف األحكاـ الواردة فيو والقانوف النافذ في

الدولة مكاف الفرع أو الكائف بيا األمواؿ .ومف الصعب حدوث ذلؾ ألف غالبية المشرعيف عند
تنظيـ اإلفبلس تحركيـ ذات البواعث ويسعوف إلى تحقيؽ ذات األىداؼ واف اختمفت الوسائؿ

المستخدمة لتحقيؽ ذلؾ .ومف ثـ فإنو مف غير الممكف التأكيد عمى أف تطبيؽ النصوص

التشريعية األجنبية يخالؼ النظاـ العاـ(.)32

ولكف إذا لـ تكف نظرية إقميمية اإلفبلس مبررة قانوناً ،فيؿ تقدـ ىذه النظرية – كما يتمسؾ بذلؾ

أنصارىا – مزايا ذات طابع عممي؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في الصفحات التالية.

N° 35 etss; ORBETA (P.H): op.cit, p.47; TROCHU (M.): OP.CIT, P.55.
( )31انظر:
BARTIN: Principes de droit international privé, t.1, Paris, 1930, , N° 93; BATIFFO (H.): Traite élémentaire de droit international
privé, 3e ed 1959, p 411, N° 357, SAFA : La faillite en droit international privé, thèse, Paris 1953, P. 40, Trochu (M.) : op.cit., P.
55.
( )32راجع Trochu (M.) : op.cit., p. 55 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 47-48 :
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المطمب الثاني
المبررات العممية لنظرية إقميمية اإلفالس
يرى أنصار ىذه النظرية أف مبدأ إقميمية اإلفبلس وتعدد التفميسات يقدـ مزايا جوىرية سواء

لممحكمة أو لمدائنيف أو لممديف ذاتو

أولً :بالنسبة لممحكمة :يرى بعض أنصار نظرية إقميمية اإلفبلس أف ميمة المحكمة في ظؿ
ىذا النظاـ تكوف أكثر سيولة عنو في ظؿ نظاـ وحدة وعالمية اإلفبلس ،حيث يكوف بمقدور

المحكمة أف تقدر بسيولة الجزء األكبر مف نشاط المديف المفمس بدالً مف أف تفحص مركزه العاـ

في العالـ بأسره .وسوؼ تستند المحكمة عمى معطيات مباشرة  des données immédiatesإلثبات
التوقؼ عف الدفع ،وبذلؾ تضمف تحقيؽ رقابة جادة ومفيدة في سير عمميات اإلفبلس .ويستفيد

السنديؾ مف نفس ىذه التسييبلت ،حيث تكوف تنقبلتو قميمة وغير مكمفة ،والمعمومات التي
يحصؿ عمييا تجعؿ مف ميمة المحكمة أقؿ ثقبلً وأقصر مدى(.)33

ثانيا :بالنسبة لمدائنين :يرى جانب مف الفقو أف مبدأ تعدد التفميسات يتفؽ مع االىتماـ بحماية
ً
الدائنيف الوطنييف بسبب جنسيتيـ ،والدائنيف المحمييف ألنيـ يسيموف في التنمية االقتصادية في

الدوؿ التي يمارسوف فييا معامبلتيـ .ويتـ التعبير عف ىذه الحماية بشكؿ ممموس وبأسموب
مزدوج .فمف ناحية يمكف لمدائنيف االلتجاء إلى القضاء المحمي ،وعدـ األخذ في الحسباف

اإلفبلس المشير بواسطة محكمة أجنبية .ومف ناحية أخرى يتمتع الدائنوف في بعض الدوؿ بحؽ
األفضمية  droit préférenceعمى مجموع األمواؿ المكونة لرأس الماؿ المحمي  .)34(l’actif localكذلؾ
يتمسؾ أنصار اإلقميمية بأف الدائنيف عندما يمنحوف المديف ثقتيـ ويقبموف عمى التعامؿ معو
يأخذوف في الحسباف أصولو المحمية ،أي األمواؿ الكائنة عمى اإلقميـ ،وليس مجموع ذمتو المالية

المبعثرة أو الموزعة في العديد مف البمداف ،ألف األمواؿ المحمية وحدىا ىي التي بمقدور الدائنيف
تحديدىا بدقة ،بينما باقي األمواؿ الكائنة في الخارج فبل يممؾ الدائنيف بالنسبة ليا – في الغالب

األعـ – تقدي اًر دقيقاً .وليذا يعرب الدائنوف صراحة عف رغبتيـ في أف يروا حقوقيـ والتزاماتيـ

محددة بموجب القانوف النافذ في الدولة التي يتعاقدوف فييا وبواسطة محاكـ ىذه الدولة .ومف ثـ
يكوف مف غير الممكف إلزاـ الدائنيف باالدعاء أماـ محكمة أجنبية وقبوؿ اختصاص قانوف

أخر(.)35

( )33راجعORBETA (P.H) : op.cit., p. 47 :
( )34راجعORBETA (P.H) : op.cit., p. 56 :

( )35انظر ORBETA (P.H) : op.cit., p. 49 :وأيضاً Trochu (M.) : op.cit., p. 56 :وأيضاً:
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()36

ومع ذلؾ يرى جانب مف الفقو

أف ىذه الحجج ليست حاسمة .فالحجة األولى ليست مبررة،

فإذا كاف صحيحاً أف القانوف الدولي الخاص مشبع  imprègneبالنزعة القومية ،غير أف ذلؾ
االتجاه ال يشكؿ مبدأ أساسياً ،فيذا االتجاه يبدو كمصحح استثنائي  ،un correctif exceptionnelوال
يظير إال في حاالت وظروؼ خاصة ،فبل ينبغي مثبلً قبوؿ اختصاص القانوف الفرنسي بشكؿ

ممنيج أو منتظـ ألنو يميز الرعايا الفرنسييف .كذلؾ فإف ىذه الحماية القانونية لمدائنيف الوطنييف

أو المحمييف تسير ضد مبدأ المساواة الذي يييمف عمى قانوف اإلفبلس ،حيث يتعرض جميع
الدائنيف العادييف لمتاجر الذي توقؼ عف السداد لنفس المخاطر عند قبوليـ منح المديف تسييبلت

في السداد دوف اشتراط تأمينات عينية ،ومف ثـ يجب أف يتعامموا جميعاً بنفس الكيفية عندما ال
يستطيع المديف مواجية التزاماتو .فضبلً عف ذلؾ ،ليس مف المؤكد أف ىذه الحماية المقررة

لمدائنيف الوطنييف أو المحمييف تكوف ذات فعالية ،فمف ناحية فإف الدوؿ األجنبية التي يستبعد

رعاياىا مف قسمة الماؿ المحمي تسعى إلى اتخاذ تدابير ثأرية  ،mesures de rétorsionsورفض أي
تقديـ لمديوف صادر عف دائف ينتمي إلى بمد تمنح امتيا اًز إلى جماعة الدائنيف المحمية .ومف

ناحية أخرى ،فإف األمواؿ الكائنة في الدولة التي تمارس ىذه السياسة الحمائية قد تكوف ذات

قيمة ضئيمة ،وفي ىذه الحالة ،فإف الدائنيف الوطنييف أو المحمييف الذيف يتمتعوف بحؽ األفضمية
ربما يكونوا في النياية ىـ الخاسروف  desavantageألنيـ يحصموف عمى حصة أو نصيب un

 dividendeأقؿ مف تمؾ التي كانوا سيحصموف عمييا لو أف مجموع أمواؿ التاجر المفمس قد تـ
توزيعيا بيف جميع الدائنيف( .)37أما بالنسبة لمحجة الثانية المقدمة مف أنصار تعدد التفميسات،

فيمكف الرد عمييا بالقوؿ بأنو إذا كاف صحيحاً أف الدائنيف ليس بمقدورىـ – كقاعدة عامة – سوى
تحديد عمى وجو الدقة أمواؿ المديف الكائنة في الدولة التي تعامموا عمى إقميميا ،إال أف ىذه

االفتراضية ال تجيز تغميب نظرية إقميمية اإلفبلس ،ألف ىذه النظرية والنتائج التي تترتب عمييا ال

يمكنيا أف تستند إلى مجرد افتراضات ،زد عمى ذلؾ فإف ىذا الوضع ال يبدو عقبة ال يمكف

التغمب عمييا(.)38

ثالثًا :بالنسبة لممدين :يرى جانب مف أنصار نظرية إقميمية اإلفبلس أف التشريعات المنظمة

لئلفبلس تسعى إلى تحقيؽ نفس األىداؼ ولكف تختمؼ فيما بينيا في كيفية تحقيؽ ىذه األىداؼ.

PERCEROU et DESSERTEAUX: op. cit; p. 238, N° 1721.
( )36راجعTrochu (M.): op.cit., p. 56 :
( )37راجعTrochu (M.): op.cit., p. 56-57 :
( )38راجعTrochu (M.): op.cit., p. 57 :
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فيناؾ بعض التشريعات تبدو متسامحة  tolérentesتجاه التاجر الذي يتوقؼ عف سداد ديونو،

وتسعى إلى تسييؿ النيوض بو  son relèvementمف خبلؿ اإلكثار مف وسائؿ الوقاية مف اإلفبلس.

وىناؾ تشريعات أخرى تأخذ بعيف االعتبار بصفة أساسية مصالح الدائنيف وتبدو صارمة sévères
تجاه المديف .وانطبلقاً مف ذلؾ ،فإف المديف الذي يممؾ فروعاً في العديد مف البمداف يمكنو أف

يستفيد مف بعض األحكاـ التشريعية المتحررة  Libéralesلو كاف مبدأ إقميمية اإلفبلس ىو النظاـ

السائد .فنشاط المديف قد يتوقؼ في بعض البمداف ،وقد يستمر في بمداف أخرى .وفي ظؿ ىذه

الظروؼ ،فإف إخضاع المديف إلى إفبلس وحيد سوؼ يؤدي إلى الحكـ بتصفية أموالو كمياً
وبشكؿ نيائي .في المقابؿ فإف تعدد التفميسات يسمح لو بأف يستفيد مف مميزات كؿ تفميسو ،ومف

ثـ فإف نظاـ تعدد التفميسات يقدـ لممديف المكنة األخيرة – ولو جزئياً عمى األقؿ – لمنيوض

بمركز ُعرضة لمخطر  .)39(situation compromiseولكف ىذه الحجج قد تـ الرد عمييا ،فمف ناحية،
مف غير المؤكد أف تعدد التفميسات يقدـ دائماً مزايا لممديف ،فمو كاف القانوف النافذ في الدولة التي
يتواجد بيا المنشأة الرئيسية متسامحاً أو معتدالً  Clémenteتجاه المفمس ،لكاف مف األفضؿ أف

يكوف اإلفبلس عالمياً ،ألف الحؿ الجماعي يسمح بالحصوؿ عمى أفضؿ النتائج ،ويضمف لمتاجر

إعادة تأىيؿ  rétablissementأكثر فعالية وأكثر استم اررية .فضبلً عف ذلؾ ،فإف ىذه التسييبلت

لمنيوض المقدمة إلى المفمس بواسطة نظاـ اإلقميمية ،ال تكوف في الغالب األعـ سوى وىمية أو
صورية  .apparentesألف المقر الرئيسي ىو بمثابة مركز قيادة  le serveurلمشركة ،فإداراتيا الرئيسية
وأنشطتيا وحياتيا القانونية ،كؿ ذلؾ يتركز في المقر الرئيسي ،وكؿ األوامر الصادرة مف المقر

الرئيسي تقتصر الفروع عمى تنفيذىا .زد عمى ذلؾ ،أف رؤوس األمواؿ التي تسمح لممنشاة

الفرعية بالعمؿ تأتي كذلؾ مف الشركة األـ  .la société – mèreوانطبلقاً مف ذلؾ ،لو أف نشاط
المركز الرئيسي أصيب بالشمؿ  paralyséeبافتتاح اإلفبلس فيو ،فمف غير المحتمؿ أف يكوف لمفرع
وجود مستقبل  .ومف ناحية أخرى ،حتى واف كاف مبدأ تعدد التفميسات يسمح لممديف بصفة

استثنائية بأف يواصؿ نشاطاً جزئياً ،فإف ىذه المزية ال يمكف أف تصمح أساساً ليذا النظاـ ،ألنو
يسير ضد اليدؼ الذي يسعى إليو مشرعوا اإلفبلس ،حيث يرغب مشرعوا اإلفبلس مف خبلؿ

بعض األحكاـ الصارمة تجاه التجار المذيف ال يمكنيـ مواجية التزاماتيـ ،في حث ىؤالء التجار
أف يكونوا حذريف في إدارتيـ ألنشطتيـ .والحاؿ ىذه ،فإف اإلقميمية بضمانيا لممفمس اإلفبلت مف

العقاب تخاطر بإنتاج أثر معاكس ،حيث سيندفع التجار إلى الدخوؿ في مضاربات غاية في
الخطورة(.)40

( )39راجع Trochu (M.) : op.cit., p. 57 :وأيضاً ORBETA (P.H) : op.cit., p. 50 :وأيضاًSAFA: op.cit., P. 42, N° 75 :
()40راجعTrochu (M.) : op.cit., p. 58 :
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وأخي ارً ،فإف نظاـ اإلقميمية يكرس تعدد التفميسات بدوف تنسيؽ فيما بينيا ،وبالتالي يكوف مصد اًر

لمتباطؤ واإلنفاؽ .كما أف توزيع أصوؿ المديف بيف مختمؼ التفميسات عممية تثير الكثير مف
الصعوبات والكثير مف المسائؿ الشائكة ،ومف ثـ يقدـ نظاـ اإلقميمية متناقضات صادمة
 ،contradictions choquantesفالمديف قد يشير إفبلسو في بمد معيف ،ويعترؼ لو في بمد أخر بأنو في

منأى عف اإلفبلس ،وقد يبرـ المديف صمحاً واقياً في بمد ،ويستفيد في بمد أخر بصمح مبرـ
بشروط مختمفة ،ىذا الوضع يعتبر خطي اًر سواء بالنسبة لممديف أو لمدائف عمى حد سواء ،فمركز

المديف يكوف إذف مف المستحيؿ تحديده بدقة( .)41وفي ضوء ما تقدـ فإف نظرية إقميمية اإلفبلس
ليست مبررة ال قانونياً وال عممياً ،ونعرض فيما يمي لنظرية وحدة وعالمية اإلفبلس.
المبحث الثاني
نظرية وحدة وعالمية اإلفالس
طبقاً ليذه النظرية يخضع اإلفبلس الختصاص محكمة موطف المديف أو محكمة المنشأة

التجارية الرئيسية لممديف ،ويكوف القانوف النافذ في ىذه الدولة ىو الوحيد الواجب التطبيؽ،
ويترتب عمى ىذه الوحدة في االختصاص القضائي والتشريعي عدة نتائج ىي:

 -1أف كؿ الدعاوى ترفع أماـ محكمة اإلفبلس ،أي محكمة موطف المديف أو محكمة المنشأة
الرئيسية الممموكة لو -2 .أف شير اإلفبلس المحكوـ بو بواسطة ىذه المحكمة يمتد ليشمؿ كؿ

أمواؿ المديف أياً كاف موقعيا متى تـ إنجاز بعض اإلجراءات -3 .أف كؿ الدائنيف العادييف les
 ،créanciers chirographairesأياً كانت جنسياتيـ والمكاف الذي نشأت فيو ديونيـ ،يتجمعوف في كتمة

واحدة ،ويحرموف مف الحؽ في ممارسة المبلحقات الفردية ضد المديف المفمس الذي غمت يداه
وذلؾ في جميع البمداف -4 .تعتبر التصرفات والعقود المبرمة بواسطة المديف المفمس في أثناء

فترة الريبة باطمة أو قابمة لئلبطاؿ  nuls ou annulablesطبقاً لقانوف واحد ىو قانوف القاضي دوف
األخذ في الحسباف المكاف الذي أبرمت فيو أو الدولة التي يجب أف تنفذ فييا أو جنسية أو موطف
ىؤالء المتعاقديف -5 .يمارس السنديؾ اختصاصاتو طبقاً لقانوف واحد في جميع البمداف-6 .

يحصؿ اإلفبلس عمى ذات الحؿ في جميع البمداف طبقاً لقانوف المكاف الذي قضي فيو بو،
ويكوف ىذا الحؿ مقبوالً مف كؿ الدوؿ(.)42

( )41راجع مع المزيد مف التفاصيؿORBETA (P.H) : op.cit., p. 50 ets :
( )42انظر:
TRAVERS : op.cit., fasc. 1, p. 20 ets,
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وقد ساؽ أنصار ىذه النظرية – دعماً ليا – عدة مبررات قانونية وأخرى ذات طابع عممي،

ونعرض ليذيف النوعيف مف المبررات كؿ في مطمب مستقؿ.
المطمب األول

المبررات القانونية لنظرية وحدة وعالمية اإلفالس
ساؽ أنصار نظرية وحدة اإلفبلس وعالميتو – في سبيؿ دعـ ىذه النظرية – عدة مبررات قانونية
مستمدة تارة مف وحدة الذمة المالية لممديف المفمس والمرتبطة بوحدة الشخصية القانونية ،وتارة
ثانية مف الفكرة التي مفادىا أف جماعة الدائنيف تشكؿ نوعاً مف التجمع الممزـ بيف الدائنيف ،وتارة

ثالثة مف الفكرة التي مفادىا أف قوانيف اإلفبلس تمس أىمية المديف المفمس وتشكؿ بذلؾ جزءاً مف

الحالة الشخصية لو ،وأخي اًر مف االستناد إلى مبدأ المساواة بيف جميع الدائنيف ،ونعرض فيما يمي
ليذه المبررات.

أولً -الستناد إلى مبدأ وحدة الذمة المالية لممدين :يرى جانب مف أنصار نظرية وحدة

اإلفبلس وعالميتو أف اإلفبلس عبارة عف طريؽ لمتصفية الجماعية لمذمة المالية لممديف(.)43
والذمة المالية – طبقاً لمنظرية التقميدية – ىي عبارة عف مجموع قانوني  une universalité de droitمف

األمواؿ والديوف .فالذمة المالية واحدة وال تقبؿ التجزئة وىي الضامف لمجموعة الديوف( .)44فمف
المعروؼ أف لكؿ دائف الضماف العاـ عمى مجموع أمواؿ المديف وليس فقط عمى الجزء مف
األمواؿ الكائنة في البمد الذي تعاقد فيو ،ومف ثـ في حالة عجز المديف عف الوفاء بديونو ،يجب

افتتاح تفميسة واحدة يدعي إلييا كؿ الدائنيف بدوف أي تمييز وليس عدة تفميسات تشمؿ كؿ واحدة
منيا األمواؿ المحمية فقط ودائني الفرع وحدىـ( .)45وبناء عميو لو أف تاج اًر توقؼ عف الوفاء

وأيضاً Trochu (M.) : op.cit., p. 11 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 8-9 :
وفي الفقو المصري راجع :د .ىشاـ صادؽ :تنازع القوانيف ،المرجع السابؽ ،ص  455وما بعدىا ،بند  122د.
عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  16وما بعدىا ،بند  15وما بعده ،د .محمد حمدي بينسي ،المرجع
السابؽ ،ص  12وما بعدىا.
( )43انظر:
WEISS (A.) : op.cit, p. 229,
( )44انظر Trochu (M.) : op.cit., p. 19 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 10-11 :
( )45انظر:
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بديونو في دولة ما ،وكاف يممؾ العديد مف المنشآت موزعة عمى عدة دوؿ ،فيجب أف تمتد آثار

اإلفبلس إلى كؿ األمواؿ المكونة لذمتو المالية أياً كانت البمد الكائف بيا ىذه األمواؿ ،وبالتالي
فإف وحدة الذمة المالية تقتضي أف يكوف اإلفبلس وحيداً  uniqueوعالمياً .)46(universelle

ولكف إذا كاف بإمكاف ىذه الحجة – في فترة زمنية معينة – تبرير وحدة االختصاص التشريعي
وتركيز اإلفبلس ،إال أنيا في وقتنا الحاضر لـ يعد ليا أية قيمة عمى الصعيد الداخمي وعمى

الصعيد الدولي ،ففي الواقع فإف النظرية التقميدية التي مفادىا أف الشخص ال يكوف لو سوى ذمة
مالية واحدة قد تـ تجاوزىا بالكامؿ في الوقت الحالي( .)47فعمى الصعيد الداخمي ،فإف فكرة وحدة

الذمة المالية تعتبر اليوـ محؿ نقاش ،عمى األقؿ في صورتيا التقميدية ،فالمفيوـ الحديث لمذمة
المالية يسمح لمفرد الواحد أف يتواجد مؤقتاً عمى رأس ذمتيف ماليتيف مستقمتيف ،وىكذا عمى سبيؿ
المثاؿ الوارث الذي يقبؿ اإلرث مع االحتفاظ بحؽ المراجعة  sous benefice d’ inventaireأو المفوض
باستبلـ األمواؿ عف الغائب .كذلؾ األمر ،يمكف أف تشتمؿ الذمة المالية الواحدة عمى العديد مف

الكتؿ  massesيكوف لكؿ واحد منيا نظاـ قانوني مستقؿ ،وىكذا ،عمى سبيؿ المثاؿ ،وبصفة
خاصة المرأة عندما يكوف ليا نشاطاً مستقبلً ،فإف األرباح  les gainsتشكؿ مجموعاً قانونياً

مستقبلً( .)48وطالما أف الذمة المالية لـ تعد واحدة ،ولـ تعد غير قابمة لمتجزئة ،فإف مبدأ الوحدة

ربما ال يكوف مبر اًر( .)49وعمى الصعيد الدولي ،فإف المشكمة الحقيقية ىي معرفة ما إذا كانت
اآلثار القانونية لعدـ قابمية الذمة المالية لمتجزئة يمكف أف تكوف مسمماً بيا بدوف صعوبات في
اإلطار الدولي لكونيا دائماً متوافقة  conciliablesمع مبدأ االستقبلؿ المتبادؿ لمسيادات في القانوف

الدولي(.)50

وأخي اًر ،إذا كانت فكرة الذمة المالية الواحدة والتي ال تقبؿ التجزئة ال يجب التسميـ بيا ،وال تسمح

بتبرير نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس ،فإف جانباً أخر مف الفقو قدـ أساساً أكثر جدية لمبدأ وحدة
وعالمية اإلفبلس ،وىو ما سنعرض لو في الصفحات التالية.

TRAVERS : op.cit., fasc. I, N° 11058 ; ORBETA (P.H.) : op.cit., p. 11. ; SURVILLE : Cours élémentaire de droit international
privé, p 834, N° 515.
( )46راجعTROCHU (M.) : op.cit., p. 19 :
( )47راجعTROCHU (M.) : op.cit., p. 19 :
( )48انظر TROCHU (M.) : op.cit., p. 19 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 11-12 :
( )49انظر TROCHU (M.) : op.cit., p. 19 :وأيضاًTRAVERS : op.cit., N° 11058 :
( )50انظر TROCHU (M.) : op.cit., p. 19-20 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 12 :
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ثانياً -الستناد إلى الشخصية القانونية لجماعة الدائنين :ذىب جانب مف الفقو

()51

إلى أف

اإلفبلس يترتب عميو إحبلؿ أو استبداؿ مكاف الشخص الطبيعي المفمس «نوع مف التجمع الممزـ
بيف الدائنيف ،تجمع تنشئة وتنظمو الدولة وليس ناتجاً عف مبادرتيـ الفردية  leur libre initiativeفيو
تجمع حقيقي ذو منفعة عامة» ،ىذا التجمع يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ مزدوج ،فمف ناحية يسمح

بحماية فعالة  une efficace protectionلحقوؽ مجموع الدائنيف ،كما إنو يشجع ،مف ناحية أخرى ،عمى
التطور المتناغـ أو المتسؽ  développement harmonieuxلمتجارة .وىذا التجمع عبارة عف شخص
قانوني عاـ ،حيث إف الدولة ىي التي تتولى إنشائو ،ويكوف لو ممثموف يتـ تسميتيـ بواسطة

المحاكـ ويكونوا مكمفيف بخدمة عامة حقيقية .ويجب بالتالي شأنو في ذلؾ شأف مختمؼ أشخاص
القانوف العاـ كدارات الضيافة  les hospicesأو الجمعيات الخيرية  ،les bureau de bienfaisanceأف يتمتع
ليس فقط بشخصية قانونية داخمية ،بؿ يجب أيضاً االعتراؼ لو بالشخصية القانونية في الخارج،

األمر الذي يترتب عميو االمتداد عبر اإلقميمي  extension extra territorialeلئلفبلس.
وقد نازع العديد مف الفقياء في القيمة القانونية ليذا األساس مف عدة أوجو (: )52

 -1فقد رفض بعض الفقياء قبوؿ أف يكوف التحاد الدائنيف (جماعة الدائنيف) شخصية قانونية.
ويستند الفقيو Ripert

()53

إلى الواقع المتمثؿ في أف ىذا االتحاد ليس لو ذمة مالية ،حيث يظؿ

المديف ىو المالؾ لؤلمواؿ المكونة لؤلصوؿ  ،l’actifكما يظؿ الدائنوف ىـ أصحاب titulaires
ديونيـ .بيد أف ىذا االعتراض غير متفؽ عميو مف قبؿ الفقو في مجممو .فالذمة المالية ىي
نتيجة حتمية أو الزمة  corollaireلمنح الشخصية المدنية وليست شرطاً ضرورياً لمنحيا .زد عمى

ذلؾ ،ىؿ مف الممكف في الواقع التأكيد عمى أف جماعة الدائنيف ليس ليا ذمة مالية؟ فإذا كاف
المديف يحتفظ بممكية أموالو ،فإنو يفقد سمطتو في إدارتيا والتصرؼ فييا ،حيث يمكف لمسنديؾ
بيع أمواؿ المفمس وفؽ اإلجراءات المبينة قانوناً ،إ ًذا يوجد إلى حد ما نقؿ لجزء مف حقوؽ المديف

إلى جماعة الدائنيف .فضبلً عف ذلؾ ،تتمتع جماعة الدائنيف بحقوؽ ال يمكف لمدائنيف وال لممديف

التمسؾ بيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لجماعة الدائنيف إبطاؿ بعض التصرفات أو العقود المبرمة
( )51انظر:
ROLIN (A.) : Les conflits de lois en matière des faillites, Académies de la Haye, Recueil de cours, t. IV, 1926, p. 35; Trochu
(M.) : op.cit., p. 33 ; ORBETA (P.H) : op.cit., p. 12-13
( )52انظر:
WEISS: op.cit., p. 235, SAFA: op.cit., p. 33, PERCEROU et DESSERTEAUX : op.cit., N° 86.
( )53انظرRIPERT: Quelques questions sur la faillite dans le droit internatinal prive, :
Revue critique de legislation et de jurisprudence, 1877, p 762
295

أثناء فترة الريبة( .)54كما أف ىذا االعتراض يتناقض مع الموقؼ المتبنى مف محكمة النقض

الفرنسية ،إذ أف الشروط المطموبة مف قبميا لبلعتراؼ بالشخصية المعنوية تعتبر متوافرة في اتحاد
الدائنيف ،فمف ناحية يمثؿ السنديؾ جماعة الدائنيف أماـ العدالة .ومف ناحية أخرى فإف ىذا

التجمع يتولى الدفاع عف المصالح الجماعية والمشروعة حيث يسمح بالحفاظ عمى المساواة

الكاممة بيف جميع الدائنيف( .)55وىذا الحؿ كاف معموالً بو مف قبؿ محكمة النقض في حكميا

الصادر في  17يناير  1956حيث أوضحت أف "جماعة الدائنيف في اإلفبلس تعتبر شخصاً
معنوياً مستقبلً عف شخصية الدائنيف المكونيف ليا"(.)56

 -2إذا كانت جماعة الدائنيف تعتبر شخصاً قانونياً إال أنيا ليست مف أشخاص القانوف العاـ.
ومع ذلؾ يرى بعض الفقياء

()57

أف ىذا االعتراض ال يبدو مناسباً  ،pertinenteألف ىذا التجمع

ينطوي عمى بعض السمات العامة ألشخاص القانوف العاـ .فمف ناحية إذا كاف الفرد ح اًر ،بصفة

عامة ،في الدخوؿ في أي تجمع مف تجمعات القانوف الخاص ،فإنو في المقابؿ ،في مسائؿ

اإلفبلس ليس لمدائنيف حرية االنضماـ مف عدمو .إذ أف جماعة الدائنيف تتميز بالطابع الممزـ مف
حيث المشاركة فييا .واألمر كذلؾ ،أليس مف معايير التفرقة بيف الشخص المعنوي العاـ
والشخص المعنوي الخاص ىو الطابع الممزـ لبلنضماـ في األوؿ والطابع الطوعي spontané
واإلرادي  volontaireفي الثاني؟ مف ناحية أخرى ،ييدؼ ىذا التجمع مف الدائنيف ،شأنو في ذلؾ

شأف األشخاص العامة ،إلى حماية المصالح العامة .إذ يسمح ىذا التجمع بحماية قيمة االئتماف

العادي  la valeur du credit chirographaireوبالتالي يحفظ لمتجارة حيويتيا.

ولكف ال يجب الذىاب بعيداً في المقارنة بيف جماعة الدائنيف وأشخاص القانوف العاـ .حيث يرى
()58

غالبية الفقو

وجود اختبلفات رئيسية بيف ىذا التجمع الممنوح لمشخصية المعنوية وأشخاص

القانوف العاـ .ففي المقاـ األوؿ ،فإف إنشاء األشخاص العامة ال يكوف أبداً نتيجة لمبادرة فردية
 .résultat de l’initiative priveفي المقاـ الثاني ،فإف مسئولية األشخاص العامة تخضع لقواعد خاصة

 règles particulièresوتتحدد بواسطة المحاكـ اإلدارية وتجيز في حاؿ ثبوتيا الرجوع عمى الدولة.

وكؿ ىذه األحكاـ الخاصة ال تتواجد في القوانيف المنظمة لئلفبلس .ومف ثـ ال يجب أف يحصؿ
( )54انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 20-21 :
( )55انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 21-22 :
( )56راجع الحكـ المنشور فيJ.C.P., 1956, II, N° 9601 :
( )57انظر SAFA: op. cit.,. p. 33 :وأيضاًTROCHU (M.) : op.cit., p. 22 :
( )58انظر ،SAFA: op.cit.,. p. 33 :وأيضاً ORBETA (P.H) : op.cit., p. 11 :؛ TROCHU (M.) : op.cit., p. 22
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ىذا االتحاد عمى اعتراؼ عبر إقميمي وال يمكنو التصرؼ عمى األقاليـ األجنبية إال بعد الحصوؿ

المنشأ في بمد أجنبي ال يكوف لو
عمى الترخيص المسبؽ لذلؾ مف سمطات ىذه الدوؿ ،فاالتحاد ُ
الحؽ في أف يمارس نشاطاً في فرنسا بواسطة أجيزتو إال بعد أف يحصؿ عمى الترخيص البلزـ
لذلؾ مف السمطات المختصة الفرنسية.
وأخي اًر ،يخمص بعض الفقياء

()59

إلى إنو مف الممكف التمسؾ بأف اتحاد الدائنيف ىو عبارة عف

تجمع مف طبيعة خاصة  ،une association d’un genre particulierيتمتع بالشخصية القانونية المعنوية،

ويتمتع باعتراؼ جزئي في فرنسا قبؿ الحكـ باألمر بالتنفيذ ،ويتمتع باعتراؼ كامؿ عندما يتقرر
نفاذ الحكـ األجنبي بإشيار اإلفبلس.
ثالثاً :الستناد إلى الحالة الشخصية لممدين :يعترؼ العديد مف الفقياء لئلفبلس بأثر عبر

إقميمي Un effet extraterritorialعمى أساس أف اإلفبلس – طبقاً لرأييـ – يدخؿ ضمف الحالة

الشخصية  Le statut personnelلممديف المفمس( .)60وقد تبنى ىذه النظرية ودافع عنيا في فرنسا
الفقيو  .)61(WEISSحيث يرى أف القوانيف الخاصة باإلفبلس ال تنتمي إلى النظاـ العيني "ألف
ىدفيا ليس تحديد مركز أمواؿ المفمس ،وال تحديد الحقوؽ التي ترد عمييا وطرؽ نقميا .فيذه

القوانيف تستيدؼ حماية مصالح الدائنيف والمحافظة عمى المساواة فيما بينيـ" .ثـ أضاؼ "أف

اإلفبلس عبارة عف حالة التاجر الذي توقؼ عف سداد ديونو ،ىدفو إحبلؿ محؿ اإلدارة السيئة
إدارة أكثر حكمو وأكثر استنارة  ،plus éclairéeوالوصوؿ إلى توزيع عادؿ ألصوؿ المديف وخصومو
بيف أصحاب الحقوؽ ،وعدـ تمكيف المديف مف المساس بالمصالح المشروعة لمدائنيف" .وبغرض

إعطاء المزيد مف القوة والقيمة الستداللو ،ذكر الفقيو  WEISSما قالو الفقيو " Beudantأف حالة
المفمس ال تقبؿ التجزئة ،فبل يمكف أف يكوف مفمساً بالنسبة لبعض دائنيو دوف أف يعتبر كذلؾ
بالنسبة لدائنيو اآلخريف ،ومف ثـ عندما يتقرر شير إفبلس التاجر ،فبل يكوف ىناؾ محؿ لحكـ

جديد بإشيار إفبلسو .وبعبارة أخرى ،فإف اإلفبلس يمس حالة الشخص ،ويفسد أىميتو ،فاإلفبلس
يكوف واحداً وكامبل ،فيو يمس مركز المديف بالكامؿ ،في الحاضر والمستقبؿ واآلثار التي تترتب
عميو تكوف عامة".

( )59انظر ،ORBETA (P.H) : op.cit., p. 14-15 :ثـ انظر مع المزيد مف التفاصيؿTROCHU (M.) : op.cit., p. 24 :
( )60راجع ،Trochu (M.): op.cit., p. 25 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 15 :
( )61انظرWEISS (A.): op.cit., p. 229 ets. :
وراجع في ىذا الرأي ،Trochu (M.) : op.cit., p. 25 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 16 ets :
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ولقد قدـ الفقيو  WEISSحجتيف لتبرير نظريتو .فمف ناحية ،يكرس المشرع الفرنسي مبدأ وحدة

اإلفبلس في القانوف الداخمي حيث إنو ال يأخذ في الحسباف مركز األمواؿ التي يغطييا اإلفبلس.
كما يجب أف يقدـ طمب اإلفبلس أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا المنشأة الرئيسية

التجارية principale établissement commercialلمتاجر ،وأماـ محكمة مقر الشركة Siege socialبالنسبة
لمشركات ،عندئذ يتساءؿ الفقيو  ،WEISSلماذا ال يعمؿ بيذه القاعدة المطبقة في القانوف الداخمي
عمى الصعيد الدولي؟ ومف ناحية أخرى ،يشير الفقيو  WEISSإلى وجود تماثؿ بيف نظاـ المفمس

المغمولة يده عف إدارة أموالو والتصرؼ فييا ،ونظاـ المفقود أو القاصر أو المحجور عميو ،فكما
ىو الشأف بالنسبة ليؤالء ،يستبعد المديف المفمس عف إدارة أموالو ،كما يمحؽ بو بعض حاالت
نقص األىمية المدنية ،وما داـ أف اآلثار التي تترتب عمى تقرير الفقد أو نقص األىمية أوالحجر

يكوف ليا نطاؽ أو أثر عبر إقميمي ،une portée extraterritorialeفإف الحؿ يجب أف يكوف ىو ذات

الحؿ عندما يتقرر إفبلس التاجر .وأخي اًر يرى الفقيو  WEISSأنو ال يكفي بياف أف اإلفبلس ال
يكوف مقيداً بإقميـ الدولة التي صدر فييا الحكـ بإشيار اإلفبلس ،بؿ يجب كذلؾ تحديد القانوف

صاحب االختصاص بحكـ ىذا اإلجراء .ىذا االختصاص الواسع ال يمكف أف يكوف مسندا إال

إلى القانوف الشخصي  la loi personnelleلممفمس.

وقد تعرضت وجية النظر ىذه لبلنتقاد مف قبؿ العديد مف الفقياء( ،)62وذلؾ مف عدة أوجو :فمف
ناحية أولى إذا كاف حقيقياً أف اإلفبلس ىو حالة التاجر الذي توقؼ عف دفع ديونو ،فبل يجب

إغفاؿ أف ذلؾ يمكف أيضاً أف يكوف حالة غير التاجر ،إذ أف العديد مف تشريعات الدوؿ تجيز

اإلفبلس المدني  ،la faillite civileزد عمى ذلؾ إنو ،كما أشار الفقيو  ،)63(Rolinمف غير الممكف

التمسؾ بأف اإلفبلس ييدؼ إلى التوزيع العادؿ ألمواؿ المديف ،وييدؼ إلى إحبلؿ إدارة أكثر
كفاءة مف إدارة المفمس ،فيذا الدور لـ يعد مسندا  dévoluإلى اإلفبلس ذاتو ،بؿ إلى القانوف الذي
ينظـ آثار ىذا اإلجراء ،فاإلفبلس ىو حالة التاجر الذي توقؼ عف السداد في بعض البمداف،

والذي يكوف في حالة إعسار  insolvabilitéفي بمداف أخرى .والحكـ القضائي المشير déclaratif
لئلفبلس ىو الذي يثبت  constateىذه الحالة ،وقانوف اإلفبلس ىو الذي يبيف التدابير les mesures
التي يجب أف تتخذ النتصار مبدأ المساواة ولمحاولة إنقاذ ما تبقى مف أصوؿ المديف(.)64

( )62راجع SURVILLE: op.cit., p. 641, N° 515; ROLIN: op.cit., p. 28 ets :؛ TRAVERS: op.cit., fasc. I, N° 11061 ets
( )63انظر :وأيضاًROLIN: op.cit., p. 28 ets :
( )64انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 26 :
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مف ناحية ثانية ،إف القوؿ بخضوع اإلفبلس لمقانوف الشخصي لممفمس يتعارض مع حالة القانوف

الوضعي  .droit positifففي معظـ الدوؿ فإف القانوف النافذ في إقميـ الدولة ىو وحدة المختص
بتحديد شروط افتتاح اإلفبلس ،وبياف اآلثار التي تترتب عميو إذ أف كؿ المسائؿ المرتبطة بوثاقة
()66

باالئتماف تعد مف النظاـ العاـ( .)65مف ناحية ثالثة ،وأخيرة ،يرى بعض الفقياء

أف االعتراض

الرئيسي الذي يجب أف يوجو إلى ىذه النظرية ىو أف قوانيف اإلفبلس ال تدخؿ ضمف الحالة
الشخصية ،ألنيا ال تستيدؼ بصفة أساسية تنظيـ حالة وأىمية األشخاص .واذا كانت ىذه
القوانيف تمس حالة المديف المفمس فميس ذلؾ سوى بشكؿ ثانوي .كما رفض البعض األخر

()67

تصنيؼ قوانيف اإلفبلس ضمف الحالة الشخصية لسببيف :األوؿ إنو مف الصعب إثبات وجود

صمة وثيقة بيف اآلثار الرئيسية لئلفبلس وفكرة نقص األىمية .فمو كانت قاعدة وقؼ المبلحقات
الفردية مرتبطة بفكرة أف المفمس ناقص األىمية  ،incapableلوجب أف تفرض ىذه القاعدة عمى
جميع الدائنيف ،بينما األمر ليس عمى ىذا النحو حيث إف ىذه القاعدة ال تمس الحؽ الذي يتمتع
بو الدائنوف المرتينوف  hypothécairesوالدائنوف الممتازوف  privilégiesفي إقامة دعواىـ عمى األمواؿ

المخصصة ليـ .أما السبب الثاني فإنو مف الخطأ إقامة تشابو أو تماثؿ  un parallèleبيف المديف

المغمولة يده عف إدارة أموالو والشخص المصاب بنقص األىمية .فيذه الصمة لـ تكف مقبولة أبداً
مف قبؿ الفقو والقضاء ،ففي رأي الفقو والقضاء فإف غؿ اليد ليس سوى حظر تصرؼ حقيقي
 .)68(indisponibilité réelleوأف الجزاء المترتب عمى غؿ اليد يختمؼ عف ذلؾ المترتب عمى نقص

األىمية .فبطبلف التصرفات الناجزة بواسطة ناقص األىمية ال يمكف التمسؾ بو إال بواسطة ىذا
الشخص ،بينما عندما ينجز المديف المفمس بعض التصرفات عمى الرغـ مف غؿ يده فبل يمكنو

طمب بطبلف ىذه التصرفات ،فيذه التصرفات تعتبر صحيحة بالنسبة لممديف والمتعاقد معو.
فالبطبلف ال يمكف التمسؾ بو إال مف ممثؿ جماعة الدائنيف( ،)69وىذا ما عبرت عنو محكمة

النقض الفرنسية في حكميا الصادر في  13ديسمبر  1904بقوليا "ال يترتب عمى التصفية
القضائية جعؿ المديف غير أىؿ لمتعاقد ،وأف القيود التي يفرضيا القانوف عمى حقوقو ،وكذلؾ
اإلجراءات التي يحيط بيا التصرفات التي يبرميا المديف ،تكوف مقررة لمصمحة جماعة الدائنيف،

( )65أنظرORBETA (P-H): op.cit., p19; Trouchu (M): op . cit, p 26. :
( )66أنظرORBETA (P-H): op. cit p 19-20. :
( )67راجع مع المزيد مف التفاصيؿTROCHU (M.) : op.cit., p. 27 ets :
( )68انظرORBETA (P.H) : op.cit., p. 19 :
( )69انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 27 :
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وأنو إذا كاف لمدائنيف ،في حالة عدـ إنجاز ىذه اإلجراءات ،الصفة في المطالبة بالبطبلف ،فميس

األمر كذلؾ بالنسبة لممديف ذاتو أو لمذيف تعاقدوا معو"(.)70

الخبلصة ،يبدو مف غير الممكف االعتراؼ لئلفبلس بأثر عبر إقميمي عمى أساس إنو يدخؿ
ضمف الحالة الشخصية ،ولكف ال يجب أف نستخمص مف ذلؾ أف مبدأ وحدة وعالمية اإلفبلس

ليس مبر اًر قانوناً ،فيذا المبدأ يسمح لئلفبلس ببموغ األىداؼ التي يسعى إلييا ،ومف أىميا

المحافظة عمى المساواة بيف الدائنيف وىو ما سنتناولو في الصفحات التالية.

رابعاً -الستناد عمى مبدأ المساواة بين جميع الدائنين :يرى أنصار نظرية وحدة وعالمية

اإلفبلس أف اليدؼ الرئيسي لنظاـ اإلفبلس ىو تحقيؽ المساواة بيف جميع الدائنيف ،وأف ىذا

اليدؼ ال يتحقؽ إال عندما يكوف اإلفبلس وحيداً وعالمياً( .)71إف دائني التاجر المفمس ال يمنحوه
تسييبلت في السداد  facilites de paiementدوف أف يطمبوا ،في المقابؿ ،ضمانات عينية garanties
 réellesإال بالقدر الذي يضمف ليـ المشرع إنيـ سيعامموف جميعاً بنفس الطريقة إذا لـ يعد مدينيـ

قادر عمى مواجية التزاماتو ،ويكوف مف السيؿ تحقيؽ ىذه المساواة عندما تتواجد كؿ أمواؿ
اً

المديف المفمس في دولة واحدة ،وذلؾ بحرماف الدائنيف العادييف  ،créanciers chirographaireطواؿ مدة
التفميسة ،مف الحؽ في التصرؼ في ضمانيـ العاـ  leur gage communمف خبلؿ إجراء فردي ال
يستفيد منو سوى مف قاـ بو .ولكف يثور التساؤؿ عف كيفية التوصؿ إلى توزيع عادؿ لمحصص

 des dividendsعندما تكوف الذمة المالية لممديف موزعة  dissémineفي عدة دوؿ ،وعندما ال تعترؼ

القوانيف المختمفة واجبة التطبيؽ بذات الحقوؽ وال تفرض ذات االلتزامات عمى الدائنيف وعمى

المديف المفمس( .)72إف وحدة االختصاص التشريعي وتركيز اإلجراء la concentration de la procédure
ىما فقط المذاف يسمحاف ببموغ ىذا اليدؼ( .)73فعندما تكوف محكمة واحدة ىي المختصة،

ستطبؽ ذات القواعد بصرؼ النظر عف البمداف التي تتواجد بيا عناصر الذمة المالية لممديف
(مف أصوؿ وخصوـ) ،وأيا كانت البمد الذي تعاقد فيو المديف المفمس عمى ديونو أو البمد الذي
توقؼ فيو عف الوفاء(.)74

( )70انظرCASS. CIV., 13 décembre 1904. S., 1905. 1. 65 :
( )71انظرROLIN: op.cit., p. 25 ; WEISS (A.): op.cit., p. 228 ets. :
TRAVERS: op.cit., fasc. I, N° 11043 ; SURVILLE: op.cit., p. 642, N° 515
( )72راجع في ذلؾTROCHU (M.) : op.cit., p. 12 :
( )73انظر ،TROCHU (M.) : op.cit., p. 12 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 25 :
( )74انظرORBETA (P.H) : op.cit., p. 25 :
29:

ولقد دافع عف ىذه النظرية الفقيو Thaller

()75

فيو يرى أف افتتاح تفميسات مستقمة في جميع البمداف

التي يممؾ فييا المديف أمواالً ،وفي البمداف التي تعاقد فييا المديف عمى ديونو يتعارض مع تحقيؽ
مبدأ المساواة بيف جميع الدائنيف ،حيث يترتب عمى افتتاح تفميسات مستقمة تفضيؿ بعض الدائنيف
بدوف مبرر قانوني .وقد ذكر الفقيو إنو إذا لـ تمتد آثار الحكـ بإشيار اإلفبلس إلى جميع الدوؿ

الكائف بيا أمواؿ المديف "فسوؼ نرى أف نفس الشخص قد أشير إفبلسو في بمد ما ،في حيف
يظؿ في مأمف مف اإلفبلس في بمد أخر ،واذا أشير إفبلسو في دولة أخرى ،فسوؼ نرى كتمتيف

مف الدائنيف يتقدماف في كتمتيف مف األمواؿ ،ويحصبلف عمى حصتيف بنسب غير متساوية ،أو
نجد دائنيف بارعيف يندسوف في كبل المجموعتيف ويحصموف بفضؿ ىذا التداخؿ عمى حقوقيـ

مرتيف أو ربما يحصموف عمى مبمغ أعمى مف القيمة االسمية  montant nominalلحقوقيـ ،وسوؼ
نرى الصمح  le concordatيرجح في ناحية ،واالتحاد  l’unionفي الناحية األخرى ،لدرجة أف مركز

المديف يغدو بكؿ بساطة مف المتعذر تحديده ."indéfinissable

وقد رفض جانب مف الفقو االنضماـ إلى وجية النظر ىذه ،وأبدى عمييا المبلحظات اآلتية:
 -1ففي المقاـ األوؿ :يثير مبدأ وحدة اإلفبلس صعوبات كبيرة بالنسبة لمدائنيف غير المتوطنيف
في البمد الذي افتتح فيو اإلفبلس ،حيث تتحدد حقوقيـ بموجب قوانيف ومحاكـ أجنبية ،وقد يفتح
ىذا النظاـ الباب أماـ حاالت انعداـ عدالة خطيرة  .graves injusticesفقد يحدث ،أحياناً ،أف يكوف

القانوف المختص غير موات بالنسبة ليؤالء الدائنيف عف القانوف الذي يكوف مطبقاً لو كاف نظاـ
اإلقميمية ىو النظاـ السائد( ،)76إف اختبلؼ التشريعات الوطنية فيما يتعمؽ بغؿ يد المديف وبطبلف
بعض التصرفات الناجزة قبؿ الحكـ باإلفبلس وبوقؼ المبلحقات الفردية مف قبؿ الدائنيف ،ومدى

استحقاؽ الديوف اآلجمة ،ووقؼ سرياف الفوائد ،قد يترتب عميو نتائج سيئة( .)77كذلؾ األمر ،قد ال
تحتفظ بعض التشريعات بمعاممة متماثمة  traitement identiqueبيف الدائنيف الوطنييف والدائنوف

األجانب ،وبالتالي قد يتعرض ىؤالء األخيريف في بعض األحياف ألضرار جسيمة lourds

 .préjudicesوقد يحاوؿ السنديؾ – رغـ عدـ تكريس ذلؾ مف قبؿ القانوف الوضعي – أف يبدو
محابياً  partialويميز الدائنيف المحمييف .واألمر عمى ىذا النحو ،كيؼ يستطيع الدائنوف األجانب،

في مثؿ ىذه األحواؿ ،أف يمارسوا رقابة صارمة عندما توجد مسافة كبيرةune grande distance

( )75انظرORBETA (P.H) : op.cit., p. 25-26; TROCHU (M.) : op.cit., p. 12-13 ، :
( )76انظرORBETA (P.H) : op.cit., p. 26-27; ،TROCHU (M.) : op.cit., p. 13 :
( )77انظرORBETA (P.H) : op.cit., p. 27 :
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تفصميـ عف المكاف حيث يكوف اإلفبلس منظماً( .)78وأخي اًر ،حتى واف كاف القانوف أو السنديؾ

األجنبي ال يقيـ أي تفرقة أو تمييز بيف الدائنيف حسب موطنيـ ،فميس معنى ذلؾ أف الدائنيف
المتوطنيف بعيداً يكونوف ،مع ذلؾ ،في منأى مف كؿ خطر ،ألف الحكـ بإشيار اإلفبلس يتـ نشره

في الدولة التي صدر فييا الحكـ .في المقابؿ ال يوجد أي شكؿ لمنشر أو العبلنية منصوصاً
عميو بالنسبة لمحكـ الصادر باألمر بالتنفيذ والذي يجعؿ الحكـ بإشيار اإلفبلس نافذاً في الخارج،
وىكذا ،حتى واف كاف القانوف واجب التطبيؽ ال يقيـ أي تفرقة بيف الدائنيف ،فإف ىذه المساواة بيف

الدائنيف ال تكوف سوى صورية  apparenteحيث إف الدائنيف ،في الغالب ،ال يعرفوف أف مدينيـ

محروـ مف إدارة أموالو والتصرؼ فييا ،وال يكوف بمقدورىـ التمسؾ بحقوقيـ(.)79

 -2وفي المقاـ الثاني :إذا كاف مبدأ وحدة اإلفبلس يثير صعوبات خطيرة – عمى نحو ما رأينا –
بالنسبة لمدائنيف غير المتوطنيف في البمد الذي أشير فيو اإلفبلس فإف ىذا المبدأ يحرـ ىؤالء

الدائنيف مف الضماف الخاص الذيف أخذوه في الحسباف عند التعاقد( .)80فعمى سبيؿ المثاؿ ،الدائف

الفرنسي الذي يوافؽ عمى منح المديف التاجر ،سواء كاف شخصاً طبيعياً أو معنوياً ،تسييبلت في

السداد ،ىذا الدائف يأخذ في الحسباف بصفة أساسية األمواؿ التي يممكيا المديف عمى اإلقميـ
الفرنسي ،ألنو قد ال يعمـ أف مدينو يممؾ أمواالً ،منقولة أو عقارية ،في دوؿ أخرى ،وحتى واف
كاف لديو بعض المعمومات في ىذا الصدد ،فميس لديو القدرة عمى تقديرىا بقيمتيا الحقيقية ،ومف

ثـ يكوف ائتمانو son crédit
متناسبا  proportionneمع األمواؿ الفرنسية وال يكوف ممنوحاً إال وفقاً
ً
لؤلحكاـ الواردة في القانوف الفرنسي في الفرض الذي يقوـ فيو التاجر بأعماؿ سيئة .والحالة ىذه،
لو أشير اإلفبلس بواسطة قضاء أجنبي وكاف محكوماً بموجب قانوف مختمؼ عف القانوف

الفرنسي فإف ثقة الدائنيف سوؼ تضطرب( .)81وقد يختفي الضماف الخاص  le gage spécialالذي
تعاقد الدائنيف بالنظر إليو حيث يتـ ضمو إلى مجموع األصوؿ التي توزع في وقت الحؽ بيف

جميع الدائنيف( .)82وازاء كؿ ىذه االنتقادات ،ال يبدو أف نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس ىي النظاـ

القانوني األمثؿ لمحفاظ عمى المساواة الكاممة بيف جميع الدائنيف .ومع ذلؾ يرى جانب مف

( )78راجعTROCHU (M.) : op.cit., p. 16 :
( )79راجع ،TROCHU (M.) : op.cit., p. 13 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 27 :
( )80انظر ،TROCHU (M.) : op.cit., 13 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 29 :
( )81انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 13-14 :
( )82انظر ،TROCHU (M.) : op.cit., p. 14 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 29 :
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()83

الفقو

أف ىذه االنتقادات التي وجيت إلى نظرية وحدة اإلفبلس وعالميتو ليست جميعيا

حاسمة ،فمف ناحية ،ليس مف الثابت أف الدائنيف غير المتوطنيف في الدولة التي أشير فييا

اإلفبلس يعانوف في الغالب األعـ مف انحيازات  les partialitésالقوانيف األجنبية والسناديؾ األجانب،

إف مبدأ التمييز  principe de la discriminationال يتواجد في النصوص التشريعية إال ناد اًر ،ويرجع ذلؾ

إلى ارتباط المجتمعات المختمفة بمصمحة مشتركة في مسائؿ اإلفبلس ،حيث يكوف مف مصمحتيـ
جميعاً تقديـ المساعدة المتبادلة .زد عمى ذلؾ ،فإف القانوف الذي يأخذ في الحسباف جنسية

الدائنيف قد يعوؽ ازدىار التجارة الدولية .ألنو إذا لـ يتيقف دائني التاجر مف إنيـ يعامموف بحيادية
 impartialitéفسوؼ يترددوف في الدخوؿ في تعيدات في مجاؿ التجارة الدولية( .)84ومف ناحية

ثانية ،أف الصعوبات المتعمقة بالتأخر في صدور األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس أو عدـ نشر ىذا
الحكـ يمكف التغمب عمييا ،وال يجب إغفاؿ أف العديد مف التشريعات تتضمف أحكاماً تستيدؼ
حماية الدائنيف غير المتوطنيف في الدولة التي صدر بيا حكـ شير اإلفبلس ،زد عمى ذلؾ،

أليس مف األفضؿ تنظيـ مسألة نشر الحكـ بدالً مف رفض نظرية وحدة اإلفبلس(.)85

ومف ناحية ثالثة وأخيرة ،فإف الدائنيف ال يتعاقدوف بالنظر فقط إلى الضماف الخاص المتمركز

عمى اإلقميـ المتوطنيف فيو ،بؿ يأخذوف في الحسباف الذمة المالية لممديف في مجموعيا(.)86

الخبلصة أف نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس – كما ىي متصورة حالياً – ال تسمح بالمحافظة عمى

المساواة التامة فيما بيف الدائنيف – ومع ذلؾ يرى أنصار مبدأ وحدة وعالمية اإلفبلس أف لو
مبررات عممية ،وىو ما سنعرض لو في الصفحات المقبمة.

( )83انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 14 ets :
( )84راجع مع المزيد مف التفاصيؿTrochu (M.) : op.cit., p. 14-15 :
( )85راجع مع المزيد مف التفاصيؿTrochu (M.) : op.cit., p. 15-16 :
وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 27-28 :
( )86انظر ،Travers: op.cit., fasc. 1, N° 11048 :وأيضاًORBETA (P.H) : op.cit., p. 29 :
وأنظر مع المزيد مف التفاصيؿ Trochu (M.) : op.cit., p. 16 etss.
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المطمب الثاني
المبررات العممية لنظرية وحدة وعالمية اإلفالس
تتميز نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس – طبقاً النصار ىذه النظرية – بالبساطة والسرعة واالقتصاد

في النفقات(.)87

أولً -استجابة وحدة وعالمية اإلفالس لمقتضيات البساطة :إف العيوب المنسوبة إلى تعدد
التفميسات تختفي عندما يكوف اإلفبلس منظماً بموجب قانوف واحد ،وعندما يكوف االختصاص
بإشيار اإلفبلس لمحكمة واحدة ،أياً كاف المكاف الذي تقع فيو أمواؿ المديف ،ومف ثـ فإف المجوء

إلى نظاـ وحدة اإلفبلس يحقؽ ميزة كبيرة ىي تبسيط المشكبلت والتقميؿ مف الصعوبات التي
يمكف أف تنشأ( .)88فمف ناحية أولى ،فإف تركيز اإلفبلس يسيؿ مف ميمة تحديد أصوؿ

المديف( ،)89ألنو في حالة إشيار اإلفبلس في العديد مف الدوؿ في آف واحد سوؼ يتـ إنشاء
العديد مف االتحادات ،ويتـ توزيع ىذه األصوؿ بيف مختمؼ ىذه االتحادات ،وفي ىذه الحالة ،ال
شؾ أف عممية توزيع األمواؿ تكوف في غاية الصعوبة .وفي المقابؿ في حالة إشيار إفبلس
واحد ،فبل يوجد سوى اتحاد واحد ،وبالتالي ال تثير مسألة تحديد أصوؿ المديف أية مشكمة(.)90

ومف ناحية أخرى ،يسيؿ تركيز اإلفبلس مف ميمة السنديؾ ،فكؿ إفبلس يتطمب مرحمة
تحضيرية ،حيث يجب تجميع كؿ العناصر التي تسمح بالحصوؿ عمى حبلً عادالً ومرضي .ىذه

الميمة موكولة إلى السنديؾ والذي يجب عميو أف يقيـ  evaluerأصوؿ المديف ،ويعد قائمة دقيقة
بالدائنيف .ولكي يؤدي السنديؾ ىذه الميمة عمى أفضؿ وجو ،يجب أف يحصؿ عمى العديد مف

المعمومات والتي ال يجدىا إال مف خبلؿ فحص ومراجعة أوراؽ ودفاتر المديف المفمس .وبالطبع،
تتواجد كؿ ىذه الوثائؽ الضرورية في الموطف الرئيسي لممديف .والحالة ىذه ،إذا لـ يكف الحكـ

المشير لئلفبلس صاد اًر بواسطة محكمة المنشأة الرئيسية ،فسوؼ يواجو السنديؾ صعوبات غاية
في الخطورة .صحيح أف السنديؾ يمكنو االطبلع عمى المستندات التي يراىا ضرورية ،ولكف مف
( )87انظر ،WEISS (A.): op.cit., p. 228ets. :وأيضاًSURVILLE: op.cit., N° 515 :
وأيضاًTRAVERS: op.cit., fasc.1, N° 11044 ets :
وأنظر في الفقو المصري ،د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص  30وما بعدىا بند  33وما بعده.
( )88انظرTROCHU (M.): op.cit., p. 28 :
( )89انظرORBETA (P.H) : op.cit., p. 33 :
( )90انظرTROCHU (M.) : op.cit., p. 29 :
2:4

غير المؤكد أف يحصؿ عمى كؿ ما يريده .واذا اكتفى بأف يأخذ في االعتبار األوراؽ والدفاتر

المتواجدة في الفرع ،فإنو لف يعرؼ إال وجياً واحداً مف المشكمة وقد يرتكب أخطاء جسيمة.

في المقابؿ ،إذا أشير اإلفبلس بواسطة محكمة المنشأة الرئيسية فمف يوجد سوى إفبلس واحد
()92

وسنديؾ واحد وتختفي كؿ ىذه العقبات( .)91مع ذلؾ يرى بعض الفقياء

أف ىذا التبسيط يعد

صورياً  apparenteأكثر منو حقيقياً  .reelleفمف ناحية ال يشتمؿ تعدد التفميسات عمى مساوئ إال
بالقدر الذي تكوف فيو التشريعات المختصة مختمفة فيما بينيا .فإذا كانت القوانيف النافذة في

الدوؿ الكائف بيا أمواؿ المديف المفمس متشابية  ،semblablesفإف وجود العديد مف اإلدارات ال يثير
أية مشكبلت خطيرة.
مف ناحية أخرى ،إذا كاف تطبيؽ قانوف واحد واختصاص محكمة واحدة ربما يسمح بتفادي بعض
الصعوبات ولكف يثير صعوبات أخرى .فأوالً مف العبث االعتقاد بأف القوانيف النافذة في الدوؿ

التي يوجد بيا أمواؿ المديف تتوارى تماماً  abdiqueront completementأماـ قانوف اإلفبلس .ففي
العديد مف الفروض ،سيكوف مف الضروري األخذ في الحسباف ىذه القوانيف ،وعمى وجو
الخصوص ،بالنسبة لممسائؿ المتعمقة بالممكية والتأمينات العينية  .suretes reellesفقد يتعارض
قانوف موقع الماؿ  lex rei sitaeمع إنشاء حؽ عيني أو نقؿ ممكية ماؿ معيف عندما ال يجيز ىذا

القانوف الوسيمة  le procedeالمستخدمة .وبالتالي يجب عمى القضاء المختص أف يحدد بكؿ دقة
نطاؽ تطبيؽ كؿ قانوف ،ومف ثـ فإف وحدة اإلفبلس ستجد نفسيا مقطوعة  ،rompueوتصبح ميمة

القضاء أكثر صعوبة .plus delicat

فضبلً عف ذلؾ ،فإف نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس ال تحؿ جميع المشكبلت المتعمقة بتنفيذ الحكـ
األجنبي .حيث يفرؽ الفقو والقضاء بيف األعماؿ التنفيذية  les actes d'executionواألعماؿ التحفظية
واألولى ال يمكف انجازىا إال عندما يتقرر نفاذ الحكـ األجنبي ،أما الثانية فبل تخضع لؤلمر
بالتنفيذ .واذا كاف ىناؾ اتفاؽ بشأف المبدأ ،فإف التطبيؽ في غاية الصعوبة ألف فكرة األعماؿ

التنفيذية تختمؼ حسب الفقياء وأحكاـ القضاء .ويظير ىذا االختبلؼ كذلؾ عندما يتعيف تحديد
الدور الموكوؿ لممحكمة المكمفة بإصدار الحكـ باألمر بالتنفيذ حيث يعترؼ البعض لممحكمة
بسمطة مراجعة الحكـ مف حيث الموضوع ،في حيف يجيز البعض اآلخر لممحكمة بأف تقوـ فقط

( )91راجعTROCHU (M.): op. cit., P 29 :
( )92راجعTROCHU (M.), op. cit., P29 :
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بإثبات أف السند المتمسؾ بو  le titre invoqueيعد حكماً .والحالة ىذه ،كيؼ يمكف التمسؾ بأف مبدأ

وحدة وعالمية اإلفبلس يضع حداً لكؿ العقبات التي يمكف أف تنشا()93؟
()94

غير أف جانباً مف الفقو

قد تولى الرد عمى ىذه االعتراضات .بالنسبة لبلعتراض األوؿ فانو ال

يصمح في غالبية األحواؿ .فإذا كاف نظاـ اإلفبلس متواجداً في غالبية البمداف إال أف طرؽ
تنظيمو  les modalites d'organisationتختمؼ بحسب الدوؿ .فبعض القوانيف تقصر اإلفبلس عمى

التجار ،في حيف أف قوانيف أخرى تمد اإلفبلس إلى غير التجار كذلؾ فإف نطاؽ غؿ اليد le

احدا في مختمؼ البمداف .كقاعدة عامة ،ينصب غؿ اليد عمى األمواؿ
 dessaisissementليس و ً
الحاضرة والمستقبمية .في المقابؿ ،في ألمانيا ال يفرض غؿ اليد إال عمى األمواؿ التي تكوف في
حيازة المديف في المحظة التي تـ فييا إشيار إفبلسو .وعمى ىذا النحو يمكف إدراؾ إلى أي مدى
وجود إدارتيف متزامنتيف ربما يكوف خطي اًر.
وبالنسبة لبلعتراض الثاني ،فإنو مف غير المتنازع فيو أف نظرية وحدة وعالمية اإلفبلس ال تسمح

آثار إال في اإلقميـ الذي
بحؿ كؿ المشكبلت التي تظير ،ففي الحالة التي ال يرتب فييا اإلفبلس اً

أشير فيو ،فمف تكوف المحكمة المختصة ممزمة بأف تأخذ في االعتبار قانوف أو عدة قوانيف
أجنبية ،ولف تثور مسألة القوة التنفيذية لمحكـ األجنبي .ومع ذلؾ ،ال ينبغي إغفاؿ إنو مف

الصعوبة بمكاف اقتراح نظرية متكاممة و أف وحدة االختصاص التشريعي تنطوي عمى عيوب،
ولكف ليس مف الثابت ،مف ناحية أف ىذه الصعوبات ال يمكف التغمب عمييا ،ومف ناحية أخرى،

أف الصعوبات المعزوة إلى النظرية المناوئة تعد أقؿ عدداً وأقؿ خطورة(.)95

أما القوؿ بأف األخذ في االعتبار ،بشأف بعض المسائؿ ،األحكاـ الواردة في القوانيف النافذة عمى
اإلقميـ الكائف بو أمواؿ المديف المفمس يؤدي إلى قطع وحدة االختصاص التشريعي باإلفبلس،

فإف ىذا االنتقاد ال يقوـ عمى أساس ألنو مف الصعب تصور أف أنصار وحدة وعالمية اإلفبلس
يعتقدوف بأف قانوف اإلفبلس سيكوف وحده ىو الواجب التطبيؽ في جميع األحواؿ .فيؤالء يدركوف
بالتأكيد إمكانية حدوث تنازع القوانيف ،ويقروف باإلختصاص المتنافس  la competence concurrenteأو

المتزامف  simultaneeلقوانيف أخرى في بعض الفروض .ولكف ال ينبغي أف نستخمص مف ذلؾ أف
المجوء إلى قانوف أجنبي ينزع عف نظرية الوحدة قوتيا وقيمتيا .فيذه النظرية تسمح بتحقيؽ

التناسؽ في العبلقات بيف مختمؼ القوانيف التي ليا الحؽ في االنطباؽ ،ضامنة بذلؾ توزيعاً
( )93راجع في ذلؾTROCHU (M.), op. cit., P29 – 30; ORBETA (P-H): op. cit., P33-34 :
( )94انظرTROCHU (M.), op. cit., P30 :
( )95راجعTrochu (M.), op. cit., P30 :
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منطقياً ومتماسكاً  coherenteلبلختصاصات .فقانوف اإلفبلس ييدؼ بصفة أساسية إلى ضماف
توزيع عادؿ ألمواؿ المفمس بيف جميع الدائنيف .وفي الحدود التي يعمؿ فييا قانوف اإلفبلس عمى

تحقيؽ ىذا اليدؼ ،يجب أف تكوف ليذا القانوف الغمبة عمى سائر النصوص التشريعية األخرى.

ولكف إذا اصطدـ ىذا القانوف بمصمحة عميا  un interet superieurأو إذا تجاوز اختصاصاتو

الطبيعية  ses attribution normalesفيجب أف يتوارى ىذا القانوف أماـ القانوف األجنبي( )96وبناء عميو،
فإف نظرية الوحدة تسمح – كقاعدة عامة – لقانوف اإلفبلس بتحقيؽ اليدؼ الذي يسعى إليو ،وىو

التوزيع العادؿ ألمواؿ المفمس بيف جميع الدائنيف ،دوف أف يحمؿ مساساً خطي اًر بسيادة الدولة
األجنبية التي يطبؽ فييا ،حيث إف قد اًر مف األىمية ممنوحاً لمقانوف النافذ عمى ىذا اإلقميـ(.)97

الخبلصة :إذا كانت وحدة االختصاص التشريعي ال تسمح بحؿ كافة المشكبلت التي يثيرىا
تنظيـ اإلفبلس الدولي ،فإف ىذه الوحدة ليا ميزة كبيرة في تبسيط بعض النقاط وايضاحيا ،وال

تسمح بنشأة أوضاع معقدة يتعذر حميا  .)98(des situations inextricablesغير أف ذلؾ ال يعد الفائدة

الوحيدة التي تقدميا نظرية الوحدة ،حيث إنيا تعد أيضاً اقتصادية وتسمح بالحصوؿ عمى حؿ

سريع وىو ما نتناولو اآلف.

ثانياً -تتميز وحدة وعالمية اإلفالس بالقتصاد في النفقات وتقديم حل سريع:
يرى أنصار ىذه النظرية أف نظاـ وحدة وعالمية اإلفبلس يعتبر حبلً اقتصادياً ألنو يسمح بتفادي

كثرة النفقات .حيث يترتب عمى تعدد التفميسات تنظيـ العديد مف اإلدارات ويقتضي العديد مف

الم ارجعات لمديوف  verifications des creancesكما يفترض تعدد التفميسات تسمية العديد مف السناديؾ.
ويترتب عمى ذلؾ كمو أف تصبح التكاليؼ باىظة لمغاية ،ومف ثـ يتقمص الماؿ الذي يجب أف

يكوف موزعاً بيف جميع الدائنيف .في المقابؿ ،في حالة تركيز اإلفبلس فمف توجد سوى إدارة
واحدة ،وسنديؾ واحد ،ومراجعة وحيدة لمديوف ،وبالتالي يكوف اقؿ تكمفة( .)99كما يسمح نظاـ

( )96راجع SAFA: op. cit., P33, No 57 :ومع المزيد مف التفاصيؿ:
TROCHU (M.): op. cit., P31
;ORBETA (P.-H): op. cit., P34
( )97انظرROLIN: op. cit., P95; TROCHU (M.): op. cit., P31; ORBETA (P.-H): op. :
cit., P35.
( )98انظرTROCHU (M.), op. cit., P32 :
( )99أنظر ;ROLIN: op. cit., P95; WEISS: op. cit., P228;TROCHU (M.): op. cit, P32
ORBETA (P- H): op. cit., P35.
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وحدة وعالمية اإلفبلس لمدائنيف بالحصوؿ عمى تسوية  satisfactionأكثر سرعة بالمقارنة بنظاـ

اإلقميمية .ففي حالة تعدد اإلجراءات ،فإف التفميسات ال يتـ افتتاحيا في وقت واحد .فالبعض منيا
يتـ افتتاحو في وقت متأخر .زد عمى ذلؾ ،حتى واف كانت مختمؼ األحكاـ المشيرة لئلفبلس

صادرة في نفس الوقت ،فإنو ينبغي التنسيؽ بيف ىذه اإلجراءات لتفادي الحموؿ غير العادلة
 .injustesحيث يجب أف يمتقي السناديؾ مع بعضيـ البعض وأف يتبادلوا المستندات .وعندئذ ،إذا
ساد قد اًر مف عدـ التفاىـ فيما بينيـ ،فمف يحصؿ الدائنيف عمى الحصص  dividendsالمالية إال

متأخ اًر لمغاية .في المقابؿ ،عندما نكوف بصدد إفبلس واحد ،فبل يوجد سوى سنديؾ واحد،
وبالتالي تختفي كؿ ىذه العيوب .وفي ىذه الحالة ،يجري توزيع األمواؿ ،كقاعدة عامة ،في

مواعيد موجزة لمغاية .)100(plus brefs
مع ذلؾ يرفض بعض الفقياء

()101

التسميـ بأف نظرية وحدة اإلفبلس تسمح بالتقميؿ مف النفقات

وانيا تقدـ حبلً سريعاً .فطبقاً ليؤالء ،فإف تركيز اإلفبلس ربما يتفادى صدور العديد مف األحكاـ

المشيرة لئلفبلس ،ولكف عدد الدعاوى أو الخصومات  des instancesلف يتغير حيث ال يمكف تنفيذ
الحكـ في مختمؼ الدوؿ الكائف بيا أمواؿ المفمس إال بعد صدور الحكـ باألمر بالتنفيذ .زد عمى

ذلؾ ،فإف وجود إدارة واحدة ،وسنديؾ واحد ال يسمحاف بتحقيؽ وفورات  des economiesميمة ،حيث
تستغرؽ ىذه الوفورات بمصاريؼ انتقاؿ السنديؾ الذي يتعيف عميو االنتقاؿ لحؿ بعض المشكبلت

في مواضعيا .كما يمزـ نظاـ الوحدة الدائنيف المتعامميف مع الفرع بالذىاب إلى البمد الكائف بيا

المنشأة الرئيسية لممطالبة بحقوقيـ .وبالتالي يتعيف عمى ىؤالء الدائنيف القياـ بتنقبلت مكمفة لمغاية
تقمؿ مف فرصيـ في الحصوؿ عمى المبالغ المستحقة ليـ كاممة .وأخي اًر ،مف غير المؤكد أف مبدأ

وحدة اإلفبلس يسمح بالحصوؿ عمى حؿ أكثر سرعة .بالتأكيد ،يحوز السنديؾ المعيف كؿ
المستندات الضرورية لو ،لكف الميمة الممقاه عمى عاتقو تكوف ثقيمة لمغاية حيث يتحمؿ وحده
عمبلً يكوف موزعاً بيف عدة سناديؾ عندما يكوف اإلفبلس إقميمياً ،كذلؾ األمر ،يجب عمى

السنديؾ ،ألجؿ حؿ بعض المشكبلت ،التعرؼ عمى الظروؼ الخاصة بكؿ حالة والتي ترتب
عمييا توقؼ المديف عف السداد .وفي ىذه الحالة ،أال يخشى مف أف يفقد السنديؾ الكثير مف

الوقت في بذؿ جيداً كبي اًر في التحقيقات والتحريات والتي يعد انجازىا في غاية الصعوبة بسبب
بعد المسافات واختبلؼ المغات(.)102

( )100راجعTROCHU (M.), op. cit., P32 :
( )101أنظرTROCHU (M.): op.cit.,p32-33; ORBETA (P-H): op.cit., p36 :
( )102راجعTROCHU (M.), op. cit., P33 :
2:8

()103

وقد تولى جانب مف الفقو

الرد عمى ىذه االنتقادات حيث يرى ىؤالء انو مف المستبعد ،في

الواقع ،أف تكوف خصومة األمر بالتنفيذ مكمفة مثؿ السير الكامؿ لدعوى اإلفبلس ،أو أف تكوف
تكمفة انتقاؿ السنديؾ مماثمة لمتكمفة الناشئة عف تعييف عدة سناديؾ .كذلؾ األمر ،إذا كاف تركيز

اإلفبلس يمزـ ،بدوف شؾ ،الدائنيف ببعض النفقات ،فبل يجب مع ذلؾ ،أف يأخذ ىذا االعتراض
في االعتبار ،ألف تعدد التفميسات ال يقمؿ مف ىذه النفقات بؿ يزيد منيا ،حيث يتعيف عمى

الدائنيف القياـ ليس بانتقاؿ واحد بؿ العديد مف التنقبلت إذا تقدموا في كؿ التفميسات المفتتحة.
وأخي اًر ،ال ينبغي مقارنة التأخير الراجع إلى الصعوبات التي يواجييا السنديؾ بتمؾ التي تتسبب

فييا تعدد التفميسات وانتيى أصحاب ىذا الرأي إلى أف نظاـ وحدة وعالمية اإلفبلس يسمح،
كقاعدة عامة ،بتقميؿ النفقات ،والحصوؿ عمى الحؿ عمى نحو أكثر سرعة .الخبلصة :أف كؿ
ىذه االعتبارات ذات الطابع العممي تعتبر عرضاً بارعاً لعيوب نظاـ إقميمية اإلفبلس وتعدد

التفميسات ،وتمثؿ األساس األكثر صبلبة  le base le plus solideالذي يمكف تقديمو لنظرية وحدة
وعالمية اإلفبلس(.)104

( )103راجعTROCHU (M.), op. cit., P33 :
( )104راجعORBETA (P-H): op. cit., P36 :
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المبحث الثالث
الحمول الفقيية الوسطية les solutions intermediaries
يتضح مف دراسة نظاـ وحدة وعالمية اإلفبلس ،ونظاـ إقميمية وتعدد التفميسات أف

الحجج المتمسؾ بيا لصالح ىذا النظاـ أو ذاؾ ليست حاسمة ،واف لكؿ نظاـ منيما مزاياه
وعيوبو .ولذلؾ اقترح جانب مف الفقو حبلً وسطاً يدمج بيف كبلً مف ىذيف النظاميف ،مقتبساً مف

نيجا واحداً فقد نظر بعضيـ إلى
كؿ واحد منيما مزاياه الخاصة ومع ذلؾ ،لـ يتبع ىؤالء الفقياء ً
المسألة مف زاوية قانونية ،في حيف لـ يأخذ بعضيـ اآلخر في االعتبار سوى األوجو العممية
لممسألة.

وفي ضوء ذلؾ نتقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:
المطمب األول :ونعرض فيو لمحموؿ المستمدة مف االعتبارات القانونية.
المطمب الثاني :ونعرض فيو لمحؿ المستمد مف االعتبارات العممية.
المطمب األول
الحمول المستمدة من العتبارات القانونية
La solution deduite de considerations juridiques
يظير الطابع المركب  hybrideلئلفبلس في المحؿ الذي يرد عميو ،وفي آثاره .فمف حيث محؿ
اإلفبلس ،فإف تصفية الذمة المالية لممديف – والتي تترتب عمى اإلفبلس  -تمس األمواؿ المنقولة
مف ناحية ،واألمواؿ العقارية مف ناحية أخرى .ومف حيث اآلثار ،يترتب عمى اإلفبلس آثار
شخصية  ،personnelsوأخرى عينية  .)105(reelsوقد انطمؽ بعض الفقياء مف ىذه الثوابت
 constatationsبغية إيجاد حبلً لمشكمة اإلفبلس الدولي.
أولً -الحل المستمد من ثنائية محل اإلفالس :يرى الفقيو Ripert

()106

أف نظاـ اإلفبلس ىو

عبارة عف طريؽ لمتنفيذ  une voie d'executionموضوع تحت تصرؼ الدائنيف الذيف لـ يتـ تسوية

أوضاعيـ مف قبؿ مدينيـ .وبالتالي فإف القوانيف المنظمة لئلفبلس تنتمي إلى النظاـ العيني statut

 ،reelشأنيا في ذلؾ شأف سائر األحكاـ المتعمقة بطرؽ التنفيذ عمى األمواؿ وانطبلقاً مف ذلؾ،
( )105راجعTROCHU (M.), op. cit., P59 :
( )106انظرRIPERT: Quelques questions sur la faillite dans le droit international prive'", :
op. cit, P726 ets; ORBETA (P-H): op. cit., P 55 ets; TROCHU (M.): op. cit., P59 ets.
2::

يرى الفقيو  Ripertضرورة إجراء تفرقة بيف األمواؿ العقارية ،واألمواؿ المنقولة ،ألف القانوف األقدر
 habiliteeلحكميا في حالة اإلفبلس ليس واحداً .فبالنسبة لؤلمواؿ العقارية ينطبؽ عمييا مبدأ

اإلقميمية .في المقابؿ ،فإف األمواؿ المنقولة التي تكوف جزءاً مف اإلفبلس ذو الطابع الدولي يجب

أف تكوف محكومة بموجب قانوف واحد  une loi uniqueىو قانوف اإلفبلس .ألف األمواؿ المنقولة
عندما تكوف خاضعة لتصفية جماعية فإنيا تشكؿ مجموعاً قانونياً ،une universalite juridique

وبالتالي مف الطبيعي أف ينطبؽ عمييا قاعدة "المنقوالت تتبع شخص مالكيا" وبموجب ىذه

القاعدة ،تعتبر المنقوالت موجودة في موطف مالكيا ،وتخضع لقانوف موطنو ،أي في الحالة
الحالية لقانوف اإلفبلس .ويرى الفقيو أف ىذا النظاـ ليس خاصاً باإلفبلس ،بؿ يوجد أيضاً في
مسائؿ المواريث  .successionففي المفيوـ الفرنسي ،ينقسـ الميراث إلى جزئيف :العقارات وتخضع
لقانوف موقع العقار  ،lex rei sitaeوالمنقوالت وتخضع لقانوف موطف المتوفى .ىذا الحؿ المقترح
بواسطة الفقيو  Ripertيقترب مف الحموؿ المتبناه مف قبؿ البمداف االنجموسكسونية .فاإلفبلس

المحكوـ بو بواسطة قضاء أجنبي ال يرتب أث اًر عمى األمواؿ العقارية الكائنة عمى اإلقميـ
االنجميزي ،ولكف يرتب آثاره عمى األمواؿ المنقولة(.)107

وقد تعرض ىذا الحؿ إلنتقادات حادة .فيذا الحؿ غير مبرر ال مف الناحية القانونية وال مف
الناحية العممية .فعمى الصعيد القانوني ،إذا كانت قوانيف اإلفبلس تتعمؽ باألمواؿ إال أنيا ال تمس
التكويف السياسي واالقتصادي لمدولة ،وبالتالي ال تدخؿ ىذه القوانيف ضمف النظاـ العيني ،ىذا
مف ناحية .ومف ناحية أخرى فإف الحؿ المختمط المعتمد مف القضاء الفرنسي في مسائؿ المواريث
كاف محؿ خبلؼ حاد ،وبالتالي ال يمكف اعتباره مرجعاً مقبوالً  .)108(une reference valableإذ يرفض

الكثير مف الفقياء عدـ منطقية  illogismeالمفيوـ الفرنسي لمميراث ذي الطابع الدولي ،ويوصوا
بتبني نظاـ مماثؿ لممنقوالت والعقارات المكونة لمتركة ،نظاـ يمنح االختصاص إما لقانوف

المتوفى أو لقانوف موقع الماؿ( .)109وعمى الصعيد العممي ،يؤخذ عمى ىذا الحؿ كونو يستغرؽ
وقتاً طويبلً كما أنو مكمفاً ،ألف وجود العقارات في العديد مف الدوؿ يقتضي إفتتاح العديد مف

التفميسات( .)110وأخي اًر ،يثور التساؤؿ إذا كانت العقارات تخضع لمتصفية الجماعية ،فمماذا إذف ال
ينظر إلييا عمى أنيا مجموعاً قانونياً وتخضع بالتالي لسمطاف قانوف واحد.؟ وليذا يبدو أف

( )107راجعTROCHU (M.), op. cit., P59; ORBETA (P.-H.): op. cit, P56 :
( )108راجعTROCHU (M.), op. cit., P60 :
( )109انظرORBETA (P.-H.): op. cit., P57 :
( )110انظرTROCHU (M.), op. cit., P60; ORBETA (P.-H.): op. cit., P57 :
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أنصار مبدأ وحدة اإلفبلس أكثر منطقية ،حيث يروف إسناد تصفية جميع أمواؿ المفمس بدوف
تفرقة إلى قانوف واحد( .)111واذا كاف الحؿ المبني عمى التفرقة بيف المنقوالت والعقارات ال يسمح

إقناعا
إذف بحؿ مشكمة اإلفبلس الدولي ،في المقابؿ ىؿ الحؿ المرتبط بآثار اإلفبلس يعد أكثر
ً
plus satisfaisant؟ ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو اآلف.

()112

ثانياً -الحل المستمد من ثنائية آثار اإلفالس :يرى جانب مف الفقو

أف اإلفبلس لو طبيعة

مركبة ،ويترتب عميو نوعيف مف اآلثار :آثار تستيدؼ شخص المديف ،أي تمس حالة المديف

وأىميتو ،ويخضع ىذا النوع مف اآلثار لمنظاـ الشخصي ،ويجب أف يكوف لو نطاؽ عبر إقميمي.

أما النوع الثاني مف اآلثار فإنو يمس الذمة المالية لمتاجر المفمس .ويخضع ىذا النوع بالتالي
لمنظاـ العيني ،وال يمكف إال أف يكوف إقميمياً .غير أف ىذه الوجية مف النظر كانت محؿ جدؿ
حاد .فمف ناحية ،فإف المبدأ ذاتو وىو تقسيـ األنظمة إلى عينية وشخصية يعتبر في أيامنا ىذه

أم اًر ميجو اًر  . Abandonneفمف المسمـ بو أف بعض القوانيف ال تنتمي إلى ىذا النظاـ أو ذاؾ ،مف

ذلؾ األحكاـ المنظمة لئلفبلس ،ومف ناحية أخرى ،إذا كاف اإلفبلس يمس أىمية المديف المفمس،
فبل يجب أف ننسى أف ىذا األثر ثانوي ،واف اآلثار الرئيسية لئلفبلس ذات طبيعة مالية(.)113
وأخي اًر ،إذا كاف ىذا الحؿ القانوني المقترح ال يقوـ عمى أساس سميـ ،فيؿ يقدـ الفقياء المذيف
يبحثوف عف حؿ عممي نظاـ أفضؿ؟ ىذا ما سنعرض لو األف في الصفحات المقبمة.
المطمب الثاني
الحل المستمد من اإلعتبارات العممية
Solution deduite de considerations pratiques
إف الرغبة في تحقيؽ التوافؽ بيف مبدأ وحدة اإلفبلس ومبدأ إقميمية اإلفبلس وتعدده قد

أعرب عنيا الفقيو  Jacotفي التقرير الذي قدمو ضمف الفريؽ السويسري إلى جمعية القانوف الدولي
 ،international law associationوتـ تكريسيا في شكؿ مشروع معاىدة دولية .ومف أجؿ تقييـ ىذا

النظاـ المعد بواسطة  Jacotمف الضروري أف نعرض بإيجاز ليذا التقرير(.)114
( )111انظرORBETA (P.-H.): op. cit., P57 :
( )112راجعTrochu (M.), op. cit., P60; ORBETA (P-H): op. cit., P54 -55 :
( )113راجعTrochu (M.), op. cit., P60 - 61; ORBETA (P-H): op. cit., P55 :

( )114انظرJACOT: La faillite en droit international prive , Nouvelle Revue de droit international prive, 1934, P778 ets. :
وراجع في عزض هذا الزأيORBETA (P.-H.): op. :
cit., P58 ets. TROCHU (M.): Op. cit., P 61 ets.
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بداية تساءؿ الفقيو  Jacotعف اليدؼ مف اإلفبلس ،وأكد أف ليذا النظاـ أىداؼ ثبلثة

ىي -1:المساىمة في الحفاظ عمى سبلمة واستقرار المعامبلت التجارية-2 .ضماف التوزيع
العادؿ ألمواؿ المديف بيف الدائنيف -3.تفادي الفناء  l'ecrasemantالكمي والنيائي لممديف .في
القانوف الداخمي ،فإف نظاـ وحدة اإلفبلس ىو وحدة الذي يعمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ .ولكف
عمى الصعيد الدولي ،فإف المسألة ليست سيمة ،وينبغي بالتالي قبؿ اقتراح أي حؿ معيف إجراء

مقارنة بيف نظرية الوحدة ونظرية اإلقميمية ،وتحديد المزايا الخاصة بكؿ واحدة منيما .مف الناحية

النظرية ،يبدو أف مبدأ وحدة اإلفبلس ىو النظاـ األفضؿ ،حيث يقدـ حبلً مثالياً une solution ideale

لمسألة توزيع أمواؿ المفمس .فيذا النظاـ يسمح بالتوزيع العادؿ ألمواؿ التاجر المفمس .وال يوجد
سوى مأخذيف يمكف توجييميا ليذا النظاـ ىما :مف ناحية ،قد يتعرض المستفيدوف مف االمتيازات

العامة  privileges generauxلمفاجأت غير مقبولة  desagreables surprisesبسبب اختبلؼ التشريعات
الوطنية في ىذا الشأف .مف ناحية أخرى ،فإف الدائنيف أصحاب الحقوؽ المتواضعة modeste
يكونوف في وضع صعب ،حيث يكونوف ممزميف بالقياـ بتنقبلت طويمة ومكمفة

في المقابؿ ،مف الناحية العممية ،ينطوي نظاـ وحدة اإلفبلس عمى عيوب عديدة ،ألنو

ييدد سبلمة المعامبلت التجارية لمعديد مف األسباب .ففي المقاـ األوؿ ،قد يكوف الدائنوف ضحايا
 victimesالنخفاض قيمة العممة في فترات عدـ االستقرار .وفي المقاـ الثاني ،أف الدائف الذي

يتعامؿ مع أحد الفروع يقدر ائتمانو عمى أنشطة ىذا الفرع وعمى ممتمكاتو في الدولة التي يمارس

فييا ىذا الفرع أنشطتو ،وال يفطف إلى أف تقديره ىذا سوؼ يكوف عمى األرجح معطبلً dejoue
نتيجة مشاركة جميع الدائنيف في مجموع أمواؿ المفمس عمبلً بنظرية وحدة وعالمية اإلفبلس(.)115

وسوؼ يتفاقـ ىذا العيب إذا الحظنا أف قوانيف اإلفبلس ،والمعدة منذ وقت طويؿ ،قد وضعت
عمى قدـ المساواة الديوف بغرض توظيؼ األمواؿ  ،pour mises de fondsوالتي أخذت في االنتشار

في أيامنا المعاصرة ،والديوف الناشئة عف المعامبلت التجارية .وتقرير إفبلس وحيد سوؼ يكوف
في غير صالح الدائنيف أصحاب الطائفة الثانية بالمقارنة بأصحاب الطائفة األولى ،ألف الدائنيف
بغرض توظيؼ األمواؿ يتواجدوف بصفة أساسية في المقر الرئيسي  . siege centralوىكذا ،خمص

الففقيو  Jacotإلى أف تطبيؽ نظاـ وحدة اإلفبلس يضع الدائف في موقؼ الشخص الذي وثؽ في
شخص أخر ال يعرفو.
وفي المقاـ الثالث ،واألخير ،فإف نظاـ وحدة اإلفبلس ال يتفؽ مع العادات التجارية aux usages

 comerciauxألنو في حالة عدـ إنجاز المديف المفمس لتعيداتو في المواعيد المقررة في العقد،
( )115راجعJACOT, op. cit., P779:
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يتوجو الدائف غير المدفوع لو  non payeليس إلى المركز الرئيسي ولكف إلى الفرع الذي تعاقد معو.

ففي ىذا المكاف يجد الدائف قاضيو الطبيعي  ،son for naturelويمارس الدائف مبلحقاتو ses
 ،poursiutesويجب عميو تقديـ طمب إفبلس مدينو(.)116

واذا كاف افتتاح إفبلس وحيداً يثير مشكبلت عديدة ،فإف نظاـ إقميمية وتعدد التفميسات ينطوي

كذلؾ عمى عيوب عديدة ففي ظؿ ىذا النظاـ ،قد ال يحصؿ الدائنوف عمى ذات المعاممة في
جميع الدوؿ فبينما تعطي بعض الدوؿ لجميع الدائنيف الحؽ في التقدـ في كؿ االتحادات ،فإف

البعض اآلخر يعطي األفضمية لمدائنيف المحمييف ،ويقدر فريؽ ثالث مف الدوؿ أف أصوؿ الفرع
يجب أف تكوف موزعة عمى أصحاب الديوف الناشئة عف المعامبلت التجارية مع ىذا الفرع .وفي

حيف تفرض بعض الدوؿ عمى الدائنيف المذيف تقدموا إلى مختمؼ االتحادات إعادة الحصص التي
حصموىا في الخارج إلى االتحاد المحمي ،تُجيز دوؿ أخرى لمدائنيف األجانب التقدـ إلى االتحاد
المحمي شريطة أف يكوف بمقدور الدائنيف المحمييف التقدـ إلى االتحاد األجنبي ،أي تتطمب شرط
المعاممة بالمثؿ .la reciprocite

وعمى الرغـ مف أف عيوب نظاـ وحدة اإلفبلس تنشأ مف أساس ىذا النظاـ ذاتو ،فإف عيوب نظاـ

إقميمية اإلفبلس تنشأ – عمى العكس – عف التطبيؽ المختمؼ ليذا النظاـ في الدوؿ المختمفة.
وبالتالي فانو مف المناسب االعتماد عمى نظاـ اإلقميمية والذي يعد أكثر مبلءمة  mieux adapteمف
نظاـ الوحدة مع حاجات الحياة االقتصادية المعاصرة ،مع بذؿ الكثير مف الجيد لتخميصو مف

كؿ عيوبو( .)117وبناء عميو ،يقترح الفقيو  Jacotنظاماً جديداً تحت عنواف "وحدة اإلفبلس مع تعدد
االتحادات  ."l'unite de la faillite avec pluralite' des massesالسمة العامة ليذا النظاـ تتمثؿ في تعدد

التفميسات مع محاولة تنظيميا بشكؿ متماسؾ ،واقامة بعض الصبلت فيما بينيا مف ناحية،
وتوزيع الدائنيف بيف مختمؼ االتحادات بطريقة منطقية وعادلة مف ناحية أخرى .ويتمثؿ ىذا

النظاـ في النقاط التالية -1 :بالنسبة إلشيار اإلفبلس :يجوز لكؿ دولة طبقاً لقانونيا الداخمي أف
تفتتح إفبلساً عمى إقميميا .ومع ذلؾ ،إذا لـ يكف لممديف سوى منشأة فرعية etablissement secondaire

في الدولة ،فمف غير الممكف المجوء إلى المحكمة المختصة إال بواسطة دائني الفرع وحدىـ كما
يجوز لبلتحاد المكوف في المقر الرئيسي  siege socialأف يفتتح إفبلساً في البمداف األخرى ،عف

طريؽ األمر بتنفيذ الحكـ بإشيار اإلفبلس الصادر في دولة المقر الرئيسي كما أف ذات الحؽ
يعترؼ بو لبلتحاد المكوف في دولة المنشأة األعمى  etablissement superieurبالنسبة لممنشآت األخرى

( )116راجعJACOT, op. cit., P80 :
( )117انظرJACOT, op. cit., P83 :
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التابعة ليا -2 .بالنسبة آلثار اإلفبلس المتعمقة بأمواؿ المديف :أف األمواؿ الكائنة في كؿ مركز
مف مراكز نشاط المديف تشكؿ اتحاداً ومع ذلؾ يجوز لمدوؿ أف تفرض أف تكوف أمواؿ مختمؼ

مراكز النشاط الموجودة عمى إقميميا مجمعة  groupesفي اتحاد واحد أو عدة اتحادات-3 .
بالنسبة آلثار اإلفبلس المتعمقة بحقوؽ الدائنيف :أف الدائنيف المذيف يتمسكوف بالتعيدات التي

ابرموىا مع مركز معيف لمنشاط ،يكوف ليـ وحدىـ الحؽ في التقدـ بديونيـ إلى اإلتحاد المكوف

في ىذا المركز.

ويتبقى فرضاف ينبغي فحصيما :األوؿ حيث يتبقى رصيد  soldeبعد الوفاء لمدائنيف ،عندئذ يجب
أف يحوؿ الباقي إلى االتحاد المكوف في دولة المنشأة األعمى مباشرة في تدرج المشروع .والثاني
حيث ال يحصؿ بعض الدائنيف عمى كؿ ما ىو مستحؽ ،يكوف ليـ إمكانية التقدـ – بالنسبة

لممكشوؼ فقط – إلى االتحاد المكوف في المنشأة األعمى ،بالتتابع إلى أف يصؿ إلى االتحاد

المكوف في المقر الرئيسي(.)118

()119

تقدير ىذا الحؿ :بداية أشاد بعض الفقياء

بالفقيو  Jacotعمى عدـ االختيار التعسفي لنظاـ

معيف (سواء إقميمية اإلفبلس أو وحدة اإلفبلس) ،بؿ كاف لديو الشجاعة في البحث عف توافؽ un
 compromisبيف كؿ مف ىذيف النظاميف .ومع ذلؾ يثير النظاـ الذي اقترحو Jacot

بعض

االنتقادات
ففي المقام األول  :فإف السؤاؿ الذي يمكف أف يوجو إلى الفقيو  Jacotىو :كيؼ يمكف أف نبرر
قانوناً امتداد اإلفبلس سواء إلى مجموع أمواؿ المديف إذا كاف حكـ شير اإلفبلس صادر عف
محكمة المقر الرئيسي أو إلى جزء مف الذمة المالية لممديف إذا كاف حكـ شير اإلفبلس صادر
عف محكمة مكاف المنشأة الفرعية  .etablissement secondaireفمف الناحية القانونية ،إما أف يكوف

اإلفبلس وحيداً وعالمياً أو أف يكوف إقميمياً وال يمكنو أف يمتد إلى ما وراء حدود الدولة التي صدر

فييا.

في المقام الثاني :إذا كاف الفقيو  Jacotيخشى مف أف افتتاح إفبلس وحيد يمزـ الدائنيف بقبوؿ
الوفاء بعممو منخفضة القيمة ،ويعتقد أف الحصة التي يحصؿ عمييا الدائنوف ستكوف أقؿ مف تمؾ
التي يحصموف عمييا في حالة التصفية المستقمة  separeeلممنشأة الفرعية بسبب تقدـ الدائنيف
بغرض توظيؼ األمواؿ ،فإف ىذه المخاوؼ يمكف الرد عمييا ،فمف ناحية ،في نظاـ اإلقميمية –
وحتى في النظاـ المقترح مف قبؿ الفقيو  -يواجو الدائنوف نفس مخاطر انخفاض قيمة العممة

( )118انظرJACOT, op. cit., P783 :
( )119انظرTrochu (M.), op. cit., P63 :
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ومف ناحية أخرى ،ليس مف المؤكد أف الحصص المحصمة تكوف أكثر ضعفاً  plus faiblesفي حالة

وحدة اإلفبلس .ذلؾ أف مركز النشاط الذي تعاقد معو الدائنوف قد يممؾ أصوالً قميمة لمغاية

وخصوماً ميمة يجيميا الدائنوف .كذلؾ ال ينبغي إغفاؿ أف مصاريؼ اإلجراء تكوف باىظة لمغاية

وقد تمتص جزءاً كبي اًر مف األمواؿ.

وفي المقام الثالث :أف المشروع المقترح مف قبؿ الفقيو  Jacotينطوي عمى العديد مف أوجو
القصور فيذا المشروع لـ يتناوؿ الفرض الذي يعترؼ فيو قانوف القاضي بحؽ أفضمية لبلتحاد

المحمي  la masse localeكذلؾ أيضاً ينص ىذا المشروع عمى أف الحكـ المشير لئلفبلس يمكف
تقرير نفاذه في جميع الدوؿ التي يممؾ فييا المفمس أمواالً إذا كاف صاد اًر عف محكمة المنشأة

الرئيسية .أما إذا كاف صاد اًر عف محكمة الفرع فيمكف تقرير نفاذه في الدوؿ التي يتواجد بيا
منشآت تابعة ليذا الفرع .وىنا فإف السؤاؿ الذي يثور ىو ماذا يحدث عندما يطرح عمى محكمة

المنشأة التابعة طمباف لؤلمر بالتنفيذ في آف واحد؟ أحدىما مقدـ بواسطة سنديؾ المقر الرئيسي،
واألخر مقدـ بواسطة سنديؾ الفرع؟ لـ يتضمف المشروع المقترح حبلً يواجو بو مثؿ ىذا الفرض.

وفي المقام الرابع :ينطوي ىذا المشروع عمى متناقضات  contradictionsحيث تنص المادة ()7
منو عمى تكويف اتحاد في كؿ مركز نشاط ،بينما تنص المادة ( )8عمى أف بمقدور كؿ دولة أف
تجمع في اتحاد واحد فقط أمواؿ كؿ المراكز الكائنة عمى إقميميا أو البعض منيا .إف وجود

العديد مف االتحادات يفترض بالتالي تنظيـ العديد مف التفميسات في نفس البمد أال يتناقض ىذا
النظاـ مع مبدأ وحدة اإلفبلس عمى الصعيد الداخمي المعترؼ بو مف قبؿ الفقيو JACOT
نفسو(.)120

وفي المقام الخامس :أف النظاـ المقترح يخالؼ مبدأ التبادؿ إذ أنو يسعى إلى إعطاء الدائنيف
التحاد معيف الحؽ في التقدـ بديونيـ – بالنسبة لممكشوؼ فقط – إلى اتحادات المنشآت التي
يتبقى لدييا رصيد بعد الوفاء الكامؿ لمدائنيف المذيف بمقدورىـ التمسؾ بحقوقيـ في ىذه

االتحادات .وذلؾ يشكؿ جوىر الحداثة  la nouveauteالتي أدخميا الفقيو عمى تطبيؽ نظرية
اإلقميمية .ومع ذلؾ ،فإف ىذا النظاـ ،مصاغاً عمى ىذا النحو ،ال يعمؿ بشكؿ أفضؿ إال في

حالة إشيار إفبلس المنشأة الرئيسية ،ألف األمر بالتنفيذ سيكفي لمحكـ باإلفبلس في البمداف

األخرى حيث توجد منشآت المديف .وفي ىذه الحالة ،فإف أرصدة اتحادات المنشآت األدنى
ستحوؿ إلى اتحاد المنشأة األعمى مباشرة في تدرج المشروع .زد عمى ذلؾ ،يكوف لمدائنيف المذيف

لـ تسدد ديونيـ بالكامؿ الحؽ في التقدـ بديونيـ – لممكشوؼ فقط – إلى اتحاد المنشأة األعمى
( )120راجع في ذلؾ كموTrochu (M.), op. cit., P63 - 64 :
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مباشرة ،بالتتابع إلى أف يصموا إلى اتحاد المركز الرئيسي .حتى ىنا يوجد تبادؿ كامؿ ،والنظاـ
يكوف عادالً .ولكف ماذا يحدث لو أف المنشأة األدنى ىي وحدىا التي تـ إشيار إفبلسيا؟ عندئذ،
ال يمكف إلتحاد المنشأة األدنى في المشروع إشيار اإلفبلس في البمداف األخرى التي تتواجد بيا

المنشآت األعمى بواسطة األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس .وبالتالي ال يمكف لمدائنيف التقدـ بديونيـ –
لممكشوؼ – في الدوؿ األخرى التي يكوف فييا لممديف أمواؿ كافية لموفاء بكؿ ديونو أو عمى
األقؿ لتغطية جزء ميماً منيا.

سادساً وأخي ارً :يترتب عمى تطبيؽ ىذا النظاـ المقترح ذات العيوب الناشئة عف كثرة التنقبلت
 deplacementsوالتي تترتب عمى تطبيؽ نظرية وحدة اإلفبلس .فطبقاً لنظاـ  Jacotفإف الدائف الذي

لـ تسدد ديونو كاممة ،يمكنو التقدـ بالمكشوؼ مف دينو  le decouvert de sa creanceإلى اتحاد المنشأة
األعمى مباشرة ثـ بالتتابع إلى أف يصؿ إلى اتحاد المركز الرئيسي .ىذه التنقبلت المتتابعة
لمدائنيف لمحصوؿ عمى كامؿ ما ىو مستحؽ ليـ ،سوؼ يكمفيـ المزيد مف النفقات ،ويقمؿ مف

فرصيـ في الحصوؿ عمى حقوقيـ كاممة(.)121

وبيذا نكوف قد إنتيينا مف عرض مختمؼ الحموؿ التي قدميا الفقو بشأف اإلفبلس الدولي.
ونتعرؼ في الفصؿ الثاني عمى األحكاـ التي قررىا القانوف النموذجي الصادر عف لجنة األمـ

المتحدة لمقانوف التجاري الدولي.

( )121راجع في ذلؾORBETA (P.-H.): op. cit., P65 - 66 :
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الفصل الثاني
القانون النموذجي بشأن اإلفالس الدولي
أولً :الغرض من إصدار ىذا القانون ودليل إدماجو :صدر ىذا القانوف عف لجنة األمـ المتحدة
لمقانوف التجاري الدولي في الجمسة التي عقدت في فيينا في  30مايو لسنة  .1997وقد أعدت

أمانة ىذه المجنة دليبلً لكي تسترشد بو الدوؿ عند إدماج نصوص ىذا القانوف في تشريعاتيا
الداخمية المتعمقة باإلفبلس(.)122

وتبيف ديباجة ىذا القانوف ،في إيجاز ووضوح ،األىداؼ األساسية ليذا القانوف ،حيث جاء بيا

"أف الغرض مف القانوف الحالي ىو توفير وسائؿ فعالة لمعالجة حاالت اإلفبلس الدولي مف أجؿ

تحقيؽ األىداؼ التالية:
أ) تحقيؽ التعاوف بيف المحاكـ والسمطات األخرى المختصة في ىذه الدولة والدوؿ األجنبية
المتداخمة  intervenantفي قضايا اإلفبلس الدولي .ب) ضماف تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف
اليقيف القانوني في مجاؿ التجارة واالستثمارات .ج) إدارة إجراءات اإلفبلس الدولي بإنصاؼ
وفعالية عمى النحو الذي يكفؿ حماية مصالح جميع الدائنيف واألطراؼ األخرى المعنية ،بما في

ذلؾ المديف .د) حماية أمواؿ المديف وتحسيف قيمتيا .ىػ) تسييؿ النيوض le redressement
بالمشروعات المتعثرة مالياً ،عمى النحو الذي يكفؿ حماية االستثمارات والمحافظة عمى الوظائؼ.

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف أف القانوف النموذجي يراعى الفوارؽ بيف القواعد اإلجرائية
الوطنية ،وال يسعى إلى توحيد تشريعات اإلفبلس مف حيث الموضوع .فيذا القانوف يقدـ حموالً
( )122انظرLoi type de la CNUDCI sur l'insolvabilite international et guide pour son :
incorporation: http://www.uncitral-texts/insolvency/1997model.html
وانظر الكتيب الصادر عف األمـ المتحدة عاـ  1999تحت عنواف:
Loi type de le CNUDCI sur l'insolvabilite internationale et guide pour son
incorporation, New York, 1999
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مفيدة منيا -1 :يضمف لمشخص مدير اإلفبلس األجنبي "الممثؿ األجنبي" المجوء إلى محاكـ

الدولة المشترعة ،ويتيح لممحاكـ إمكانية تحديد نوع التنسيؽ المطموب بيف المحاكـ القضائية أو

تحديد التدابير األخرى المقررة لتنظيـ اإلفبلس عمى النحو األمثؿ.
 -2يحدد الحاالت التي ينبغي فييا االعتراؼ باإلفبلس األجنبي وكذلؾ النتائج التي يمكف أف
تترتب عمى ىذا االعتراؼ -3 .يوفر نظاـ شفاؼ  un regime transparentفيما يتعمؽ بحؽ
الدائنيف األجانب في افتتاح إفبلس في الدولة المشترعة أو المشاركة فيو -4 .يسمح لممحاكـ في
الدولة المشترعة بأف تتعاوف بمزيد مف الفعالية مع المحاكـ األجنبية والممثميف األجانب المشاركيف

في اإلفبلس -5 .يجيز لمحاكـ الدولة المشترعة ولمديري اإلفبلس فييا طمب المساعدة مف

الخارج -6 .يحدد اختصاص المحاكـ ويضع قواعد لمتنسيؽ في حالة افتتاح إجراءات إفبلس
متزامنة في الدولة المشترعة وفي دولة أجنبية -7 .وضع قواعد لمتنسيؽ بيف التدابير الممنوحة
في الدولة المشترعة وتمؾ المقررة لصالح تفميستيف أو أكثر قد تفتتح في دوؿ أجنبية في مواجية

ذات المديف(.)123

كما ورد في ىذا الدليؿ أيضاً أف المجنة قد قدرت أف القانوف النموذجي يشكؿ أداة أكثر

فاعمية لممشرعيف عندما يكوف مصحوباً بمعمومات عامة وايضاحات موجية بصفة أساسية إلى
السمطة التنفيذية والى المشرعيف ألجؿ تجييز المراجعات  revisionsالتشريعية الضرورية ،بؿ
وقد تكوف كذلؾ مفيدة لغيرىـ مف مستخدمي ىذا القانوف كالقضاة والممارسيف والباحثيف كما أنيا

قد تساعد الدوؿ في تحديد النصوص التي ينبغي ،عند االقتضاء ،تعديميا لكي تصبح

مبلءمة(.)124

ثانياً :العتبارات التي دفعت إلى إعداد القانون النموذجي :أشار دليؿ إدماج ىذا القانوف إلى

االعتبارات التي دفعت إلى صياغة القانوف النموذجي لئلفبلس الدولي .نذكر منيا -1 :يرجع
تزايد حاالت اإلفبلس الدولي إلى التوسع  l'expansionالمستمر في المبادالت التجارية

واالستثمارات عمى الصعيد العالمي .في المقابؿ لـ تستطع قوانيف اإلفبلس الوطنية ،إلى حد كبير
مسايرة إيقاع ىذا التطور  ،le rythme de cette evolutionكما أنيا في الغالب غير مبلئمة

لحاالت اإلفبلس الدولي كذلؾ أيضاً فإف المسالؾ القانونية les approches juridiques

المتبناه غالباً ما تكوف غير مبلئمة  ni appropriesوغير متجانسة  ،ni uniformesاألمر

الذي يعوؽ النيوض بالمشروعات التي تواجو صعوبات مالية ،وال يفضي إلى إدارة منصفة

( )123راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،البند رقـ  ،3ص 22-21
( )124راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،البند  ،9ص24
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وفعالة لئلفبلسات الدولية ،ويعرقؿ حماية أمواؿ المديف المفمس مف التبديد  ،dispersionويمنع
مف زيادة قيمة تمؾ األمواؿ إلى أقصى حد ممكف .وعبلوة عمى ذلؾ فإف عدـ إمكانية التوقع في

معالجة قضايا اإلفبلس الدولي يعوؽ تدفؽ رؤوس األمواؿ ،وال يشجع االستثمارات الدولية(.)125

 -2أف االحتياؿ  la fraudeالذي يمجا إليو المدينوف المفمسوف ،وخاصة بإخفاء األمواؿ أو
بنقميا إلى نطاؽ اختصاصات قضائية أجنبية ،أصبح مشكمة أخذه في التزايد سواء مف حيث
شيوعيا أو حجميا .وتطور وسائؿ االتصاؿ في عالمنا الحديث يسيؿ مف تصور وتنفيذ ىذه

األنشطة االحتيالية  .activites frauduleusesوتيدؼ آليات التعاوف الدولي التي وضعيا

القانوف النموذجي إلى مجابية ىذه المشكمة( -3 .)126ال يوجد سوى عدد محدود مف الدوؿ التي

تحوز إطا اًر تشريعياً لمعالجة اإلفبلسات الدولية يصمح لتمبية احتياجات المبادالت التجارية
واالستثمارات الدولية .ونظ اًر لغياب إطار تشريعي أو اتفاقي خاص بمعالجة اإلفبلسات الدولية،
تستخدـ الدوؿ أساليب ومفاىيـ متنوعة ،مف ذلؾ تطبيؽ المحاكـ لمبدأ المجاممة الدولية

 principe de la courtoisie internationaleفي أنظمة  ،common lawواصدار األوامر
بالتنفيذ  exequaturفي أنظمة القانوف الروماني ،ومف ذلؾ أيضاً تنفيذ األوامر الصادرة في

إجراءات اإلفبلس األجنبية طبقاً لمقانوف المتعمؽ بتنفيذ األحكاـ القضائية األجنبية ،وكذلؾ المجوء
إلى وسائؿ كاالنابات القضائية  commissions rogatoiresإلرساؿ طمبات المساعدة

القضائية( -4 .)127إف ىذه المسالؾ خصوصاً تمؾ التي تستند إلى مبدأ المجاممة الدولية أو إلى
األمر بالتنفيذ ال تتيح قابمية التوقع والموثوقية بنفس القدر الذي تتيحو أحكاـ تشريعية معينة ،كما
ىو الشأف بالنسبة لؤلحكاـ الواردة في القانوف النموذجي المتعمقة بالتعاوف القضائي

la

 ،cooperation judiciaireواالعتراؼ بإجراءات اإلفبلس األجنبية ،وسبؿ لجوء الممثميف
األجانب إلى المحاكـ .عمى سبيؿ المثاؿ :التشريع المتعمؽ باالعتراؼ المتبادؿ باألحكاـ القضائية
واألوامر بتنفيذىا قد يقتصر في نظاـ قانوني معيف عمى تنفيذ أحكاـ القضاء أو األوامر ذات

الطابع النقدي  monetaireفي منازعات بيف طرفيف  ،bipartitesدوف أف يشمؿ األحكاـ أو
الق اررات المتعمقة بافتتاح اإلجراءات الجماعية .عبلوة عمى ذلؾ ،قد ال يعتبر االعتراؼ باإلفبلس

األجنبي اعترافاً بحكـ قضائي أجنبي إذا اعتبر الحكـ األجنبي باإلفبلس مجرد إقرار بمركز

المديف أو إذا اعتبر بأنو غير نيائي(.)128

( )125راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،البند رقـ  ،13ص .26 -25
( )126راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،البند  ،14ص.26
( )127راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،بند  ،15ص.26
( )128راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،بند  ،16ص.27 – 26
31:

 -5إف عدـ توافر االتصاؿ والتنسيؽ بيف المحاكـ ومديري اإلفبلسات في األنظمة القضائية
المعنية ،سوؼ يزيد مف احتماالت إخفاء األمواؿ أو تبديدىا بؿ وربما تصفيتيا دوف النظر إلى

حموؿ أخرى أكثر جدوى .ويترتب عمى ذلؾ ،ليس فقط أف تقؿ فرص الدائنيف في الحصوؿ عمى

مستحقاتيـ ،بؿ وأيضاً يصبح مف الصعب النيوض بالمشروعات القابمة لمحياة مالياً وانقاذ
الوظائؼ .في المقابؿ ،عندما يتضمف تشريع الدولة آليات إلدارة حاالت اإلفبلس الدولي بشكؿ

منسؽ ،يكوف مف الممكف تبني حموؿ معقولة تحمي المصالح المشروعة لمدائنيف والمديف ،ومف

ثـ تعتبر ىذه اآلليات مفيدة بالنسبة لبلستثمارات األجنبية والتجارة في ىذه الدولة(.)129

ومف الجدير بالذكر أنو قد صدرت عدة قوانيف مبنية عمى القانوف النموذجي مف قبؿ الدوؿ
التالية :ارتريا ،والمكسيؾ ،وصربيا ،والياباف ،وجنوب إفريقيا ،ورومانيا ،وبولنيا ،والواليات المتحدة

األمريكية ،والمممكة المتحدة (بريطانيا) (.)130

تقسيم :يشتمؿ القانوف النموذجي عمى  32مادة موزعة عمى خمسة فصوؿ .الفصؿ األوؿ:
يشتمؿ عمى مجموعة مف القواعد العامة (المواد مف  .)8-1الفصؿ الثاني :ويشتمؿ عمى
مجموعة مف القواعد المتعمقة بحقوؽ الممثميف والدائنيف األجانب في المجوء مباشرة إلى محاكـ

الدولة المشترعة (المواد  .)14 : 9الفصؿ الثالث :ويتضمف مجموعة مف األحكاـ المتعمقة
باالعتراؼ باإلفبلس األجنبي والتدابير المتاحة (المواد  .)24 : 15الفصؿ الرابع :ويتعمؽ
بالتعاوف مع المحاكـ األجنبية والممثميف األجانب (المواد  .)57 :25الفصؿ الخامس واألخير:

ويتضمف مجموعة مف القواعد المتعمقة بالتفميسات المتزامنة (المواد  .)32 :28وفي ضوء ذلؾ

نقسـ ىذا الفصؿ إلى خمسة مباحث وذلؾ عمى النحو التالي:

المبحث األول :ونخصصو لبياف القواعد العامة لئلفبلس في القانوف النموذجي.
المبحث الثاني :ونعرض فيو لمقواعد المتعمقة بحقوؽ الممثميف والدائنيف األجانب في المجوء إلى
محاكـ الدولة.
( )129راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،بند  ،17ص.27
( )130انظرJACQUET (J-M.) et DELEBECQUE (P.H) et corneloup (S): drooit du :

commerce international, 1ere edition, Dalloz, 2007 P616-617. No 869

كما بدأت بعض الدوؿ األخرى في عممية تطوير تشريعي بيدؼ إدماج مبادئ القانوف النموذجي في قوانينيا
الوطنية ،وىذه الدوؿ ىي :ألمانيا ،األرجنتيف ،إستراليا ،كندا ،كوريا ،إيطاليا ،باكستاف ،راجع:
MARQUETTE (V.) et BARBE (C.): Articulation des dispositions du reglement (CE) N o
1346/2000 et du droit commun des Etats membres, Clunet 2006, p 511, spec 528, N o
18
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المبحث الثالث :ونعرض فيو لمقواعد المتعمقة باالعتراؼ باإلفبلس األجنبي والتدابير المتاحة.
المبحث الرابع :ونعرض فيو القواعد المتعمقة بالتعاوف مع المحاكـ األجنبية والممثميف األجانب.
المبحث الخامس :ونبحث فيو القواعد المتعمقة بالتفميسات المتزامنة.
المبحث األول
القواعد العامة الواردة في القانون النموذجي
تضمف الفصؿ األوؿ مف القانوف النموذجي مجموعة مف القواعد العامة تتعمؽ بالمسائؿ اآلتية:
 -1تحديد نطاؽ تطبيؽ القانوف النموذجي -2 .تعريفات ىامة لممصطمحات المستخدمة.
 -3احتراـ االلتزامات الدولية لمدولة المشترعة -4 .تحديد المحكمة المختصة باالعتراؼ
باإلفبلس األجنبي والتعاوف مع المحاكـ األجنبية -5 .سمطة مدير التفميسة في التصرؼ في

الخارج -6 .االستثناء المتعمؽ بالنظاـ العاـ -7 .تفسير أحكاـ القانوف النموذجي.
ونعرض ليذه القواعد تباعاً وذلؾ عمى النحو التالي:

أولً :نطاق تطبيق القانون النموذجي :تنص المادة األولى مف القانوف النموذجي عمى أنو "-1
يطبؽ ىذا القانوف :أ) عندما تطمب المساعدة في ىذه الدولة مف قبؿ محكمة أجنبية أو ممثؿ

أجنبي بخصوص إجراء أجنبي أو .ب) عندما تطمب المساعدة في دولة أجنبية بخصوص إجراء

مفتتح طبقاً لقوانيف الدولة المشترعة المتعمقة باإلفبلس أو .ج) عندما يفتتح إجراء أجنبي ويفتتح

إجراء أخر يتعمؽ بذات المديف طبقاً لقوانيف الدولة المشترعة المتعمقة باإلفبلس بالتزامف في آف
واحد أو .د) عندما يكوف مف مصمحة الدائنيف أو أطراؼ أخرى معنية في دولة أجنبية طمب

افتتاح إج ارء ،أو المشاركة في ىذا اإلجراء ،طبقاً لقوانيف الدولة المشترعة المتعمقة
باإلفبلس"(.)131

يستفاد مف ىذا النص – وكما جاء في دليؿ إدماج ىذا القانوف – أف القانوف النموذجي يطبؽ في
عدد مف حاالت اإلفبلس الدولي .وىذه الحاالت ىي :أ) طمب االعتراؼ باإلفبلس األجنبي

الصادر عف دولة أجنبية ب) الطمب الموجو إلى الخارج مف محكمة أو مف مدير اإلفبلس في

الدولة المشترعة لمحصوؿ عمى االعتراؼ بإفبلس أٌفتتح طبقاً لقوانيف ىذه الدولة .ج) التنسيؽ بيف

( )131راجع :نصوص ىذا القانوف في الكتيب الصادر عف األمـ المتحدة ،المرجع السابؽ ،ص.4-3
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إجراءات اإلفبلس التي تجري بالتزامف في دولتيف أو أكثر .د) مشاركة الدائنيف األجانب في

إجراءات اإلفبلس التي تجري في الدولة المشترعة(.)132

ولكي يندرج إجراء اإلفبلس األجنبي في نطاؽ تطبيؽ القانوف النموذجي ،ينبغي أف تتوافر في ىذا

اإلجراء صفات معنية ىي :أ) يجب أف يكوف ىذا اإلجراء منظماً بقانوف إفبلس في الدولة

الصادر عنيا الحكـ .ب) واف يكوف الدائنوف ممثميف فيو تمثيبلً جماعياً .ج) واف تكوف أصوؿ
المديف وأعمالو خاضعة لمرقابة أو اإلشراؼ مف جانب محكمة أو ىيئة رسمية أخرى .د) واف
يكوف الغرض مف ىذا اإلجراء ىو إما إعادة تقويـ  le redressementأعماؿ المديف أو

تصفيتيا(.)133وضمف ىذا اإلطار ،يمكف االعتراؼ بطائفة متنوعة مف اإلجراءات الجماعية سواء

أكانت ىذه اإلجراءات إلزامية أو إرادية ،وسواء أكانت متعمقة باألشخاص المعنوية أو باألشخاص
الطبيعية ،وسواء أكاف اليدؼ منيا ىو التصفية أو إعادة التقويـ( .)134وبذلؾ يكوف القانوف

النموذجي قد اتبع نيجاً شامبلً فيما يتعمؽ بأنواع المدينيف المشموليف بيذا القانوف.

ومع ذلؾ ،يشير ىذا القانوف إلى إمكانية أف يستبعد مف نطاؽ تطبيقو أنواع معينة مف الكيانات
مثؿ المصارؼ أو شركات التأميف والتي تخضع لنظاـ خاص بموجب قوانيف الدولة

المشترعة( .)135فقد نصت الفقرة الثانية مف المادة األولى مف ىذا القانوف عمى أنو "ال يطبؽ
القانوف الحالي عمى أي إجراء يتعمؽ بكيانات مثؿ البنوؾ أو شركات التأميف والتي تخضع لنظاـ
إفبلس خاص في الدولة المشترعة ،وترغب ىذه الدولة في استبعادىا مف نطاؽ تطبيؽ ىذا

القانوف" .يتضح مف نص ىذه الفقرة – وكما جاء في دليؿ إدماج ىذا القانوف – أف القانوف
النموذجي قد تـ صياغتو بحيث ينطبؽ ،مف حيث المبدأ ،عمى أي إجراء مف اإلجراءات المشار
إلييا في الفقرة الفرعية (أ) مف المادة ( )2والسالؼ بيانيا بصرؼ النظر عف طبيعة المديف أو
نظامو الخاص في القانوف الوطني .وأف الكيانات التي تخضع لنظاـ إفبلس خاص في الدولة

المشترعة ىي االستثناء الوحيد ،ىذا مف ناحية .ومف ناحية أخرى فإف المصارؼ وشركات

التأميف قد تـ ذكرىا كأمثمة لمكيانات التي يجوز لمدولة المشترعة استبعادىا مف نطاؽ تطبيؽ
( )132راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،بند  ،22ص ،29والبند  ،57ص ،40-39وراجع
أيضاً د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص ،134بند .135
( )133راجع المادة ( )2الفقرة الفرعية (أ) مف القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص ،4وانظر دليؿ إدماجو:
المرجع السابؽ ،البند  ،23ص.29
( )134راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،بند  ،24ص.30
( )135راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،بند  ،30ص.25
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القانوف النموذجي .ويبرر ىذا االستثناء عادة بأف إفبلس تمؾ الكيانات يجعؿ مف الضروري
حماية المصالح الحيوية لعدد كبير مف األفراد أو يستوجب عادة تدابير فورية لتفادي ،عمى سبيؿ
المثاؿ ،سحب مبالغ مالية ضخمة مف األمواؿ المودعة لدييا .وليذه األسباب ،تخضع إدارة

إفبلس ىذا النوع مف الكيانات لنظاـ خاص في العديد مف الدوؿ( .)136ومع ذلؾ ،قد ترغب الدولة

المشترعة في معاممة ،اإلفبلس األجنبي المتعمؽ بمصرؼ أو بشركة تأميف كإفبلس عادي ،إذا
كاف فرع الكياف األجنبي أو أصولو في الدولة المشترعة ال يخضع بشأف إفبلسو لتنظيـ خاص.

وقد ترغب الدولة المشترعة أيضاً في عدـ استبعاد إمكانية االعتراؼ بإفبلس أجنبي يتعمؽ بإحدى
ىذه الكيانات ،إذ كاف قانوف دولة المنشأ ال يخضع ذلؾ اإلجراء لتنظيـ خاص .وقد ترغب الدولة

– عند تبني الفقرة ( – )2في التأكد مف أف مجرد خضوع اإلفبلس لتنظيـ خاص لف يقيد مف حؽ
مدير اإلفبلس أو المحكمة في طمب المساعدة أو االعتراؼ في الخارج بإفبلس يجرى في إقميـ

الدولة .وفي جميع األحواؿ ،مف أجؿ جعؿ القانوف الوطني لئلفبلس أكثر شفافية ووضوحاً ،فانو
مف المرغوب فيو أف تنص الدولة المشترعة صراحة في الفقرة ( )2عمى الكيانات المستبعدة مف

نطاؽ تطبيؽ القانوف(.)137

()138

ثانياً :تعريفات ىامة لممصطمحات المستخدمة :تضمنت المادة الثانية

مف القانوف النموذجي

عدة تعريفات لمجموعة مف المصطمحات ،نعرض ليا وذلؾ عمى النحو التالي:

 )aاإلجراء األجنبي  : procedure etrangereيقصد باصطبلح «اإلجراء األجنبي» أي
إجراء جماعي قضائي أو إداري ،بما في ذلؾ اإلجراء الوقتي ،محكوـ بقانوف إفبلس في دولة
أجنبية ،وتخضع في إطاره أمواؿ المديف وشئونو لمراقبة أو إشراؼ محكمة أجنبية ،بغرض إعادة

التقويـ أو التصفية.

 )bاإلجراء األجنبي الرئيسي  :procedure etrangere principaleيقصد باصطبلح
"اإلجراء األجنبي الرئيسي" أي إجراء يجري في الدولة التي يوجد بيا مركز المصالح الرئيسية

لممديف.

 )cاإلجراء األجنبي غير الرئيسي  :prodcedure etrangere non prinicpaleيقصد

باصطبلح "اإلجراء األجنبي غير الرئيسي" أي إجراء أجنبي غير اإلجراء األجنبي الرئيسي،

136
أيضا :د .عبد
( ) راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص ،41-40بند  ،61-60وراجع ً
المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص ،136بند .138

( )137راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص ،41بند .65-63
( )138انظر نصوص القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص.5 – 4
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والذي يتخذ في الدولة التي يوجد بيا لممديف منشأة  etablissementبالمعنى الوارد في الفقرة

الفرعية  Fمف ىذه المادة.

 )dالممثل األجنبي  :representant etrangerيقصد باصطبلح "الممثؿ األجنبي" أي
شخص أو ىيئة ،بما في ذلؾ الشخص أو الييئة المعينة بصفة مؤقتة ،يؤذف لو أو ليا في إجراء

أجنبي بإدارة إعادة التقويـ أو التصفية ألمواؿ المديف أو شئونو ،أو التصرؼ كممثؿ لئلجراء
األجنبي".
 )eالمحكمة األجنبية  :tribunal etrangerيقصد باصطبلح "المحكمة األجنبية" أية سمطة
قضائية أو سمطة أخرى مختصة بالرقابة أو اإلشراؼ عمى اإلجراء األجنبي.

 )fاصطالح منشأة  :etablissementيقصد باصطبلح "منشأة" أي مكاف لمعمميات يمارس
فيو المديف نشاطاً اقتصادياً بشكؿ غير مؤقت ،مستخدماً في ذلؾ وسائؿ بشرية وأمواؿ أو

خدمات.

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف – تعميقاً عمى ىذه المادة – المبلحظات اآلتية:
 -1بالنظر إلى أف القانوف النموذجي سوؼ يدرج في قانوف اإلفبلس الوطني ،فقد اقتصرت

المادة الثانية عمى المصطمحات المتعمقة بقضايا اإلفبلس الدولية عمى وجو التحديد .وىكذا،

يعرؼ القانوف النموذجي مصطمح "اإلجراء األجنبي" (الفقرة الفرعية  ،)aومصطمح "الممثؿ

األجنبي" (الفقرة الفرعية  ،)dولكنو ال يعرؼ الشخص أو الييئة المذاف قد يعيد إلى أي منيما

بإدارة أصوؿ المديف في إفبلس مفتتح في الدولة المشترعة -2 .لكي يكوف إجراء اإلفبلس قاببلً
لبلعتراؼ بو أو لمتعاوف بشأنو بمقتضى القانوف النموذجي ،ولكي يمنح الممثؿ األجنبي المجوء

إلى المحاكـ الوطنية بمقتضى ىذا القانوف ،يجب أف تتوافر في اإلجراء األجنبي والممثؿ األجنبي

المواصفات المقررة في الفقرتيف الفرعيتيف ( )aو (.)d

 -3يشتمؿ التعريفاف الوارداف في ىاتيف الفقرتيف ( )aو ( )dعمى ما يوصؼ بأنو "إجراء مؤقت"
وممثؿ "معيف بصفة مؤقتة" وسبب ذلؾ أنو قد لوحظ في الممارسة المتبعة في العديد مف البمداف

أف إجراءات اإلفبلس كثي اًر ما تبدأ عمى أساس مؤقت .وباستثناء وصؼ تمؾ اإلجراءات بأنيا

مؤقتة ،يجب أف تستوفي ىذه اإلجراءات جميع الشروط األخرى لمتعريؼ الوارد في الفقرة ( )aمف

المادة ( .)2وعمى ذلؾ ال ينبغي التفرقة بيف إجراءات اإلفبلس األجنبية عمى أساس طابعيا
المؤقت وحده.
إف وجوب توافر الشروط الواردة في المادة ( )2في اإلجراء المؤقت والممثؿ األجنبي المؤقت قد
أكدت عميو المادة ( )1/17مف ىذا القانوف ،والتي تنص عمى انو ال يجوز االعتراؼ باإلجراء
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اء بالمعنى المقصود في المادة ( )2/aوكاف الممثؿ
األجنبي إال إذا كاف اإلجراء األجنبي إجر ً
األجنبي الذي تقدـ بطمب االعتراؼ شخص أو ىيئة بالمعنى المقصود في المادة (.)139()2/d
 -4تجنب القانوف النموذجي في تعريفو لئلجراءات أو األشخاص استخداـ تعبيرات قد تنطوي

عمى معاف تقنية تختمؼ حسب النظـ القانونية .ولجأ عوضاً عف ذلؾ إلى وصؼ أغراض

اإلجراءات أو وظائؼ األشخاص .وقد اتبع القانوف النموذجي ىذا األسموب بغية اجتناب التقميؿ،
بدوف قصد ،مف أنواع اإلجراءات األجنبية التي يمكف االعتراؼ بيا ،وكذلؾ اجتناب حدوث أي

تضارب – بدوف لزوـ – مع المصطمحات المستخدمة في قوانيف الدولة المشترعة.

 -5طبقاً لمفقرة الفرعية ( )cمف المادة ( )2فإف "اإلجراء األجنبي غير الرئيسي" يجري في الدولة
التي يوجد فييا لممديف "منشأة" .وبالتالي فإف اإلجراء الذي يمكف االعتراؼ بو طبقاً لمفقرة  2مف

المادة ( )17يجب أف يكوف مفتتحاً في دولة يوجد بيا لممديف منشأة بالمعنى الوارد في المادة

( .)2/Fوال تمس ىذه القاعدة الحكـ الوارد في المادة ( )28مف ىذا القانوف ،والذي بموجبو يجوز

افتتاح إفبلس في الدولة المشترعة إذا كاف لممديف فييا أمواؿ .ومع ذلؾ ،ينبغي مبلحظة أف آثار
اإلفبلس المفتتح عمى أساس وجود أمواؿ فحسب في الدولة ،تكوف في العادة مقصورة عمى

األمواؿ الكائنة في ىذه الدولة .واذا كانت ىناؾ أمواؿ أخرى لممديف كائنة في الخارج ،ويجب أف
تكوف مدارة في إطار ىذا اإلفبلس طبقاً لقانوف الدولة المشترعة ،فإف ىذه المسألة ذات الطابع
عبر الدولي يجب أف تعالج في إطار التعاوف والتنسيؽ الدولييف (بمقتضى المواد مف  25إلى

 27مف القانوف النموذجي).

 -6وأخي اًر ينبغي أف يحظى اإلجراء األجنبي الذي استوفى الشروط المقررة في المادة ()2/a
بنفس المعاممة بصرؼ النظر عما إذا كاف قد افتتحتو أو أشرفت عميو ىيئة قضائية أو ىيئة

إدارية .ولذلؾ ،بغية تجنب اإلشارة إلى سمطة أجنبية غير قضائية في كؿ مرة ترد فييا اإلشارة

إلى محكمة أجنبية ،فإف تعريؼ "المحكمة األجنبية" في الفقرة الفرعية ( )Fيشمؿ أيضاً السمطات
األجنبية غير القضائية(.)140

ثالثاً :مراعاة اللتزامات الدولية لمدولة المشترعة :تنص المادة ( )3مف القانوف النموذجي عمى

انو "في حالة التنازع بيف القانوف الحالي والتزاـ لمدولة ناشئ عف معاىدة أو أي شكؿ آخر مف

أشكاؿ االتفاؽ تكوف الدولة طرفاً فيو مع دولة أو عدة دوؿ أخرى ،تكوف الغمبة ألحكاـ تمؾ

المعاىدة أو ذلؾ االتفاؽ" .وقد ورد في دليؿ إدماج القانوف النموذجي – تعقيباً عمى ىذه المادة -

( )139راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،4-3البند .69-67
( )140راجع دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،45-44البنود.74،73،71 :
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بعض المبلحظات اآلتية -1 :قد يرغب المشرع – عند تبنيو لممادة  – 3في النظر فيما إذا كاف
مف األصوب اتخاذ خطوات بغرض تجنب أي تفسير واسع ال لزوـ لو لممعاىدات الدولية .فقد

تؤدي ىذه المادة إلى إعطاء األولوية لمعاىدات دولية تعالج مسائؿ يشمميا القانوف النموذجي

(مثبلً سبؿ المجوء إلى المحاكـ ،والتعاوف بيف ىذه المحاكـ أو السمطات اإلدارية) ولكنيا تيدؼ

إلى تسوية مشاكؿ أخرى غير تمؾ التي يركز عمييا القانوف النموذجي .وبعض تمؾ المعاىدات قد
يفسر خطأ عمى أنيا تتناوؿ مسائؿ خاضعة لمقانوف النموذجي ،وذلؾ لمجرد عدـ دقة صياغتيا

أو بسبب طابعيا الفضفاض .ومف شأف ذلؾ أف يعرض لمخطر اليدؼ المنشود مف القانوف
النموذجي أال وىو تحقيؽ الوحدة وتيسير التعاوف الدولي في مواد اإلفبلس ،وأف يقمؿ مف درجة

اليقيف وامكانية التوقع بتطبيقو .ولذلؾ ،قد ترغب الدولة المشترعة في أف تنص عمى أنو ،لكي
تكوف الغمبة لممادة ( )3عمى حكـ وارد في القانوف الوطنيٌ ،يشترط أف توجد صمة كافية بيف
المعاىدة الدولية المعنية والمسألة التي تخضع لمحكـ الوارد في القانوف الوطني .فمف شأف ىذا
النص أف يساعد في تجنب التقييد المفرط وغير المقصود لنطاؽ القانوف المنفذ لمقانوف
النموذجي .ومع ذلؾ ،ال ينبغي ليذا النص أف يذىب إلى حد اشتراط أف تكوف المعاىدة منصبة

عمى وجو التحديد عمى مسائؿ اإلفبلس حتى يتوافر ىذا الشرط(.)141

 -2إذا كانت المعاىدات الدولية تعتبر نافذة مف تمقاء نفسيا في بعض الدوؿ ،فإنيا ال تعتبر
كذلؾ في دوؿ أخرى حيث تتطمب تشريعاً داخمياً لكي تصبح واجبة النفاذ .بالنسبة ليذه الطائفة

األخيرة مف الدوؿ ،لف يكوف مف المناسب أو مف الضروري إدراج المادة ( )3في تشريعيا بالنظر

إلى الممارسة العممية المتبعة لدييا فيما يتعمؽ بالمعاىدات واالتفاقيات الدولية(.)142

رابعاً -المحكمة أو السمطة المختصة :تنص المادة ( )4مف ىذا القانوف عمى أنو " المياـ
المشار إلييا في ىذا القانوف والمتعمقة باالعتراؼ باإلجراءات األجنبية والتعاوف مع المحاكـ

األجنبية ،تتوالىا المحكمة أو السمطة المختصة بأداء ىذه المياـ في الدولة المشترعة".
يتضح مف ىذا النص أف القانوف النموذجي قد عيد إلى كؿ دولة ميمة تحديد المحكمة أو

السمطة المختصة باالعتراؼ بإجراءات اإلفبلس األجنبية ،والتعاوف مع المحاكـ األجنبية(.)143

وقد ورد عمى ىذه المادة في دليؿ إدماج القانوف النموذجي بعض المبلحظات اآلتية:

( )141راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،47 – 46بند .77
( )142راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،47بند .78
( )143راجع في نفس المعنى د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص  ،141البند .143
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 -1إذا كاف أي مف المياـ المذكورة في ىذه المادة تؤديو في الدولة المشترعة سمطة أخرى غير
المحكمة ،فإف عمى الدولة أف تحدد السمطة المختصة في ىذه المادة وفي المواضع األخرى

المناسبة مف القانوف الذي تشترعو.
 -2عندما يكوف االختصاص بأداء المياـ القضائية المختمفة التي يقررىا القانوف النموذجي
مسنداً إلى محاكـ مختمفة في الدولة المشترعة ،فإف عمى ىذه الدولة أف توائـ نص المادة ( )4مع
نظاـ االختصاص القضائي فييا .وسوؼ تتمثؿ قيمة ىذه المادة ،بالصيغة المشترعة بيا ،في أنيا

تزيد مف شفافية وسيولة استخداـ تشريع اإلفبلس لصالح الممثميف األجانب والمحاكـ األجنبية

عمى وجو الخصوص(.)144

 -3ال ينبغي لمتشريع المنفذ لمقانوف النموذجي ،عند تحديده االختصاص بالمسائؿ المذكورة في
المادة ( ،)4أف يقيد بدوف لزوـ مف اختصاص المحاكـ األخرى في الدولة المشترعة ،وخصوصاً
فيما يتعمؽ بالنظر في طمبات الممثميف األجانب المتعمقة بالتدابير المؤقتة.

 -4قد يعيد قانوف اإلفبلس في عدد مف الدوؿ بالقياـ ببعض المياـ المرتبطة باإلشراؼ العاـ
عمى إجراءات اإلفبلس إلى أشخاص معينيف مف قبؿ الدولة ممف ىـ في العادة موظفوف

 fonctionnairesعاديوف أو موظفوف قضائيوف  officiers judiciairesيؤدوف وظائفيـ
بصفة دائمة .وتتبايف أسماء ىؤالء (عمى سبيؿ المثاؿ :المدير القضائي administrateur

 judiciaireأو المحصؿ الرسمي  curateurأو المصفي  )liquidateurكما قد تتبايف أنشطتيـ
وكذلؾ نطاؽ وطبيعة مياميـ ،وال يقيد القانوف النموذجي مف سمطة ىؤالء األشخاص .وقد ترغب

بعض الدوؿ المشترعة في توضيح ىذه المسألة في القانوف نفسو( ،)145كما ىو مبيف في حاشية

المادة (.)146( )4

خامساً :تخويل مدير التفميسة سمطة التصرف في الخارج :تنص المادة ( )5مف القانوف

النموذجي عمى أنو "يخوؿ الشخص أو الييئة المكمفة بإدارة إعادة التقويـ أو التصفية بمقتضى
قانوف الدولة المشترعة ،سمطة التصرؼ في دولة أجنبية بصدد إجراء مفتتح بموجب قوانيف

( )144راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،48 – 47البند .80 ،79
( )145راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،48البند .82 ،81
( )146تنص حاشية المادة ( )4عمى أف "الدولة التي تكوف فييا بعض المياـ المرتبطة بإجراءات اإلفبلس مسندة
إلى موظفيف معينيف أو ىيئات معينة بواسطة الحكومة ،قد ترغب في أف تدرج في المادة ( )4أو في أي موضع

أخر في الفصؿ األوؿ الحكـ التالي" :ليس في ىذا القانوف ما يناؿ مف األحكاـ المنظمة ،في ىذه الدولة،
لسمطات الشخص المعيف أو الييئة المعينة بواسطة الحكومة".
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اإلفبلس في الدولة المشترعة ،وذلؾ في الحدود التي يسمح بيا القانوف األجنبي واجب التطبيؽ".

وتعميقاً عمى ىذه المادة ،ورد في دليؿ إدماج القانوف النموذجي بعض المبلحظات اآلتية:

المفتتح في الدولة المشترعة سمطة
 -1أف الغرض مف ىذه المادة ىو منح ممثؿ اإلفبلس ُ
التصرؼ في الخارج بوصفو ممثبلً أجنبياً في ىذا اإلفبلس .فقد اتضح أف عدـ وجود مثؿ ىذا
التفويض في بعض الدوؿ يشكؿ عقبة في سبيؿ التعاوف الدولي الفعاؿ في مواد اإلفبلس الدولي.

 -2قد تـ صياغة ىذه المادة عمى نحو يبيف أف نطاؽ السمطات التي يمارسيا المديروف (ممثمي

اإلفبلس) في الخارج إنما يتوقؼ عمى القانوف األجنبي والمحاكـ األجنبية .وربما تكوف التدابير

التي يرغب المدير المعيف في الدولة المشترعة في اتخاذىا في بمد أجنبي تدابير مف النوع الذي
يتناولو القانوف النموذجي ،ولكف سمطة التصرؼ في بمد أجنبي ال تتوقؼ عمى ما إذا كاف ىذا

البمد قد تبنى أـ ال تشريعاً مبنياً عمى القانوف النموذجي(.)147

سادساً :الستثناء المتعمق بالنظام العام :تنص المادة ( )6مف القانوف النموذجي عمى أنو "ليس
في ىذا القانوف ما يمنع المحكمة مف رفض اتخاذ أي إجراء منصوص عميو في ىذا القانوف إذا

كاف واضحاً أف ىذا اإلجراء مخالؼ لمنظاـ العاـ في ىذه الدولة" .وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا

القانوف – تعميقاً عمى ىذه المادة – بعض المبلحظات اآلتية -1 :لـ تقدـ ىذه المادة تعريفاً
موحداً لفكرة النظاـ العاـ .ويرجع ذلؾ إلى أف فكرة النظاـ العاـ فكرة متأصمة في القانوف الوطني،
وقد تختمؼ مف دولة إلى أخرى .فبعض الدوؿ تعطي لتعبير "النظاـ العاـ" مفيوماً واسعاً بحيث
يشمؿ مف حيث المبدأ كؿ قاعدة آمرة في القانوف الوطني .بينما في دوؿ أخرى يفسر تعبير

"النظاـ العاـ" عادة عمى أنو يتعمؽ فقط بالمبادئ األساسية لمقانوف ،وخصوصاً بالضمانات
الدستورية وفي ىذه الدوؿ ،ال تستخدـ فكرة النظاـ العاـ إال لرفض تطبيؽ قانوف أجنبي أو لرفض

االعتراؼ بحكـ قضائي أجنبي أو حكـ تحكيـ أجنبي ،عندما يكوف مخالفاً ليذه المبادئ

األساسية -2 .إف وصؼ مخالفة النظاـ العاـ بأف تكوف "واضحة" ،والمستخدـ في كثير مف
النصوص القانونية الدولية في تحديد تعبير "النظاـ العاـ" ،الغرض منو التأكيد عمى أف الدفوع

المتعمقة بالنظاـ العاـ يجب أف تفسر عمى نحو مقيد ،وأف المادة ( )6ال ينبغي التمسؾ بيا إال

في ظؿ ظروؼ استثنائية تتعمؽ بمسائؿ ذات أىمية جوىرية في الدولة المشترعة(.)148

سابعاً :تفسير أحكام القانون النموذجي :تنص المادة ( )8مف القانوف النموذجي عمى أنو "في
تفسير ىذا القانوف ،يؤخذ في االعتبار مصدره الدولي وضرورة تشجيع توحيد تطبيقو ،ومراعاة

( )147راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،49بند .85 ،84
( )148راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،51 – 50البنود .89 ،87 ،86
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حسف النية" .يستفاد مف ىذا النص أنو عند تفسير أحكاـ القانوف النموذجي يجب األخذ في

االعتبار المصدر الدولي ليذا القانوف ،والعمؿ عمى تشجيع التطبيؽ الموحد ألحكامو ،وكذلؾ

مراعاة مبدأ حسف النية( .)149وقد ورد في دليؿ إدماج القانوف النموذجي – تعميقاً عمى ىذه المادة

– أف التفسير المتسؽ  l'interpretation harmoniseeلمقانوف النموذجي سوؼ يكوف ميس اًر
بفضؿ نظاـ المعمومات المعني بالقضاء المتعمؽ باألدوات الصادرة عف لجنة األمـ المتحدة

لمقانوف التجاري الدولي ،والذي في إطاره تنشر أمانة ىذه المجنة موجزات عف األحكاـ القضائية

والتي تفسر بموجبيا االتفاقيات والقوانيف النموذجية المنبثقة عف أعماؿ المجنة(.)150

المبحث الثاني
حقوق الممثمين والدائنين األجانب في المجوء إلى محاكم الدولة المشترعة
تضمف القانوف النموذجي في الفصؿ الثاني مجموعة مف القواعد المتعمقة بحقوؽ الممثميف

والدائنيف األجانب في المجوء إلى محاكـ الدولة المشترعة ،سواء مف حيث طمب افتتاح إفبلس أو
المشاركة في إفبلس أُفتِتح فييا ،أو مف حيث إخطار الدائنيف المقيميف في الخارج بإفبلس أُفتتِح
في ىذه الدولة .ونعرض ليذه القواعد ،في مطمبيف األوؿ نخصصو لحقوؽ الممثميف األجانب
والثاني لحقوؽ الدائنيف األجانب عمى النحو التالي:

المطمب األول
حقوق الممثمين األجانب في المجوء إلى محاكم الدولة المشترعة
أولً :حق الممثل األجنبي في المجوء المباشر إلى المحاكم في الدولة المشترعة :تنص المادة
( )9مف القانوف النموذجي عمى أنو "يحؽ لمممثؿ األجنبي المجوء المباشر إلى المحاكـ في ىذه
الدولة" ويستفاد مف ىذا النص أف القانوف النموذجي قد خوؿ الممثؿ األجنبي حؽ المجوء المباشر

إلى محاكـ الدولة المشترعة ،وحرره بذلؾ مف ضرورة استيفاء بعض اإلجراءات الشكمية الرسمية

مثؿ التراخيص أو اإلجراءات القنصمية(.)151

وتنص المادة ( )10مف ىذا القانوف عمى أنو " مجرد تقديـ الممثؿ األجنبي طمباً بموجب ىذا
القانوف إلى محكمة في الدولة المشترعة ،ال يخضع الممثؿ األجنبي وال أصوؿ المديف وأعمالو

( )149في نفس المعنى راجع :د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص ،176 – 175بند .168
( )150راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،97بند .202
( )151راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،52البند .93
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في الخارج الختصاص محاكـ ىذه الدولة ألية أغراض أخرى غير تمؾ المبينة في الطمب الذي

قدمو" .يعتبر الحكـ الوارد في ىذه المادة بمثابة "شرط حماية "clause de sauvegarde
ييدؼ إلى ضماف عدـ امتداد اختصاص المحكمة في الدولة المشترعة إلى كؿ أمواؿ المديف

لسبب وحيد ىو أف الممثؿ األجنبي قد قدـ إلييا طمباً لبلعتراؼ بإفبلس أجنبي .كما تبيف ىذه

المادة بوضوح أف طمب االعتراؼ وحده ليس سبباً كافياً لكي تتمسؾ المحكمة في الدولة المشترعة
باختصاصيا عمى الممثؿ األجنبي بشأف مسائؿ غير مرتبطة باإلفبلس .ومف ثـ فإف ىذا الحكـ
ييدئ مف قمؽ أو مخاوؼ الممثميف أو الدائنيف األجانب بخصوص إمكانية امتداد االختصاص

الناتج عف تقديـ طمب باالعتراؼ طبقاً لمقانوف النموذجي ألغراض أخرى غير المذكورة في طمب

االعتراؼ .ومع ذلؾ ،فإف تقييد اختصاص المحكمة ،المعروض عمييا طمب االعتراؼ في الدولة

المشترعة ،ليس تقييداً مطمقاً .فالحكـ المقرر في ىذه المادة ال يمس األسباب األخرى الممكنة

لممارسة ىذه المحكمة الختصاصيا عمى الممثؿ األجنبي أو عمى األصوؿ المالية لممديف
بموجب قوانيف الدولة المشترعة .وعمى ىذا النحو ،فإف الفعؿ غير المشروع  acte delictualأو

سوء التصرؼ  inconduiteمف قبؿ الممثؿ األجنبي قد يشكؿ سبباً لتقرير المحكمة اختصاصيا

لمنظر في آثار ىذا الفعؿ الذي ارتكبو الممثؿ األجنبي .عبلوة عمى ذلؾ ،يجب عمى الممثؿ
األجنبي الذي يطمب تدابير في الدولة المشترعة أف يراعى الشروط التي يمكف لممحكمة أف تعمؽ

عمييا التدابير الممنوحة طبقاً لممادة ( )2/22مف القانوف النموذجي(.)152

ثانياً :حق الممثل األجنبي في طمب افتتاح إفالس في الدولة المشترعة :تنص المادة ( )11مف
القانوف النموذجي عمى أنو "يحؽ لمممثؿ األجنبي أف يطمب افتتاح إفبلس بموجب قوانيف اإلفبلس
في الدولة المشترعة ،إذا توافرت شروط افتتاح مثؿ ىذا اإلجراء" .ويستفاد مف ىذا النص أف

القانوف النموذجي يقرر حؽ الممثؿ األجنبي (السنديؾ) في طمب افتتاح إفبلس بموجب قانوف
اإلفبلس في الدولة المشترعة .وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف – تعميقاً عمى ىذا النص –

المبلحظات اآلتية:

 -1أف الغرض مف ىذا النص ىو ضماف حؽ الممثؿ األجنبي (في إفبلس رئيسي أو غير
رئيسي) في طمب افتتاح إفبلس في الدولة المشترعة ،وذلؾ بعد أف لوحظ أف ىناؾ العديد مف

القوانيف الوطنية ال تدرج ممثؿ اإلفبلس األجنبي ضمف األشخاص المذيف يجوز ليـ طمب افتتاح

إفبلس.

( )152راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،53بند .95 ،94
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 -2يعترؼ ىذا النص بأف لمممثؿ األجنبي التمسؾ بيذا الحؽ بدوف طمب مسبؽ باالعتراؼ
باإلفبلس األجنبي الذي يمثمو ،ألف افتتاح اإلفبلس قد يكوف أم اًر حاسماً Cruciale .وذلؾ في

الحاالت التي تستدعي فييا الضرورة العاجمة الحفاظ عمى أمواؿ المديف .كما يعترؼ ىذا النص

بأف ممثؿ اإلفبلس األجنبي الرئيسي ليس وحده الذي يكوف لو مصمحة مشروعة في افتتاح
إفبلس في الدولة المشترعة ،بؿ يصدؽ ذلؾ أيضاً بالنسبة لممثؿ اإلفبلس األجنبي غير الرئيسي.
 -3يبيف ىذا النص بوضوح ،مف خبلؿ عبارة "إذا توافرت شروط إفتتاح ىذا اإلجراء" ،أنو ال
يعدؿ أو يغير مف الشروط التي يفتتح بموجبيا اإلفبلس في الدولة المشترعة .ويشكؿ االلتزاـ

باستيفاء الشروط األخرى الفتتاح ىذا اإلفبلس بموجب قانوف الدولة المشترعة ،ضمانة كافية ضد

الطمبات التعسفية التي قد يتقدـ بيا الممثموف األجانب(.)153

ثالثاً :حق الممثل األجنبي في المشاركة في إفالس مفتتح طبقاً لقوانين الدولة المشترعة:
تنص المادة ( )12مف القانوف النموذجي عمى أنو "منذ االعتراؼ باإلجراء األجنبي" يحؽ لمممثؿ

األجنبي أف يشارؾ في إجراء إفبلس يتعمؽ بذات المديف ويفتتح طبقاً لقوانيف اإلفبلس في الدولة

المشترعة" .طبقاً ليذا النص ،يقرر القانوف النموذجي أنو إذا تـ اإلعتراؼ بحكـ اإلفبلس األجنبي
في الدولة المشترعة ،يحؽ لمممثؿ األجنبي ليذا اإلفبلس أف يشارؾ في اإلفبلس الذي يفتتح في

ىذه الدولة طبقاً لقوانينيا ويتعمؽ بذات المديف .وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف – تعميقاً عمى

ىذا النص – المبلحظات اآلتية:

 -1أف الغرض مف الحكـ الوارد في ىذا النص ىو منح الممثؿ األجنبي ،في اإلفبلس الذي

يجري في الدولة المشترعة ويتعمؽ بذات المديف ،الشرعية اإلجرائية la legitimite procedural

في تقديـ أية طمبات أو عرائض أو طمبات ختامية متعمقة بمسائؿ مثؿ حماية األصوؿ المالية
لممديف أو تصفيتيا أو توزيعيا أو بالتعاوف بصدد اإلفبلس األجنبي.

 -2أف الحكـ الوارد في ىذا النص يقتصر عمى منح الممثؿ األجنبي ىذا الحؽ دوف إعطائو أية
سمطات أو حقوؽ خاصة .كما أنو لـ يحدد أنواع الطمبات التي يمكف لمممثؿ األجنبي تقديميا،
وال يمس األحكاـ التي ينص عمييا قانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة والتي تنظـ مصير تمؾ

الطمبات.
 -3إذا كاف قانوف الدولة المشترعة يستخدـ مصطمحاً غير مصطمح "يشارؾ" لمتعبير عف ىذا

المفيوـ ،فإنو يجوز استخداـ المصطمح األخر في القانوف المنفذ لمقانوف النموذجي .ىذا مع
( )153راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،55 – 54البنود .99 ،98 ،97
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مراعاة أف مصطمح "يتدخؿ  "intervenirقد تـ استخدامو في المادة ( )24مف ىذا القانوف

لمداللة عمى الحالة التي يشارؾ فييا الممثؿ األجنبي في دعوى فردية لممديف أو ضده ،خبلفاً

إلجراء اإلفبلس الجماعي(.)154

المطمب الثاني
حقوق الدائنين األجانب في الدولة المشترعة
أولً :حقوق الدائنين المقيمين في الخارج في افتتاح إفالس في الدولة المشترعة:
تنص المادة ( )13مف القانوف النموذجي عمى أنو " -1مع مراعاة أحكاـ الفقرة  2مف ىذه المادة،

لمدائنيف المقيميف في الخارج ذات الحقوؽ المتاحة لمدائنيف المقيميف في ىذه الدولة فيما يتعمؽ

بافتتاح إجراء إفبلس والمشاركة فيو طبقاً لقوانيف اإلفبلس في الدولة المشترعة -2 .ال يؤثر

الحكـ الوارد في الفقرة  1مف ىذه المادة في ترتيب المطالبات المقدمة في إجراء اإلفبلس المفتتح
بموجب قوانيف اإلفبلس في الدولة المشترعة ،فيما عدا أف مطالبات الدائنيف المقيميف في الخارج

يجب أال تكوف في مرتبة أدنى مف المطالبات غير التفضيمية وغير المكفولة بضمانات ،وبياف أف
المطالبات األجنبية يجب أف تكوف في مرتبة أدنى مف مرتبة المطالبات غير التفضيمية وغير

المكفولة بضمانات إذا كانت ىناؾ مطالبات محمية متكافئة (عمى سبيؿ المثاؿ ،المطالبات
الناتجة عف عقوبة مالية والمطالبات التي يكوف فييا السداد مؤجبلً) ليا مرتبة أدنى مف المطالبات
غير التفضيمية وغير المضمونة"( .)155يستفاد مف ىذا النص ما يمي:

( )154راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،55البنود .102 ،101 ،100
( )155يجوز لمدولة المشترعة استبداؿ الفقرة  2مف المادة  13بالنص التالي -2 :ال يؤثر الحكـ الوارد في الفقرة
 1مف ىذه المادة في ترتيب المطالبات في إجراء مفتتح بموجب قوانيف اإلفبلس في الدولة المشترعة ،وال في
استبعاد مف ىذا اإلجراء مطالبات السمطات الضريبية وىيئات الضماف االجتماعي األجنبية .ومع ذلؾ ،فإف
مطالبات الدائنيف المقيميف في الخارج غير تمؾ المتعمقة بااللتزامات الضريبية والضماف االجتماعي ال يكوف
ليا مرتبة أدنى مف المطالبات غير التفضيمية وغير المضمونة ،وبياف أف المطالبات األجنبية يجب أف يكوف
ليا مرتبة أدنى مف المطالبات غير التفضيمية وغير المضمونة إذا كانت ىناؾ مطالبات محمية متكافئة
(عمى سبيؿ المثاؿ ،المطالبات الناتجة عف عقوبة مالية والمطالبات المؤجمة السداد) مصنفة في مرتبة أدنى

مف المطالبات غير التفصيمية وغير المضمونة.).
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 -1مف ناحية أولى ،يكرس ىذا النص المبدأ الذي مفاده أف الدائنيف األجانب المذيف يطالبوف
بافتتاح إجراء إفبلس في الدولة المشترعة أو المذيف يقدموف مطالبات في ىذا اإلجراء ،ال ينبغي

أف يعامموا معاممة أدنى مف معاممة الدائنيف المحمييف.
 -2توضح الفقرة  2مف ىذه المادة أف مبدأ عدـ التمييز بيف الدائنيف المجسد في الفقرة األولى ال
يمس األحكاـ الخاصة بتحديد مرتبة المطالبات في قوانيف اإلفبلس في الدولة المشترعة ،بما في
ذلؾ األحكاـ التي قد تمنح مرتبة خاصة لمطالبات الدائنيف األجانب .غير أنو لئبل يفرغ مبدأ عدـ

التمييز مف مضمونو ،مف خبلؿ األحكاـ التي تمنح مرتبة أدنى لممطالبات األجنبية ،فإف الفقرة 2
تحدد أدنى مرتبة لمطالبات الدائنيف األجانب وىي مرتبة المطالبات العادية غير المكفولة
بضمانات .ويستثنى مف ىذه القاعدة الحاالت التي تكوف فييا المطالبة مقدمة مف دائف محمي

ومقرر ليا مرتبة أدنى مف مرتبة المطالبات العادية غير المكفولة بضمانات .ومف أمثمة
اً
المطالبات ذات المرتبة المنخفضة :مطالبات السمطة العامة بشأف العقوبات المالية أو الغرامات،
أو المطالبات المؤجمة السداد بسبب وجود عبلقة خاصة بيف المديف والدائف أو المطالبات المقدمة

بعد انقضاء الميمة المحددة .ىذه المطالبات قد تأتي في المرتبة بعد المطالبات العادية غير
المكفولة بضمانات ألسباب أخرى غير تمؾ المتعمقة بجنسية المديف أو المكاف المتواجد فيو ،عمى

النحو المنصوص عميو في قانوف الدولة المشترعة.
 -3وبالنسبة لمحكـ البديؿ الوارد في حاشية ىذا النص ،فبل يختمؼ عف الحكـ الوارد في النص
إال في أنو يقترح عمى الدوؿ التي ترفض االعتراؼ بمطالبات السمطات الضريبية وىيئات
الضماف االجتماعي األجنبية ،صياغة تتيح ليا مواصمة التمييز ضد تمؾ المطالبات(.)156

ثانيا :إخطار الدائنين المقيمين في الخارج باإلفالس المفتتح في الدولة المشترعة :تنص المادة
ً
( )14مف ىذا القانوف عمى أنو « -1عندما يتعيف طبقاً لقانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة
توجيو إخطار إلى الدائنيف المقيميف في ىذه الدولة ،يوجو ىذا اإلخطار أيضاً إلى الدائنيف
المعروفيف المذيف ليس ليـ عنواف فييا .ويجوز لممحكمة أف تأمر باتخاذ اإلجراءات المناسبة
بقصد إخطار كؿ دائف ال يعرؼ بعد عنوانو -2 .يوجو ىذا اإلخطار إلى الدائنيف المقيميف في

الخارج بصفة فردية ،مالـ تر المحكمة أنو مف األنسب ،تبعاً لمظروؼ ،المجوء إلى شكؿ أخر

لئلخطار .وال يمزـ في ىذا الصدد المجوء إلى اإلنابة القضائية أو غيرىا مف اإلجراءات الشكمية

المماثمة -3 .عندما يتعيف إخطار الدائنوف المقيميف في الخارج بإجراء ما ،فإف ذلؾ اإلخطار
يجب أف )a :يبيف ميمة زمنية معقولة إليداع المطالبات ،ويخصص المكاف الذي يجب أف تقدـ

( )156راجع في ذلؾ :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،57البند .105 ،104 ،103
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فيو  )bويبيف ما إذا كاف يجب عمى الدائنيف ذوي المطالبة المصحوبة بضماف إيداع ىذه

المطالبة  )cويتضمف كؿ معمومة أخرى مطموبة إلخطار الدائنيف طبقاً لقانوف ىذه الدولة وق اررات

المحكمة» .وألجؿ بياف األحكاـ الواردة في ىذا النص ،ينبغي تقديـ اإليضاحات اآلتية:

 -1إف الغرض الرئيسي مف إخطار الدائنيف األجانب المنصوص عميو في الفقرة 1ىو إببلغ
ىؤالء بافتتاح اإلفبلس ،وبالمواعيد التي ينبغي عمييـ فييا إيداع مطالباتيـ .وكنتيجة حتمية لمبدأ

المساواة في المعاممة بيف جميع الدائنيف المقرر في المادة ( )13سالفة البياف ،تقتضي المادة

( )14المذكورة إخطار الدائنيف األجانب في جميع األحواؿ التي يكوف فييا اإلخطار أم اًر مطموباً
بالنسبة لمدائنيف في الدولة المشترعة -2 .إف الدوؿ تختمؼ فيما تقرره مف أحكاـ أو تتبعو مف

ممارسات بشأف طرؽ إخطار الدائنيف فقد يتخذ اإلخطار ،مثبلً ،شكؿ النشر في الجريدة الرسمية
أو في الصحؼ المحمية ،أو يتخذ شكؿ اإلخطارات الفردية أو شكؿ الصاقات في مباني المحاكـ

أو المجوء إلى عدد مف ىذه الطرؽ مجتمعة واذا ترؾ شكؿ األخطار لمقانوف الوطني ،سيكوف
الدائنوف األجانب في وضع غير مناسب بالمقارنة بالدائنيف المحمييف ،حيث ال يتوفر بالنسبة ليـ

سبؿ اإلطبلع المباشر عمى المنشورات المحمية .وليذا السبب ،تشترط الفقرة ( )2مف حيث المبدأ

إرساؿ إخطارات فردية إلى الدائنيف األجانب ،ومع ذلؾ تترؾ لممحكمة إمكانية تقرير أمر أخر

مغاير إذا كاف يترتب ،مثبلً ،عمى اإلخطار الفردي تكاليؼ باىظة أو كاف اإلخطار الفردي غير

قابؿ لمتنفيذ في الظروؼ السائدة -3 .وفيما يتعمؽ بشكؿ اإلخطار الفردي ،قد تمجأ الدوؿ إلى
طرائؽ خاصة بالنسبة لئلخطارات التي يجب إرساليا في نطاؽ اختصاص قضائي أجنبي ،عمى
سبيؿ المثاؿ إرساؿ اإلخطارات عبر القنوات الدبموماسية .ولكف في إطار اإلفبلس ،فإف ىذه

الطرؽ ستكوف في الغالب األعـ مرىقة وبطيئة وال تكفؿ لمدائنيف األجانب إخطا اًر في الوقت

المناسب .ولذا يكوف مف األصوب أف يتـ إرساؿ ىذه اإلخطارات بوسائؿ سريعة ترى المحكمة
أنيا مناسبة .تمؾ االعتبارات ىي سبب الحكـ الوارد في الفقرة  2والذي مفاده "ال لزوـ لئلنابة

القضائية أو أي إجراء آخر مماثؿ"( -4 .)157ىناؾ الكثير مف الدوؿ أطراؼ في معاىدات ثنائية
أو متعددة األطراؼ بشأف التعاوف القضائي ،وكثي اًر ما تحتوي ىذه المعاىدات عمى أحكاـ بشأف
إجراءات إرساؿ األعماؿ القضائية أو غير القضائية لؤلشخاص المتواجديف في الخارج .مف ذلؾ،

عمى سبيؿ المثاؿ ،االتفاقية المتعمقة بإببلغ وارساؿ إلى الخارج األعماؿ القضائية وغير القضائية
في المواد المدنية والتجارية والمعتمدة عاـ  1965تحت رعاية مؤتمر الىاي لمقانوف الدولي

الخاص .ومع أف اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذه المعاىدات قد تشكؿ أسموباً مبسطاً مقارنة
بوسائؿ اإلرساؿ التقميدية عبر القنوات الدبموماسية ،بيد أنيا كثي اًر ما تكوف غير مناسبة بالنسبة

( )157راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،59-58البنود .108 ،107 ،106
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لقضايا اإلفبلس الدولي ،لبلعتبارات المبينة في الفقرة السابقة .وعندئذ يثور التساؤؿ عما إذا كاف

حكـ الفقرة ( – )2الذي ال يجيز المجوء إلى اإلنابات القضائية أو األشكاؿ األخرى المماثمة –
متوافقاً مع ىذه المعاىدات .ورغـ أنو ينبغي عمى كؿ دولة أف تنظر في ىذه المسألة في ضوء
التزاماتيا التعاىدية ،يمكف القوؿ عموماً بأف حكـ الفقرة ( )2ال يترتب عميو تنازع أو تعارض مع
االلتزامات الدولية لمدولة المشترعة ،ألف الغرض مف ىذه المعاىدات ىو تيسير اإلرساؿ وليس

مجرد استبعاد استخداـ إجراءات اإلخطار األكثر بساطة حتى مف تمؾ المقررة بموجب ىذه

المعاىدات .ومع ذلؾ إذا وجد تنازع بيف الفقرة ( )2ومعاىدة ما ،فإف الغمبة تكوف لممعاىدة طبقاً

لممادة ( )3مف القانوف النموذجي السالؼ بيانيا -5 .في بعض األنظمة القانونية ،فإف الدائف

الذي يودع مطالبة مكفولة بضماف ،يعتبر متنازالً عف الضماف أو بعض االمتيازات المرتبطة
بالمطالبة .وفي بعض األنظمة األخرى ،فإف الدائف الذي ال يودع مطالبتو يتنازؿ بشكؿ تمقائي

عف ىذا الضماف أو ىذه االمتيازات .وفي ىذه الحالة ،يكوف مف المناسب أف تدرج الدولة

المشترعة في الفقرة ( )3/bشرطاً بموجبو يجب أف يتضمف اإلخطار معمومات بشأف اآلثار التي
تترتب عمى إيداع أو عدـ إيداع المطالبات المكفولة بضمانات(.)158
المبحث الثالث
العتراف باإلفالس األجنبي والتدابير المتاحة
تضمف القانوف النموذجي في الفصؿ الثالث مجموعة مف القواعد المتعمقة باالعتراؼ باإلفبلس
األجنبي والتدابير التي يمكف اتخاذىا .ونعرض في مطمب أوؿ لقواعد اإلعتراؼ باإلفبلس
األجنبي ثـ نعرض في مطمب ثاف لمقواعد المتعمقة بالتدابير المتاحة.
المطمب األول
قواعد اإلعتراف باإلفالس األجنبي
وضع القانوف النموذجي عدة قواعد تتعمؽ باإلعتراؼ باإلفبلس األجنبي مف حيث تقديـ طمب
اإلعتراؼ وأدلة ثبوتو ،وقرار اإلعتراؼ وشروطو والتزاـ الممثؿ األجنبي بإببلغ المحكمة
بالمعمومات البلحقة ونعرض ليذه القواعد فيما يمي:

أولً :طمب العتراف باإلفالس األجنبي وأدلة ثبوتو :تنص المادة ( )15مف القانوف النموذجي
عمى أنو " -1يجوز لمممثؿ األجنبي أف يطمب مف المحكمة االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الذى

( )158راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،60 – 59البند .100 :109
336

عيف بشأنو ممثبلً أجنبياً -2 .يجب أف يكوف طمب االعتراؼ مشفوعاً بما يمي )a :صورة طبؽ

األصؿ مف حكـ افتتاح اإلفبلس األجنبي وتعييف الممثؿ األجنبي أو  )bشيادة مف المحكمة

األجنبية تثبت افتتاح اإلفبلس األجنبي وتعييف الممثؿ األجنبي أو  )cفي حالة عدـ وجود أدلة

اإلثبات المشار إلييا في الفقرتيف ( )aو ( )bأي دليؿ أخر ُيثبِت افتتاح اإلفبلس األجنبي وتعييف
الممثؿ األجنبي يكوف مقبوالً لدى المحكمة -3 .يكوف طمب االعتراؼ مشفوعاً أيضاً ببياف يحدد

كافة اإلجراءات األجنبية المتعمقة بالمديف والمعروفة لدى الممثؿ األجنبي -4 .يجوز لممحكمة أف
تقتضي ترجمة الوثائؽ المقدمة لدعـ طمب االعتراؼ إلى إحدى المغات الرسمية في ىذه الدولة".

يتضح مف ىذا النص أنو يجوز لمممثؿ األجنبي أف يطمب مف المحكمة المختصة في الدولة

المشترعة االعتراؼ باإلفبلس األجنبي .ويجب أف يرفؽ بيذا الطمب المستندات اآلتية -1 :صورة
طبؽ األصؿ مف حكـ افتتاح اإلفبلس األجنبي وتعييف الممثؿ األجنبي (السنديؾ األجنبي) أو
شيادة مف المحكمة األجنبية تثبت افتتاح اإلفبلس وتعييف السنديؾ .وفي حالة عدـ توافر أي مف

ىذيف المستنديف ،أي دليؿ أخر يثبت ذلؾ ويكوف مقبوالً لدى المحكمة -2 .يجب أف يكوف طمب

االعتراؼ مشفوعاً ببياف مف الممثؿ األجنبي يحدد فيو كافة اإلجراءات األجنبية المتعمقة بالمديف
والتي تكوف معمومة لديو -3 .يجوز لممحكمة المعروض عمييا طمب االعتراؼ ،دوف أف تكوف

ممزمة بذلؾ ،أف تطمب ترجمة لممستندات المقدمة في إحدى المغات الرسمية في الدولة.
ومف الجدير باإلشارة أف القانوف النموذجي لـ يشترط في المستندات المقدمة دعماً لطمب

االعتراؼ أف تكوف موثقة  authentifiesبطريقة معينة ،وخصوصاً التصديؽ القانوني ،بؿ لقد
تضمف نصاً أجاز فيو لممحكمة افتراض صحة ىذه المستندات ،عمي نحو ما سنري في الفقرة

التالية.

القرائن المتعمقة بالعتراف :تنص المادة ( )16مف القانوف النموذجي عمي أنو " -1إذا كاف
الحكـ أو الشيادة المشار إلييما في المادة ( )2/15يبيناف أف اإلجراء األجنبي ىو إجراء بالمعني

الوارد في المادة ( )a/2وأف الممثؿ األجنبي ىو شخص أو ىيئة بالمعني الوارد في المادة

( ،)d/2فإنو يجوز لممحكمة أف تفترض صحة ذلؾ -2 .يحؽ لممحكمة أف تفترض صحة
المستندات المقدمة دعماً لطمب االعتراؼ ،سواء أكانت مصدقة قانوناً أـ ال -3 .ما لـ يثبت

عكس ذلؾ ،يفترض أف المقر التأسيسي لممديف أو محؿ إقامتو المعتادة في حالة كونو فرداً ىو

مركز مصالح المديف الرئيسية" .يتضح مف ىذا النص ما يمي -1 :إذا تبيف لممحكمة مف خبلؿ
حكـ افتتاح اإلفبلس األجنبي أو الشيادة الصادرة مف المحكمة األجنبية (والمشار إلييما في

المادة  )2/15أف اإلفبلس األجنبي يتوافر فيو وصؼ اإلجراء األجنبي الوارد في المادة ()a/2
337

[أي أنو إجراء جماعي محكوـ بقانوف إفبلس في دولة أجنبية وتخضع فيو أمواؿ المديف وشئونو

لمراقبة أو إشراؼ محكمة أجنبية بغرض إعادة التقويـ أو التصفية].

وأف السنديؾ األجنبي يتوافر فيو وصؼ الممثؿ األجنبي الوارد في المادة ([ )d/2أي أنو شخص

أو ىيئة تتولى إدارة إعادة التقويـ أو التصفية ألمواؿ المديف أو شئونو أو التصرؼ كممثؿ

لئلفبلس األجنبي] فإنو يجوز ليا أف تفترض صحة ذلؾ -2 .يجوز لممحكمة أف تفترض صحة

المستندات المقدمة دعماً لطمب االعتراؼ ،سواء أكانت مصدقة قانوناً أـ ال -3 .ما لـ يثبت

عكس ذلؾ ،يفترض أف المقر التأسيسي لممديف أو محؿ إقامتو المعتادة في حالة كونو فرداً ،ىو

مركز المصالح الرئيسية لممديف .وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف –تعميقاً عمي ىاتيف المادتيف

( -)16( ،)15بعض المبلحظات اآلتية:

 -1تحدد المادة ( )15المقتضيات اإلجرائية الجوىرية لطمب االعتراؼ المقدـ مف الممثؿ

األجنبي .ولذا عند دمج ىذه المادة في القانوف الداخمي ،مف األصوب عدـ إثقاؿ العممية

اإلجرائية بمقتضيات أخرى إضافية غير تمؾ المشار إلييا في ىذه المادة .فمف خبلؿ المادة
( )15وكذلؾ المادة ( ،)16يوفر القانوف النموذجي لمممثؿ األجنبي الذي يطمب االعتراؼ مسمكاً
 une démarcheبسيطاً وسريعاً( -2 .)159لـ يتعرض القانوف النموذجي لمسألة ما إذا كانت

المحكمة ممزمة بإخطار األطراؼ المعنية باإلفبلس األجنبي بتمقييا طمب االعتراؼ أو بقرار منح

االعتراؼ .عمى أف ذلؾ ال يحوؿ دوف إصدار المحكمة ليذا اإلخطار عندما يكوف الزماً قانوناً

طبقاً لمقواعد المتبعة لدييا بشأف اإلجراءات المدنية أو إجراءات اإلفبلس(.)160

 -3وضعت المادة ( )16عدة قرائف تتيح لممحكمة اإلسراع في عممية اإلثبات .ولكف ذلؾ ال

يمنع المحكمة مف طمب تقديـ أدلة أخرى أو مف تقييـ تمؾ األدلة ،طبقاً لمقانوف اإلجرائي واجب

التطبيؽ ،إذا تشككت المحكمة أو أي طرؼ معني في النتيجة النيائية المستفادة مف القرينة(.)161

ثانياً :قرار العتراف باإلفالس األجنبي وشروطو :تنص المادة ( )17مف القانوف النموذجي عمى

أنو " -1بدوف المساس بأحكاـ المادة ( ،)6يعترؼ باإلجراء األجنبي إذا كاف )a :اإلجراء

األجنبي إجراء بالمعني الوارد في المادة ( )b ،)a/2الممثؿ األجنبي مقدـ طمب االعتراؼ ىو
شخص أو ىيئة بالمعني الوارد في المادة ( )C ،)d/2الطمب مستوفياً لمقتضيات الفقرة  2مف

المادة ( )b ،)15الطمب قد قدـ إلى المحكمة المشار إلييا في المادة ( -2 .)4يعترؼ باإلجراء
( )159راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،62-61البند 112
( )160أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي :المرجع السابؽ ،ص  ،65-64بند 120
( )161أنظر :المرجع المذكور أعبله ،ص  ،66-65بند 122
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اء أجنبياً رئيسياً إذا جري في الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية
األجنبي )a :بوصفو إجر ً
اء أجنبياً غير رئيسي إذا كاف لممديف منشأة بالمعني الوارد في المادة
لممديف أو  )bبوصفة إجر ً

( )f/2في الدولة األجنبية -3 .يصدر القرار في طمب اإلعتراؼ باإلجراء األجنبي في أقرب
وقت ممكف -4 .ال تحوؿ أحكاـ المواد  18 ،17 ،16 ،15دوف تعديؿ أو إلغاء االعتراؼ إذا

اتضح أف بواعث االعتراؼ كانت غير متوافرة  absentsكمياً أو جزئياً أو لـ تعد قائمة".
يستفاد مف نص ىذه المادة ما يمي -1 :يتعيف لبلعتراؼ باإلفبلس األجنبي أف تتوافر الشروط

اآلتية :أ -أال يكوف االعتراؼ باإلفبلس األجنبي مخالفاً لمنظاـ العاـ في الدولة إعماالً لممادة ()6
مف ىذا القانوف .ب -أف يتوافر في اإلفبلس األجنبي الوصؼ الوارد في المادة ( ،)a/2أي أف
يكوف إجراء جماعياً منظماً بقانوف إفبلس في الدولة األجنبية وتخضع فيو أمواؿ المديف وشئونو

لمراقبة أو إشراؼ محكمة أجنبية بغرض إعادة التقويـ أو التصفية .ج -أف يتوافر في الممثؿ
األجنبي طالب االعتراؼ الوصؼ الوارد في المادة ( ،)d/2أي أف يكوف شخص أو ىيئة تتولى

إدارة إعادة التقويـ أو التصفية ألمواؿ المديف أو شئونو أو التصرؼ كممثؿ لئلفبلس األجنبي .د-
أف يكوف طمب االعتراؼ مستوفياً لمقتضيات المادة ( )2/15وىي :أف يرفؽ بطمب االعتراؼ

صورة طبؽ األصؿ مف حكـ افتتاح اإلفبلس األجنبي وتعييف الممثؿ األجنبي أو شيادة مف
المحكمة األجنبية تثبت افتتاح اإلفبلس األجنبي وتعييف السنديؾ األجنبي أو أي دليؿ أخر يثبت

ذلؾ يكوف مقبوالً مف المحكمة .ىػ -أف يقدـ طمب االعتراؼ إلى المحكمة المشار إلييا في المادة

( ،)4أي المحكمة المختصة بأداء ىذه المياـ في الدولة المشترعة.

 -2أقاـ القانوف النموذجي تفرقة جوىرية بيف نوعيف مف اإلفبلس ىما :اإلفبلس األجنبي الرئيسي
وىو الذي يفتتح في الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف ،واإلفبلس األجنبي غير

الرئيسي وىو اإلفبلس الذي يفتتح في الدولة الكائف بيا منشأة ممموكة لممديف.
 -3يجب عمي المحكمة أف تصدر قرارىا في طمب االعتراؼ باإلفبلس األجنبي في أقرب وقت
ممكف .ويساعد ىذا الحكـ الممثؿ األجنبي في اتخاذ التدابير المنصوص عمييا في ىذا القانوف

لتفادي تبديد أمواؿ المديف أو إخفائيا(.)162

 -4أف قرار المحكمة باالعتراؼ باإلفبلس األجنبي قد يخضع ،كأي قرار أخر صادر عف
المحكمة ،إلى إعادة النظر فيو أو اإللغاء إذا أتضح أف بواعث االعتراؼ كانت غير متوافرة كمياً
أو جزئياً أو لـ تعد قائمة .وقد يكوف تعديؿ أو إلغاء قرار االعتراؼ ناشئاً عف تغير الظروؼ بعد

( )162أنظر :دليؿ إدماج  ،...المرجع السابؽ ،ص  ،67بند 125
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صدور القرار ،عمي سبيؿ المثاؿ إذا تـ إلغاء اإلفبلس األجنبي المعترؼ بو أو إذا تغيرت طبيعتو

فقد يتحوؿ إجراء إعادة التقويـ إلى إجراء تصفية(.)163

وقد ورد في دليؿ إدماج القانوف النموذجي –تعميؽ عمي ىذه المادة -المبلحظات اآلتية:
 -1أف الغرض مف المادة ( )17ىو بياف أف االعتراؼ باإلفبلس األجنبي يتـ منحة تمقائياً إذا لـ
يكف مخالفاً لمنظاـ العاـ في الدولة المشترعة (ـ )6واذا كاف الطمب مستوفياً لمشروط الواردة في
ىذه المادة .وفيما عدا االستثناء المتعمؽ بالنظاـ العاـ ،فإف شروط االعتراؼ باإلفبلس األجنبي ال

تشمؿ تمؾ التي تتيح لممحكمة التي تنظر طمب االعتراؼ تقييـ موجبات  méritesحكـ المحكمة

األجنبية الذى أفتتح بو اإلفبلس أو عيف بو الممثؿ األجنبي(.)164

 -2أف القانوف النموذجي لـ ينظر في االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الذي يفتتح في دولة أجنبية
يوجد بيا لممديف أمواؿ فقط وليس لديو بيا منشأة بالمعني الوارد في المادة (.)165( )c/2

 -3لـ يتناوؿ القانوف النموذجي المسائؿ اإلجرائية المتعمقة باإلخطار بالقرار المانح لبلعتراؼ،
والتي تخضع بالتالي ألحكاـ أخرى في قانوف الدولة المشترعة(.)166

ثالثاً :التزام الممثل األجنبي بإبالغ المحكمة بالمعمومات الالحقة :تنص المادة ( )18مف القانوف
النموذجي عمى أنو "منذ تقديـ طمب االعتراؼ باإلفبلس األجنبي ،يتعيف عمي الممثؿ األجنبي

إببلغ المحكمة عمي وجو السرعة بما يمي )a :أي تغيير جوىري في وضعية اإلجراء األجنبي

المعترؼ بو أو في وضعية تعييف الممثؿ األجنبي و  )bأي إجراء أجنبي أخر يتعمؽ بالمديف
يكوف قد عمـ بو" .يتضح مف ىذا النص أف الممثؿ األجنبي يمتزـ – منذ تقديـ طمب االعتراؼ

باإلفبلس األجنبي -بأف يخطر عمى وجو السرعة المحكمة بما يمي -1 :أي تغيير أو تعديؿ
جوىري في وضعية اإلفبلس األجنبي الذي اعترؼ بو أو في وضعية تعييف الممثؿ األجنبي

ذاتو .فقد يحدث بعد تقديـ طمب االعتراؼ أو بعد الحصوؿ عمي االعتراؼ أف تط أر بعض
التغييرات في اإلفبلس األجنبي تؤثر في قرار االعتراؼ أو في التدابير الممنوحة عمي أساس ىذا

االعتراؼ عمي سبيؿ المثاؿ ،قد يتـ إنياء اإلفبلس األجنبي أو يصبح إجراء إعادة تقويـ بعد أف

( )163أنظر :دليؿ إدماج  ،...المرجع السابؽ ،ص  ،68-67بندي 130-129
( )164أنظر :دليؿ إدماج  ،...المرجع السابؽ ،ص  ،67-66بندي 125-124
( )165أنظر :المرجع المذكور أعبله ،ص  ،67بند 128
( )166أنظر :المرجع المذكور أعبله ،ص  ،68بند 132
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كاف إجراء تصفية .كذلؾ قد تتغير ظروؼ تعييف الممثؿ األجنبي أو يتـ إنياء تعيينو ،لذا يجب

عمي الممثؿ األجنبي إخطار المحكمة بيذه التغييرات(.)167

 -2أي إجراء أجنبي أخر يتعمؽ بالمديف ويكوف الممثؿ األجنبي عمي عمـ بو .فقد تحتاج
المحكمة إلى ىذه المعمومات ليس ألجؿ قرارىا المتعمؽ باالعتراؼ ذاتو بقدر ما تحتاج إلييا
ألجؿ اتخاذ أي قرار يمنح تدابير لصالح اإلفبلس األجنبي .وبغية مبلءمة التدابير الممنوحة

والحرص عمي أف تكوف متسقة مع أي إفبلس أخر يتعمؽ بذات المديف ،ينبغي أف تكوف المحكمة

عمي عمـ بجميع اإلجراءات األجنبية الخاصة بيذا المديف والتي قد تكوف جارية في دوؿ

أخرى(.)168

المطمب الثاني
القواعد المتعمقة بالتدابير المتاحة
وضع القانوف النموذجي عدة قواعد تتعمؽ بالتدابير التي يجوز لممحكمة اتخاذىا سواء منذ تقديـ
طمب اإلعتراؼ باإلفبلس األجنبي أو منذ صدور قرار اإلعتراؼ بو ونعرض ليذه القواعد فيما

يمي_:

أولً :التدابير المتاحة منذ تقديم طمب العتراف باإلفالس األجنبي :تنص المادة ( )19مف
القانوف النموذجي عمى أنو " -1منذ تقديـ طمب االعتراؼ والى حيف البت فيو ،يجوز لممحكمة
بناء عمى طمب الممثؿ األجنبي وعندما توجد حاجة ممحة التخاذ تدابير لحماية أمواؿ المديف أو

مصالح الدائنيف ،أف تأمر باتخاذ التدابير الوقتية اآلتية )a -:حظر أو وقؼ التدابير التنفيذية
عمى أمواؿ المديف  )bإسناد إدارة أو التصرؼ في كؿ أمواؿ المديف أو في جزء منيا والكائنة في
ىذه الدولة إلى الممثؿ األجنبي أو أي شخص أخر تعينو المحكمة بغرض حماية وصوف قيمة

ىذه األمواؿ عندما تكوف ،بحكـ طبيعتيا أو بسب ظروؼ أخرى ،قابمة لمتمؼ أو عرضة
النخفاض قيمتيا أو معرضو لخطر أخر ) c .منح كافة التدابير المشار إلييا في الفقرات g ،d

مف المادة  -2 .21تدرج الدولة المشترعة األحكاـ النافذة لدييا والمتعمقة باإلخطار -3 .ينتيى

العمؿ بالتدابير الممنوحة طبقاً لمنص الحالي منذ الفصؿ في طمب االعتراؼ ،ما لـ يتـ تمديد

العمؿ بيا طبقاً لمفقرة  Fمف الفقرة  1مف المادة ( -4 .)21يجوز لممحكمة أف ترفض منح

( )167أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،69بند 133
( )168أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،ص  ،64-63بند  ،117ص ،70-69بند 134
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التدابير المشار إلييا في المادة الحالية إذا كاف مف شأف ىذه التدابير أف تعوؽ إدارة اإلجراء

األجنبي الرئيسي".

يستفاد مف نص ىذه المادة األحكاـ األتية-:
 -1يجوز لممحكمة – منذ تقديـ طمب اإلعتراؼ  -أف تأمر باتخاذ التدابير الوقتية التالية:
أ) حظر أو وقؼ أية تدابير لمتنفيذ عمي أمواؿ المديف .ب) إسناد إدارة أمواؿ المديف أو

التصرؼ فييا كمياً أو جزئياً ،الكائنة في الدولة المشترعة ،إلى الممثؿ األجنبي أو ألي شخص
أخر تعينو المحكمة بغرض المحافظة عمي قيمة ىذه األمواؿ ،وذلؾ في األحواؿ التي تكوف فييا

ىذه األمواؿ ،بحكـ طبيعتيا أو بسبب ظروؼ أخرى ،عرضة لمتمؼ أو لفقد جزء مف قيمتيا أو

كانت عرضة ألي خطر أخر .ج) منح كافة التدابير المشار إلييا في المادة ( ،)21الفقرة  cو

 dو  ،) gوالتي سوؼ نعرض ليا فيما بعد .ومف الجدير بالذكر أف ىذا النص يشترط إلصدار
المحكمة ليذه التدابير أف تكوف بناء عمى طمب الممثؿ األجنبي ،وأف تكوف ىناؾ حاجة ممحة
التخاذ ىذه التدابير لحماية أمواؿ المديف أو مصالح الدائنيف.

 -2يقترح القانوف النموذجي عمى الدولة المشترعة أف تدرج في الفقرة  2مف ىذه المادة األحكاـ
النافذة فييا والمتعمقة بإخطار ذوى الشأف بقرارىا بمنح ىذه التدابير.

 -3إف التدابير المتاحة بموجب ىذه المادة ىي تدابير مؤقتة ،حيث إنيا –كما ىو منصوص
عميو في الفقرة  3مف ىذه المادة -تنتيي منذ الفصؿ في طمب االعتراؼ .ومع ذلؾ ،يجوز

لممحكمة تمديد ىذه التدابير طبقاً لمفقرة ( )f/1مف المادة ( ،)21والتي سوؼ نعرض ليا فيما

بعد .وقد ترغب المحكمة في ذلؾ ،مثبلً ،لتجنب حدوث فجوة بيف التدبير المؤقت الممنوح قبؿ

االعتراؼ والتدبير الممنوح بعد االعتراؼ(.)169

 -4يجوز لممحكمة أف ترفض منح أي مف ىذه التدابير المذكورة في ىذه المادة إذا كاف مف شأف
اتخاذه أف يعرقؿ إدارة إفبلس أجنبي رئيسي .ومف ثـ عندما يكوف ىناؾ إفبلس أجنبي رئيسي

الزاؿ سارياً ،فإف أي تدبير ممنوح لصالح إفبلس أجنبي غير رئيسي يجب أف يكوف متوافقاً مع
اإلفبلس األجنبي الرئيسي أو ال يتعارض معو( -5 .)170تجدر اإلشارة إلى أف ىذه التدابير

السابؽ بيانيا (طبقاً لممادة  )19تخضع لسمطة المحكمة التقديرية حيث يجوز منحيا منذ تقديـ

( )169أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،72-71بند 139
( )170أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،72بند 140
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طمب االعتراؼ باإلفبلس األجنبي وذلؾ خبلفاً لمتدابير الواردة في المادة  – 21كما سنرى-
والتي تعد أيضاً تقديرية لممحكمة بيد أنيا ال تمنح إال لحظة االعتراؼ باإلفبلس(.)171

ثانيا -آثار العتراف باإلفالس األجنبي الرئيسي :تنص المادة ( )20مف القانوف النموذجي عمى
ً
أنو " -1منذ االعتراؼ باإلجراء األجنبي كإجراء أجنبي رئيسي )a :يحظر إقامة دعاوى أو
إجراءات فردية تستيدؼ أمواؿ المديف أو حقوقو أو التزاماتو ويوقؼ السير في ىذه الدعاوى أو

تمؾ اإلجراءات )b .وتحظر إجراءات التنفيذ عمي أمواؿ المديف أو يتـ إيقافيا )c .ويوقؼ الحؽ
في نقؿ أمواؿ المديف أو إثقاليا بتأمينات أو التصرؼ فييا بأي شكؿ أخر -2 .يخضع نطاؽ

تدابير الحظر واإليقاؼ المشار إلييا في الفقرة  1مف ىذه المادة وتعديميا أو إنياؤىا ألحكاـ
قانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة واجبة التطبيؽ عمى االستثناءات أو القيود المتعمقة بتدابير

الحظر واإليقاؼ المشار إلييا ،وكذلؾ عمى تعديبلت أو إنياء ىذه التدابير -3 .ال تناؿ الفقرة
( )1/aمف ىذه المادة مف الحؽ في إقامة دعاوى أو إجراءات فردية ،بالقدر الذى يكوف ذلؾ

ضرورياً لمحفاظ .عمي مطالبة مقدمة ضد المديف -4 .ال تناؿ الفقرة ( )1مف ىذه المادة مف
الحؽ في طمب افتتاح إجراء بموجب قوانيف اإلفبلس في الدولة المشترعة أو مف الحؽ في إيداع

مطالبات في إطار ىذا اإلجراء" .يستخمص مف نص ىذه المادة القواعد اآلتية-:
 -1يترتب عمى االعتراؼ باإلفبلس األجنبي كإفبلس رئيسي عدة آثار ىي :أ -يحظر إقامة
دعاوى أو إجراءات فردية تستيدؼ أمواؿ المديف أو حقوقو أو التزاماتو ،ويوقؼ السير في ىذه

الدعاوى أو تمؾ اإلجراءات إذا كانت الزالت قائمة أماـ المحاكـ( .ب) -حظر أية (إجراءات
لمتنفيذ عمى أمواؿ المديف أو إيقافيا إذا كانت قد بدأت (ج) وقؼ الحؽ في نقؿ أمواؿ المديف أو

ترتيب تأمينات عمييا أو التصرؼ فييا بأي شكؿ أخر.
 -2يخضع نطاؽ ىذه التدابير وتعديميا أو إنيائيا ألحكاـ قانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة،
وكذلؾ تخضع ىذه التدابير لبلستثناءات أو القيود المنصوص عمييا في قانوف ىذه الدولة .فقد

يتعمؽ األمر ،عمي س بيؿ المثاؿ ،باسترداد مطالبات مف قبؿ دائنيف يتمتعوف بضماف خاص أو
يتعمؽ األمر بأداءات نفذت مف قبؿ المديف أثناء السير المعتاد ألعمالو أو بدعاوى قضائية بشأف

مطالبات نشأت بعد افتتاح اإلفبلس أو بعد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي أو يتعمؽ األمر

بإتماـ الصفقات الجارية في األسواؽ المالية(.)172

( )171أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،71-70بند 135
( )172أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،75بند 148
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 -3إف حظر إقامة الدعاوى أو اإلجراءات الفردية –طبقاً لمفقرة ( )a/1مف ىذه المادة –ال يناؿ
مف الحؽ في إقامة دعاوي أو إجراءات فردية بالقدر الضروري لممحافظة عمى المطالبات المقدمة

ضد المديف .ويبدو أف إدراج ىذا الحكـ في قانوف الدولة المشترعة مفيداً حيث يضمف لمدائنيف

األجانب أف تظؿ مطالباتيـ محفوظة في ىذه الدولة(.)173

 -4إف تدابير الحظر واإليقاؼ المنصوص عمييا في الفقرة  1مف ىذه المادة ،ال تناؿ مف الحؽ

في طمب افتتاح إفبلس محمي طبقاً لقوانيف اإلفبلس في الدولة المشترعة .كما ال تناؿ مف حؽ
الدائنيف في إيداع مطالباتيـ في ىذا اإلفبلس.

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف –تعميقاً عمي ىذه المادة -عدة مبلحظات نذكر منيا:
 -1إذا كانت التدابير المنصوص عمييا في المادة ( )19السالفة البياف ،وتمؾ المنصوص عمييا
في المادة  21كما سنري ،تدابير تقديرية أي تخضع لتقدير المحكمة ،في المقابؿ فإف اآلثار

المنصوص عمييا في المادة ( )20تترتب تمقائياً عمى االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي.

فضبلً عف ذلؾ فإف التدابير التقديرية المنصوص عمييا في المادتيف ( )19و( )21يمكف أف
تمنح لصالح إجراءات اإلفبلس الرئيسي وغير الرئيسي عمى حد سواء ،بينما اآلثار التمقائية
لبلعتراؼ ال تترتب إال عمى اإلفبلس الرئيسي وحده أي المفتتح مف محاكـ الدولة الكائف بيا

مركز المصالح الرئيسية لممديف.
 -2إف ىذه اآلثار التمقائية الواردة في المادة (– )20السالؼ بيانيا -تعتبر ضرورية ألجؿ إدارة
اإلفبلس الدولي عمي نحو م ِ
تسؽ وعادؿ .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،يوجد ما يبرر أف تفرض عمي
ُ
المديف ىذه اآلثار في الدولة المشترعة (وىى البمد الذى يوجد فيو لممديف حضور تجاري محدود)
حتى واف كانت الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف (وىي الدولة التي إفتتح فييا

اإلفبلس الرئيسي) تفرض شروطاً مختمفة ،وربما أقؿ صرامة ،الفتتاح إفبلس فييا أو حتى لو

كانت اآلثار التمقائية إلجراء اإلفبلس في دولة المصدر مختمفة عف اآلثار الواردة في المادة

( )20والتي تترتب في الدولة المشترعة(.)174

 -3نظ اًر ألف الفقرة ( )1/aلـ تفرؽ بيف مختمؼ أنواع الدعاوى أو اإلجراءات الفردية ،فإنيا تشمؿ

أيضاً الدعاوي التي تقاـ لدى ىيئات التحكيـ .ومع ذلؾ ،ومراعاة لخصائص التحكيـ الدولي،
والسيما استقبللو النسبي تجاه النظاـ القانوني لمدولة التي يجري فييا التحكيـ ،قد يكوف مف غير

( )173راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المراجع السابؽ ،ص ،77-76بند.152
( )174أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص ،74-73بند .143-141
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الممكف ،مف الناحية العممية ،تنفيذ اإليقاؼ أو الحظر التمقائي إلجراءات التحكيـ .فضبلً عف

ذلؾ ،قد تبرر مصالح األطراؼ السماح بمواصمة إجراءات التحكيـ.

 -4لـ يتطرؽ القانوف النموذجي لمجزاءات التي قد توقع عمي األفعاؿ التي ترتكب بالمخالفة
لتدابير وقؼ عمميات نقؿ األمواؿ المشار إلييا في الفقرة ( )1/cمف المادة ( .)20وتختمؼ ىذه

الجزاءات مف نظاـ قانوني آلخر .فقد تتضمف جزاءات جنائية ،عقوبات وغرامات ،أو يمكف

اعتبار ىذه األفعاؿ ذاتيا باطمة أو قابمة لئلبطاؿ .ولما كاف الغرض الرئيسي مف ىذه الجزاءات،

مف وجية نظر الدائنيف ،ىو تيسير إعادة أية أمواؿ ينقميا المديف بدوف مسوغ قانوني إلى إجراء

اإلفبلس ،فإنو يفضؿ إلغاء ىذه المعامبلت المالية بدالً مف فرض جزاءات جنائية أو إدارية عمي

المديف(.)175

ثالثًا -التدابير المتاحة منذ العتراف باإلفالس األجنبي :تنص المادة ( )21مف ىذا القانوف

عمى أنو " -1يجوز لممحكمة ،منذ االعتراؼ باإلجراء األجنبي سواء أكاف رئيسياً أو غير رئيسي
 ،وحيث يكوف مف الضروري حماية أمواؿ المديف أو مصالح الدائنيف ،أف تمنح بناء عمي طمب

الممثؿ األجنبي أي تدبير مبلئـ وخصوصاً-:

 )aحظر إقامة دعاوى أو إجراءات فردية متعمقة بأمواؿ المديف أو حقوقو أو التزاماتو أو وقؼ

ىذه الدعاوى وتمؾ اإلج ارءات ،ما لـ يكف ىذا الحظر أو اإليقاؼ قد تـ عمبلً بالفقرة  1/aمف

المادة ( )b .)20حظر أو وقؼ تدابير التنفيذ عمي أمواؿ المديف ،ما لـ يكف ىذا الحظر أو

اإليقاؼ قد تـ عمبلً بالفقرة  1/bمف المادة ( )c .)20وقؼ الحؽ في نقؿ أمواؿ المديف أو إنشاء
تأمينات عمى ىذه األمواؿ أو التصرؼ فييا بأي شكؿ أخر ،ما لـ يكف ىذا الحؽ قد تـ إيقافو

عمبلً بالفقرة  1/cمف المادة ( )d .)20إستجواب الشيود أو جمع األدلة أو تقديـ المعمومات
المتعمقة بأمواؿ المديف أو شئونو أو حقوقو أو إلتزاماتو )e .إسناد إدارة أمواؿ المديف ،أو

كميا أو جز ًئيا ،الكائنة في ىذه الدولة ،إلى الممثؿ األجنبي أو أي شخص أخر
التصرؼ فييا ً
تعينو المحكمة )f .تمديد مفعوؿ التدابير الممنوحة بموجب الفقرة  1مف المادة  (g .19منح أي

تدبير أخر قد يكوف متاحاً بموجب قوانيف ىذه الدولة [مع تحديد الشخص أو الييئة التي تدير

إعادة التقويـ أو التصفية طبقاً لقوانيف الدولة المشترعة] -2 .يجوز لممحكمة ،منذ االعتراؼ

باإلجراء األجنبي ،سواء أكاف رئيسياً أـ غير رئيسي ،وبناء عمي طمب الممثؿ األجنبي ،إسناد
توزيع كؿ أو جزء مف أمواؿ المديف الكائف في ىذه الدولة إلى الممثؿ األجنبي أو أي شخص

أخر تعينو المحكمة إذا قدرت المحكمة أف مصالح الدائنيف المتواجديف في ىذه الدولة تحظي
( )175أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص ،75-74بند .145،147
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بالحماية الكافية -3 .عند منح أي تدبير بموجب ىذه المادة إلى ممثؿ اإلجراء األجنبي غير

الرئيسي ،يجب عمى المحكمة أف تتأكد مف أف التدبير الممنوح يتعمؽ بأمواؿ ينبغي ،طبقاً لقانوف
ىذه الدولة ،أف تدار في اإلجراء األجنبي غير الرئيسي أو أف التدبير لو صمة بمعمومات مطموبة

في ىذا اإلجراء" .يشتمؿ نص ىذه المادة عمى عدة أحكاـ نعرض ليا فيما يمي:

 -1تضمف النص المذكور – في الفقرة  -1مجموعة مف التدابير التي يجوز لممحكمة أف تأمر
بيا ،بناء عمى طمب السنديؾ األجنبي ،منذ االعتراؼ باإلفبلس األجنبي ،سواء أكاف إفبلس

صادر مف
ًا
صادر مف محاكـ دولة المركز الرئيسي لمصالح المديف أـ إفبلس فرعي
ًا
رئيسي
محاكـ الدولة التي يوجد بيا منشأة لممديف ،وذلؾ عندما يكوف مف الضروري حماية أمواؿ المديف
أو مصالح الدائنيف .وتتمثؿ ىذه التدابير فيما يمي :أ) التدابير الواردة في المادة ( )20السالؼ

بيانيا والتي تترتب كأثر تمقائي لئلعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي .ب) إستجواب الشيود أو
جمع األدلة أو تقديـ المعمومات المتعمقة بأمواؿ المديف أو أعمالو أو حقوقو أو التزاماتو .ج)

إسناد إدارة أمواؿ المديف الكائنة في الدولة المشترعة أو التصرؼ فييا كمياً أو جزئياً ،إلى الممثؿ

األجنبي أو أي شخص أخر تعينو المحكمة .د) تمديد مفعوؿ التدابير التي سبؽ منحيا طبقاً

لمفقرة  1مف المادة  19والسابؽ بيانيا( .)176ر) أي تدبير أخر متاح طبقاً لقوانيف الدولة
المشترعة ،أي الدولة التي يعترؼ فييا باإلفبلس األجنبي.

 -2أجاز النص في الفقرة ( )2لممحكمة ،منذ االعتراؼ باإلفبلس األجنبي سواء أكاف رئيسياً أـ
غير رئيسي وبناء عمي طمب السنديؾ األجنبي ،إسناد توزيع أمواؿ المديف أو جزء منيا ،والكائنة

في ىذه الدولة ،إلى السنديؾ األجنبي أو أي شخص أخر تعينو المحكمة إذا قدرت أف مصالح

الدائنيف المتواجديف في ىذه الدولة تحظى بالحماية الكافية.

 -3أوضح النص في الفقرة ( )3أف منح أي مف ىذه التدابير المذكورة إلى سنديؾ اإلفبلس

األجنبي غير الرئيسي يجب أف يتعمؽ بأمواؿ يفترض أنيا تدار في ىذا اإلفبلس طبقاً لقانوف

الدولة المشترعة أو أف يتعمؽ بمعمومات في ىذا اإلفبلس .واليدؼ مف ىذا الحكـ –عمى نحو ما
ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف -ىو تنبيو المحكمة إلى أف التدابير التي تتخذ لصالح إفبلس
أجنبي غير رئيسي ال ينبغي أف تمنح السنديؾ األجنبي سمطات واسعة بشكؿ غير مفيد ،كما ال

ينبغي أف تتعارض مع إدارة إفبلس أخر السيما لو كاف إفبلساً رئيسياً(.)177

()176أنظر :سابقاً ،ص
()177أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص ،80-79بند 158
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ابعا :حماية األشخاص المتضررين من منح ىذه التدابير :تنص المادة ( )22مف ىذا القانوف
رً
عمى أنو " -1عند منح أو رفض أي تدبير بموجب المادة ( )19أو المادة ( ،)21أو عند تعديؿ
أو إنياء التدابير بموجب الفقرة  3مف ىذه المادة ،يجب أف تتأكد المحكمة مف أف مصالح
الدائنيف وغيرىـ مف األشخاص المعنييف بمف فييـ المديف تحظي بحماية كافية -2 .يجوز

لممحكمة إخضاع أي تدبير تمنحو بموجب المادة ( )19أو المادة ( )21لما تراه مناسباً مف

الشروط -3 .يجوز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الممثؿ األجنبي أو أي شخص

طبيعي أو معنوي متضرر مف أي تدبير ممنوح طبقاً لممادة ( )19أو المادة ( )21أف تعدؿ أو
تنيي ىذا التدبير".

يتضح مف ىذا النص أف القانوف النموذجي قد أوجب عمى المحكمة ،عند منحيا أو رفضيا أي

مف التدابير الواردة في المادتيف ( )19و ( ،)21أف تتحقؽ مف أف مصالح الدائنيف وغيرىـ مف
األشخاص المعنييف ،بما في ذلؾ المديف ذاتو ،تحظي بحماية كافية .وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،

أجاز لممحكمة أف تخضع أية تدابير قد تتخذىا بموجب المادة  19أو المادة  21ألية شروط

تراىا مناسبة .كما أجاز ليا تمديد أو إنياء التدبير أو التدابير التي سبؽ أف منحتيا سواء مف
تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب السنديؾ األجنبي أو أي شخص متضرر مف ىذه التدابير سواء

كاف شخصاً طبيعياً أو معنوياً .وقد أراد القانوف النموذجي مف ذلؾ –عمى نحو ما ورد في دليؿ

إدماجو  -إقامة نوع مف التوازف بيف التدابير التي يمكف منحيا لمسنديؾ األجنبي وبيف مصالح

األشخاص المذيف قد يتضرروا مف ىذه التدابير .ويعد ىذا التوازف أم ار الزماً حتى يمكف أف
تتحقؽ أىداؼ التشريع المتعمؽ باإلفبلس الدولي(.)178

تنص المادة ( )23مف

خامسا -الدعاوى الرامية إلى إبطال التصرفات الضارة بالدائنين:
ً
القانوف النموذجي عمى أنو " -1منذ االعتراؼ باإلجراء األجنبي ،لمممثؿ األجنبي أىمية إقامة

الدعاوي التي يجوز لمشخص أو الييئة التي تتولى إدارة إعادة التقويـ أو التصفية في ىذه الدولة،

إقامتيا إلبطاؿ التصرفات الضارة بالدائنيف أو إيقاؼ أثرىا بأي وسيمة أخرى -2 .عندما يكوف

اء غير رئيسي ،يجب عمى المحكمة أف تتأكد مف أف الدعوى تتعمؽ بأمواؿ
اإلجراء األجنبي إجر ً
ينبغي أف تدار في اإلجراء األجنبي غير الرئيسي بموجب قانوف ىذه الدولة".
يتضح مف ىذا النص أف القانوف النموذجي قد منح صراحة السنديؾ األجنبي سواء تعمؽ األمر

بإفبلس أجنبي رئيسي أـ غير رئيسي – األىمية اإلجرائية إلقامة الدعاوى الرامية إلى إبطاؿ
التصرفات القانونية الضارة بالدائنيف أو إيقاؼ مفعوليا بأية وسيمة أخرى .ولـ يحدد ىذا القانوف
( )178راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص ،80بند161
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أنواع ىذه الدعاوى بؿ ترؾ تحديدىا لكؿ دولة مشترعة .ومف ثـ فإف الدعاوي التي يجوز لمسنديؾ

األجنبي إقامتيا ىي الدعاوي التي يجوز لمسنديؾ الوطني إقامتيا في ىذه الدولة .كما يتضح مف
ىذا النص أيضاً أنو عندما يتعمؽ األمر بإفبلس أجنبي غير رئيسي ،يتعيف عمى المحكمة أف
تتحقؽ مف أف الدعوى المرفوعة تتعمؽ بأمواؿ ينبغي أف تدار في ىذا اإلفبلس طبقاً لقانوف الدولة

المشترعة(.)179

سادسا :تدخل الممثل األجنبي في اإلجراءات التي تفتتح في الدولة المشترعة :تنص المادة
ً
( )24مف القانوف النموذجي عمى أنو " منذ االعتراؼ باإلجراء األجنبي ،يجوز لمممثؿ األجنبي
أف يتدخؿ في أي إجراء يكوف المديف طرفاً فيو إذا توافرت الشروط المنصوص عمييا في قانوف
ىذا الدولة".

يستفاد مف ىذا النص أنو يجوز لمسنديؾ األجنبي – بمجرد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي -أف
يتدخؿ في أي إجراء يفتتح في الدولة المشترعة يكوف فيو المديف طرفاً سواء كاف مدعياً أو مدعاً
عميو إذا توافرت الشروط التي ينص عمييا قانوف ىذه الدولة لمسماح لمممثؿ األجنبي بالتدخؿ في

ىذا اإلجراء .وبيذا يكوف القانوف النموذجي قد ترؾ ميمة تحديد شروط تدخؿ السنديؾ األجنبي

في أي إجراء يكوف فيو المديف طرفاً لقوانيف الدوؿ التي يراد التدخؿ أماـ محاكميا .ومف الجدير
بالذكر أف ىذا الحكـ يسرى عمى الممثؿ األجنبي سواء تعمؽ األمر بإفبلس أجنبي رئيسي أو
غير رئيسي .وعمى ذلؾ يجوز لمسنديؾ األجنبي التدخؿ في أي إجراء يجري في الدولة ويكوف

المديف طرفاً فيو بمجرد اعتراؼ ىذه الدولة باإلفبلس الذي تـ تعيينو فيو ولو كاف إفبلساً غير

رئيسي(.)180

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف  -تعميقاً عمى ىذا النص -بعض المبلحظات التالية-:
 -1أ ف اليدؼ مف ىذا النص ىو تفادى حرماف الممثؿ األجنبي مف حؽ التدخؿ في اإلجراءات
التي تقاـ في الدولة لمجرد أف قانونيا اإلجرائي قد ال يدرجو ضمف األشخاص المقرر ليـ ىذا

الحؽ -2.يقصد بعبارة يتدخؿ " "intervenirفي سياؽ ىذه المادة اإلشارة إلى الحاالت التي
يتدخؿ فييا الممثؿ األجنبي أماـ المحكمة لتقديـ حججو وبراىينو سواء تعمؽ األمر بدعاوى فردية

أو أية إجراءات أخرى بما في ذلؾ اإلجراءات القضائية التي يقيميا المديف ضد الغير أو الغير

ضد المديف والتي لـ يتـ حظرىا أو إيقافيا طبقاً لمفقرة ( )a/1مف المادة ( )20أو الفقرة ()a/1
( )179راجع في التعميؽ عمى ىذا النص :د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص ،156-155بند  153وراجع
أيضاً دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،83-82بند  165وما بعده.

()180أنظر في التعميؽ عمى ىذا النص :د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص  ،157 – 156بند 154
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مف المادة ( -3.)181( )21ينبغي أف يبلحظ أف عبارة يشارؾ " participerالمستخدمة في المادة

( )21مف ىذا القانوف تشير إلى الحاالت التي يدلى فييا السنديؾ األجنبي ببراىينو في إجراء
اإلفبلس الجماعي ،بينما عبارة "يتدخؿ" المستخدمة في النص الحالي تشير إلى الحاالت التي
يتدخؿ فييا السنديؾ األجنبي في دعوي فردية مقدمة مف المديف أو ضده(.)182

المبحث الرابع
القواعد المتعمقة بالتعاون مع المحاكم األجنبية والممثمين األجانب
تضمف القانوف النموذجي في الفصؿ الرابع (والذي ورد تحت عنواف "التعاوف مع المحاكـ
األجنبية والممثميف األجانب) مجموعة مف القواعد تفرض التزاماً بالتعاوف واالتصاؿ المباشر بيف
المحكمة في الدولة المشترعة والمحاكـ األجنبية والممثميف األجانب ،كما تفرض ىذا االلتزاـ بيف

الشخص أو الييئة المكمفة بإدارة إعادة التقويـ أو التصفية طبقاً لقانوف الدولة المشترعة وبيف
المحاكـ األجنبية والممثميف األجانب ،وقد بينت أشكاؿ ىذا التعاوف .ونعرض ليذه القواعد فيما

يمي كؿ في مطمب مستقؿ

المطمب األول
التعاون بين المحكمة أو مدير اإلفالس في الدولة المشترعة
وبين المحاكم األجنبية أو الممثمين األجانب
أولً – التعاون بين المحكمة في الدولة المشترعة والمحاكم األجنبية أو الممثمين األجانب:
تنص المادة ( )25مف القانوف النموذجي عمي أنو " -1في المسائؿ المشار إلييا في المادة

األولي ،تتعاوف المحكمة إلى أقصى حد ممكف مع المحاكـ األجنبية أو الممثميف األجانب إما

مباشرة أو بواسطة الشخص أو الييئة المكمفة بإدارة إعادة التقويـ أو التصفية طبقاً لقانوف الدولة

المشترعة -2 .يحؽ لممحكمة االتصاؿ مباشرة بالمحاكـ األجنبية أو الممثميف األجانب أو أف
( )181راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،84-83بند 169-168
()182راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص ،84بند 172
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تطمب منيـ أية معمومات أو أية مساعدة" .يتضح مف ىذا النص أف القانوف النموذجي يقرر

التعاوف بيف المحاكـ الوطنية في الدوؿ المشترعة والمحاكـ األجنبية أو الممثميف األجانب ،كما
يقرر أيضاً لممحاكـ الوطنية في ىذه الدوؿ االتصاؿ المباشر بالمحاكـ األجنبية أو الممثميف

األجانب لطمب أية معمومات أو أية مساعدات منيـ(.)183

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف أف الغرض مف تخويؿ المحاكـ الوطنية في الدولة المشترعة

مكنة االتصاؿ المباشر وطمب المعمومات والمساعدات مباشرة مف المحاكـ األجنبية أو الممثميف

األجانب ىو تفادي المجوء إلى اإلجراءات التقميدية الطويمة كاإلنابات القضائية .وأف ىذه المكنة
يكوف ليا أىمية حيوية عندما ترى المحكمة أنو ينبغي عمييا أف تتصرؼ بصفة عاجمة .ومف

أجؿ التأكيد عمى الطابع المرف ،بؿ وربما العاجؿ ،ليذا التعاوف ،قد ترى الدولة المشترعة أنو مف

المفيد إضافة نصاً يسمح صراحة لممحاكـ ،عندما تجرى اتصاالت مع المحاكـ األجنبية أو
الممثميف األجانب عمي نحو ما تنص عميو ىذه المادة ،بأف تتخمي عف الشكميات التي ال تتفؽ
مع المبادئ التي يقوـ عمييا ىذا الحكـ .ومف ىذه الشكميات عمى سبيؿ المثاؿ االتصاؿ عبر

محكمة عميا أو عبر اإلنابات القضائية أو أية وسائؿ أخرى دبموماسية أو قنصمية(.)184

ثانياً :التعاون بين مدير اإلفالس في الدولة المشترعة وبين المحاكم األجنبية أو الممثمين

األجانب :تنص المادة ( )26مف القانوف النموذجي عمى أنو " -1في المسائؿ المشار إلييا في
المادة األولي ،فإف الشخص أو الييئة المكمفة بإدارة إعادة التقويـ أو التصفية طبقاً لقانوف الدولة
المشترعة يتعاوف إلى أقصى حد ممكف ،في ممارسة ميامو وتحت إشراؼ المحكمة ،مع المحاكـ
األجنبية أو الممثميف األجانب -2 .يحؽ لمشخص أو الييئة المكمفة بإدارة إعادة التقويـ أو

التصفية طبقاً لقانوف الدولة المشترعة ،في ممارسة ميامو وتحت إشراؼ المحكمة ،االتصاؿ
المباشر بالمحاكـ األجنبية أو الممثميف األجانب" .يتضح مف ىذا النص أف القانوف النموذجي
يقرر التعاوف واالتصاؿ المباشر بيف مدير اإلفبلس في الدولة المشترعة وبيف المحاكـ األجنبية

أو الممثميف األجانب نظ اًر ألىمية الدور الذى يمكف أف يمعبو ىؤالء األشخاص في وضع وتنفيذ
ترتيبات التعاوف .كما يتضح مف ىذا النص أيضاً أف مدير اإلفبلس في الدولة المشترعة يتصرؼ
تحت اإلشراؼ العاـ لممحكمة المختصة في ىذه الدولة.

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف أف منح مدير اإلفبلس قد ًار مف حرية التصرؼ وأخذ المبادرة،
في إطار الحدود العامة لئلشراؼ القضائي ،يعد مف الناحية العممية مف أسس التعاوف .ولذلؾ مف

( )183راجع في التعميؽ عمى ىذه المادة :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،167بند .161
( )184أنظر :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المراجع السابؽ ،ص  ،87بند .179
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المرغوب فيو أال تغير الدولة المشترعة مف ىذا الحكـ عند إدماجيا ليذا القانوف ،وخصوصاً ال
ينبغي النص عمي الحصوؿ عمى إذف خاص لكؿ اتصاؿ بيف مدير اإلفبلس وأية جية

أجنبية(.)185

المطمب الثاني
أشكال التعاونformes de la coopération -:
تنص المادة ( )27مف القانوف النموذجي عمى أنو "يمكف أف يتحقؽ التعاوف المشار إليو في
المادتيف  25و 26بأية وسيمة مبلئمة ،وخصوصاً في )a :تعييف الشخص أو الييئة المكمفة

بالتصرؼ تبعاً لتوجييات المحكمة )b .إببلغ المعمومات بأية وسيمة تراىا المحكمة مبلئمة)C .
التنسيؽ في إدارة أمواؿ وأعماؿ المديف واإلشراؼ عمييا ) d .تصديؽ أو تطبيؽ المحاكـ

لبلتفاقات المتعمقة بالتنسيؽ بيف اإلجراءات )e .التنسيؽ بيف اإلجراءات المتنافسة المتعمقة بذات

المديف )f .يجوز لمدولة المشترعة إدراج أشكاؿ إضافية أو نماذج لمتعاوف .".يستفاد مف ىذا
النص ما يمي-:
 -1يشتمؿ ىذا النص عمى نماذج لصور وأشكاؿ التعاوف بيف المحكمة أو مدير اإلفبلس في
وخصوصا في المسائؿ اآلتية :أ) تعييف
الدولة المشترعة والمحاكـ األجنبية والممثميف األجانب،
ً
الشخص أو الييئة المكمفة بالتصرؼ تبعاً لتوجييات  instructionsالمحكمة .ب) إببلغ
المعمومات بأية وسيمة ت ارىا المحكمة مناسبة .ج) التنسيؽ في إدارة أمواؿ المديف وشؤونو
واألشراؼ عمييا .د) تصديؽ المحاكـ عمى االتفاقات المتعمقة بتنسيؽ اإلجراءات أو تطبيقيا .ز)

التنسيؽ بيف اإلجراءات المتزامنة المتعمقة بذات المديف.

 -2أف القانوف النموذجي أجاز لكؿ دولة مشترعة إدراج أشكاؿ أو نماذج إضافية لمتعاوف بيف
المحكمة أو مدير اإلفبلس في ىذه الدولة وبيف المحاكـ األجنبية والممثميف األجانب ،ويمكف أف

تشمؿ أشكاؿ التعاوف ،عمى سبيؿ المثاؿ ،إيقاؼ أو إنياء اإلجراءات القائمة في ىذه الدولة(.)186

وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف – تعميقاً عمى ىذا النص -ما يمي -1 :لقد تـ اقتراح ىذه
المادة لكي تستند إلييا الدولة المشترعة في تزويد محاكميا بقائمة استرشادية بأنواع التعاوف التي

تأذف بيا المادتاف ( )25و ( .)26وقد تكوف ىذه القائمة مفيدة بوجو خاص في الدوؿ التي لـ

( )185راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي المرجع السابؽ ،ص  ،88-87بند  ،180وفي التعميؽ عمي ىذا
النص أنظر :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،168-167بند .161

( )186أنظر في التعميؽ عمي ىذا النص :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،169-168بند .161
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تقطع شوطاً كبي اًر في مجاؿ التعاوف القضائي الدولي ،وكذلؾ في الدوؿ التي تمنح القضاة سمطة
تقديرية محدودة .فضبلً عف ذلؾ ،ال ينبغي اعتبار أية قائمة بأشكاؿ التعاوف الممكنة بأنيا شاممة
ألف ذلؾ قد يؤدي إلى استبعاد بعض أشكاؿ التعاوف المبلئمة -2 .يخضع تنفيذ ىذا التعاوف

ألية قواعد آمرة نافذة في الدولة المشترعة .ففي حالة طمب الحصوؿ عمي معمومات ،سوؼ تطبؽ

القواعد التي تقيد مف إببلغ المعمومات بغرض حماية الحياة الخاصة مثبلً(.)187

المبحث الخامس
القواعد المتعمقة بالتفميسات المتزامنة
قد يحدث أف تفتتح تفميستاف أو أكثر في آف واحد ،مما يثير التساؤؿ عف كيفية عمؿ

ىذه التفميسات المتزامنة .وليذا تضمف الفصؿ الخامس مف القانوف النموذجي ( في المواد مف
 – 28إلى  )32مجموعة مف القواعد المتعمقة بالتفميسات المتزامنة ،منيا ما يتعمؽ بافتتاح إفبلس
محمي في الدولة بعد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي ،ومنيا ما يتعمؽ بالتنسيؽ بيف

الت فميسات المتزامنة سواء بيف اإلفبلس الذي يفتتح في الدولة واإلفبلس الذي يفتتح في الخارج في
ذات الوقت ويتعمؽ بذات المديف أو بيف عدة تفميسات أجنبية ،ومنيا ما يتعمؽ بقرينة إفبلس

المديف بعد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي ،وبكيفية السداد في حالة تعدد التفميسات.
ونعرض ليذه القواعد فيما يمي كؿ في مطمب مستقؿ.
المطمب األول
مدى جواز افتتاح إفالس محمي بعد العتراف باإلفالس األجنبي الرئيسي-:
تنص المادة  28مف القانوف النموذجي عمى أنو "بعد االعتراؼ باإلجراء األجنبي

الرئيسي ،ال يجوز افتتاح أي إجراء بموجب قانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة إال إذا كاف
لممديف أموا ٌؿ في ىذه الدولة .وتقتصر آثار ىذا اإلجراء عمي أمواؿ المديف الكائنة في ىذه
( )187راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،89-88بندي .182-181
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الدولة ،واألمواؿ األخرى لممديف والتي يجب أف تدار في ىذا اإلجراء بموجب قانوف ىذه الدولة،

وذلؾ بالقدر الضروري لتنفيذ تدابير التعاوف والتنسيؽ المشار إلييا في المواد  27 ،26 ،25مف

ىذا القانوف" .يتضح مف ىذا النص مف ناحية أف القانوف النموذجي يجيز افتتاح إفبلس محمي
في الدولة ضد ذات المديف بعد االعتراؼ فييا باإلفبلس األجنبي الرئيسي( ،أي اإلفبلس الذي

يفتتح بواسطة محاكـ الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف) شريطة أف يكوف لممديف

أمواؿ في ىذه الدولة .ومف ناحية أخرى فإف آثار اإلفبلس المحمي تقتصر عمي أمواؿ المديف

الكائنة بيذه الدولة .غير أنو قد يكوف ضرورياً في بعض األحياف ،مف أجؿ اإلدارة الحسنة

لئلفبلس المحمي ،أف يشمؿ ىذا اإلفبلس بعض األمواؿ الكائنة في الخارج ،وخصوصاً عندما ال
يكوف ىناؾ إفبلس اجنبي مفروض أو متاح في الدولة الكائف بيا ىذه األمواؿ .ومف أمثمة ذلؾ:

مصنعا يعمؿ في نطاؽ اختصاص قضاء أجنبي أو عندما يكوف مف
عندما تممؾ المنشأة المحمية
ً
الممكف بيع أمواؿ المديف الموجودة في الدولة وأموالو الموجودة في الخارج ،أي عندما يتعمؽ
األمر بمشروع متكامؿ ،أو عندما تكوف األمواؿ قد نقمت مف الدولة إلى دولة أجنبية بطرؽ

احتيالية.
ومف ناحية ثالثة وأخيرة ،تضمف النص قيديف يتعمقاف بإمكانية امتداد آثار اإلفبلس
المحمي إلى األمواؿ الكائنة في الخارج .القيد األوؿ :يجب أف يكوف ذلؾ بالقدر الضروري لتنفيذ

تدابير التعاوف والتنسيؽ المشار إلييا في المواد  27 ،26 ،25والسالؼ بيانيـ .القيد الثاني-:

يجب أف تكوف ىذه األمواؿ مف األمواؿ التي ينبغي أف تدار في نطاؽ ىذا اإلفبلس طبقاً لقانوف
ىذه الدولة .والغرض مف ىذيف القيديف ىو تجنب تقرير إمكانية غير محدودة المتداد آثار

اإلفبلس المحمي إلى األمواؿ الكائنة في الخارج .وىي إمكانية قد تكوف مصد اًر لعدـ اليقيف فيما
يتعمؽ بتطبيؽ ىذا الحكـ ،وقد تؤدي إلى نشؤ نزاعات بشأف االختصاص القضائي(.)188
المطمب الثاني
التنسيق بين التفميسات المتزامنة
أولً -التنسيق بين اإلفالس المحمي واإلفالس األجنبي :تنص المادة ( )29مف القانوف

النموذجي عمى أنو "عندما يتواجد في آف واحد إجراء أجنبي واجراء مفتتح بموجب قانوف اإلفبلس
في الدولة المشترعة بخصوص ذات المديف ،تسعي المحكمة إلى تحقيؽ التعاوف والتنسيؽ المشار

إلييما في المواد  ،27 ،26 ،25وذلؾ عمي النحو التالي )a :عندما يكوف اإلجراء المفتتح في
ىذه الدولة مازاؿ سارياً إلى الوقت الذي يودع فيو طمب االعتراؼ بإجراء أجنبي )i ،فإف أي

( )188راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،91-90بند .187
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تدبير متخذ طبقاً لممادتيف  19أو  21يجب أف يكوف متمشياً مع اإلجراء المفتتح في ىذه الدولة.

 )iiواذا اعترؼ باإلجراء األجنبي في ىذه الدولة بوصفة إجراء أجنبي رئيسياً ،فبل تطبؽ المادة

( )b .)20عندما يكوف اإلجراء المفتتح في ىذه الدولة قد بدأ بعد االعتراؼ باإلجراء األجنبي أو

بعد إيداع طمب االعتراؼ بو )i :تعيد المحكمة النظر في أي تدبير متخذ بموجب المادتيف 19

أو  21أو تعدلو أو ترفعو إذا لـ يكف يتمشى مع اإلجراء المفتتح في ىذه الدولة  )iiواذا كاف

اإلجراء األجنبي إجراء أجنبيا رئيسياً ،يتـ تعديؿ تدابير الحظر واإليقاؼ المشار إلييا في المادة
 1/20أو رفعيا طبقاً لمفقرة  2مف المادة  20إذا لـ تكف متمشية مع اإلجراء المفتتح في ىذه

الدولة ) c .عندما تقرر المحكمة منح أو تمديد أو تعديؿ أي تدبير ممنوح لممثؿ اإلجراء األجنبي

غير الرئيسي ،يجب عمييا أف تتحقؽ مف أف التدبير ينصب عمي أمواؿ ينبغي إدارتيا في اإلجراء

األجنبي غير الرئيسي طبقاً لقانوف ىذه الدولة ،أو أف التدبير لو صمة بالمعمومات المطموبة في

ىذا اإلجراء".

يستفاد مف نص ىذه المادة – وعمي نحو ما ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف( –)189األحكاـ
اآلتية -1 -:يواجو نص ىذه المادة الحاالت التي يكوف فييا المديف خاضعاً إلفبلس أجنبي
وافبلس محمي في آف واحد .ويشتمؿ ىذا النص في عبارتو االفتتاحية عمي توجيو لممحكمة بأف

تسعي في مثؿ ىذه الحاالت إلى تحقيؽ التعاوف والتنسيؽ المشار إلييما في المواد 27 ،26 ،25

مف الفصؿ الرابع مف ىذا القانوف ،والسابؽ بيانيا.

 -2يكرس ىذا النص مبدأ أساسياً مفاده أف افتتاح إفبلس محمي ال يمنع االعتراؼ باإلفبلس
األجنبي أو ينيي االعتراؼ بو .ومع ذلؾ يكرس ىذا النص أولوية لئلفبلس المحمي عمي اإلفبلس

األجنبي وذلؾ بطرؽ عديدة ىي :أ -عندما يكوف اإلفبلس المحمي مازاؿ سارًيا عند إيداع طمب
اإلعتراؼ باإلفبلس األجنبي ،فإف أي تدبير يمكف منحو لصالح اإلفبلس األجنبي – طبقاً لممادة

 19أو  – 21يجب أف يكوف متوافقاً مع اإلفبلس المحمي .واذا أعترؼ باإلفبلس األجنبي
كإفبلس رئيسي فبل تطبؽ اآلثار التمقائية المترتبة عمى اإلعتراؼ بو .ب -عندما يفتتح اإلفبلس
المحمي بعد اإلعتراؼ باإلفبلس األجنبي أو بعد إيداع طمب اإلعتراؼ بو فإف أي تدبير يكوف قد

منح بالفعؿ لصالح اإلفبلس األجنبي – طبقًا لممادتيف  ،- 19،21يجب أف يعاد النظر فيو وأف
يعدؿ أو يمغى إذا لـ يكف متوافقاً مع اإلفبلس المحمي .واذا كاف اإلفبلس األجنبي إفبلساً رئيسياً،

فإف اآلثار التمقائية الواردة في المادة ( ،)20يجب أف تعدؿ أو ترفع إذا لـ تكف متوافقة مع

( )189راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،الفقرة  188وما بعدىا ،ص  92وما بعدىا.
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اإلفبلس المحمي .فيذه اآلثار ال يتـ إنياؤىا بشكؿ تمقائي نظ اًر ألنيا يمكف أف تكوف إيجابية ،وقد
ترغب المحكمة في المحافظة عمييا.

 -3وتشتمؿ الفقرة األخيرة ( )cمف ىذه المادة عمي المبدأ الذي مؤداه أف التدبير الممنوح لصالح
اإلفبلس األجنبي غير الرئيسي ينبغي أف يقتصر عمي األمواؿ التي بجب أف تدار في ىذا

اإلفبلس أو أف يتعمؽ بمعمومات مطموبة في ىذا اإلفبلس .وىذا المبدأ قد تـ األعراب عنو سابقًا
في الفقرة  3مف المادة  21والتي تتناوؿ بشكؿ عاـ أنواع التدابير التي يمكف أف تمنح لمممثؿ
األجنبي ،كما تـ النص عميو في المادة الحالية ،وكذلؾ المادة ( )30بشأف التنسيؽ بيف عدة

تفميسات أجنبية والتي سنعرض ليا اآلف.
ثانيا -التنسيق بين عدة تفميسات أجنبية :تنص المادة ( )30مف القانوف النموذجي عمي أنو
ً
"في المسائؿ المشار إلييا في المادة األولي ،عندما تفتتح عدة إجراءات أجنبية ضد ذات المديف،
تسعي المحكمة إلى تحقيؽ التعاوف والتنسيؽ المشار إلييما في المواد  ،27 ،26 ،25وذلؾ عمي

النحو التالي )a :أي تدبير يمنح بموجب المادة  19أو  21لممثؿ اإلجراء األجنبي غير الرئيسي

بعد االعتراؼ بإجراء أجنبي رئيسي يجب أف يكوف متمشياً مع اإلجراء األجنبي الرئيسي )b .إذا

اعترؼ بإجراء أجنبي رئيسي بعد االعتراؼ بإجراء أجنبي غير رئيسي أو بعد إيداع طمب

االعتراؼ بو ،تعيد المحكمة النظر في أي تدبير متخذ بموجب المادتيف  19أو  ،21ويحؽ ليا
تعديؿ أو إنياء ىذا التدبير إذا ثبت لدييا أنو ال يتمشى مع اإلجراء األجنبي الرئيسي )c .بعد

اإلعتراؼ بإجراء أجنبي غير رئيسي ،إذا تـ االعتراؼ بإجراء أجنبي غير رئيسي أخر ،فإف
لممحكمة أف تمنح أو تعدؿ أو تنيي التدابير الممنوحة ،وذلؾ بيدؼ تيسير التنسيؽ بيف

اإلجراءات".
يتضح مف ىذا النص أنو يواجو الحاالت التي يخضع فييا المديف لتفميستيف أجنبيتيف أو أكثر،
والتي يسعي فييا كؿ ممثؿ أجنبي لمحصوؿ عمي االعتراؼ في الدولة المشترعة باإلفبلس الذي
يمثمو أو الحصوؿ عمي تدابير في ىذه الدولة .وقد أشتمؿ النص في عبارتو االفتتاحية عمي
توجيو لممحكمة بأف تسعي في مثؿ ىذه الحاالت إلى تحقيؽ التعاوف والتنسيؽ المشار إلييما في

المواد  25،26،27مف ىذا القانوف ،والسالؼ بيانيـ  ،وذلؾ عمي النحو التالي-:
(أ) في حالة االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي ،فإف أي تدبير يمنح بموجب المادتيف  19أو
 21لممثؿ اإلفبلس األجنبي غير الرئيسي يجب أف يكوف متوافقاً مع اإلفبلس األجنبي الرئيسي.
(ب) في حالة االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي بعد االعتراؼ بإفبلس أجنبي غير رئيسي أو
بعد تقديـ طمب لبلعتراؼ بو ،تعيد المحكمة النظر في أي تدبير متخذ بموجب المادتيف  19أو
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 ،21ويحؽ ليا تعديؿ أو إنياء ىذا التدبير إذا ثبت لدييا أنو غير متوافؽ مع اإلفبلس األجنبي

الرئيسي.

(ج) في حالة االعتراؼ بإفبلسيف أجنبييف غير رئيسييف ،فإف لممحكمة أف تمنح أو تعدؿ أو تنيي
التدابير الممنوحة.

والغرض مف ىذا النص ىو تعزيز التعاوف والتنسيؽ بيف التدابير الممنوحة في التفميسات

المختمفة ،ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ مبلءمة التدابير التي تمنح أو تعديؿ أو إنياء التدابير التي

سبؽ منحيا .وينطبؽ ىذا النص سواء أكاف أو لـ يكف ىناؾ إجراء إفبلس قيد النظر في الدولة

المشترعة .فإذا كاف ىناؾ إفبلس في الدولة المشترعة ،عبلوة عمي التفميسات األجنبية ،يتعيف

عمي المحكمة االمتثاؿ ألحكاـ المادتيف  30 ،29في آف واحد.

وعمي عكس نص المادة ( )29الذى يعطي األولوية مف حيث المبدأ لئلفبلس المحمى عمي نحو
ما سبؽ بيانو ،فإف النص الحالي (ـ )30يعطي األفضمية لئلفبلس األجنبي الرئيسي إف وجد.

وفي حالة وجود أكثر مف إفبلس أجنبي غير رئيسي ،فإف النص الحالي ال يعطي أفضمية ألي

منيـ .وتتجمي األفضمية الممنوحة لئلفبلس األجنبي الرئيسي في اشتراط أف أي تدبير لصالح

اإلفبلس األجنبي غير الرئيسي – سواء أكاف قد منح بالفعؿ أـ سيمنح – يجب أف يكوف متوافقاً
مع اإلفبلس األجنبي الرئيسي(.)190

المطمب الثالث
افتراض إفالس المدين المبني عمي العتراف باإلفالس األجنبي الرئيسي
تنص المادة ( )31مف ىذا القانوف عمي أنو "بغرض افتتاح إجراء بموجب قانوف اإلفبلس في

الدولة المشترعة ،فإف االعتراؼ باإلجراء األجنبي الرئيسي يعد دليبلً عمي إفبلس المديف ،ما لـ
يثبت عكس ذلؾ".

يتضح مف ىذا النص أنو يحتوي عمي قرينة مفادىا أف االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي،
الذي يفتتح في الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف ،يعد دليبلً عمي إفبلس المديف،
ومف ثـ يمكف افتتاح إفبلس محمي بموجب قانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة .وال تنطبؽ ىذه

القرينة في حالة االعتراؼ باإلفبلس األجنبي غير الرئيسي ،والسبب في ذلؾ ىو أف اإلفبلس
( )190ارجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،94بند 193 – 192
وأنظر في التعميؽ عمي ىذا النص :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  173وما بعدىا ،بند – 166
.167
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الذي يفتتح في دولة غير الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف ال يعني بالضرورة أف

يخضع المديف لئلفبلس في دولة أخرى( .)191وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف – تعميقاً عمي

ىذا النص – أف ىذه القرينة تكوف قميمة األىمية مف الناحية العممية في النظـ القانونية التي ال

يعد فييا إثبات إفبلس المديف أم اًر ضرورياً الفتتاح اإلفبلس .أما بالنسبة لمنظـ القانونية التي يعد

إثبات إفبلس المديف شرطاً مسبقاً لمبدء في إجراءات اإلفبلس ،فسوؼ يكوف ليذه القرينة أىمية
خاصة عندما يتطمب إثبات إفبلس المديف وقتاً طويبلً ،واذا أخذنا في االعتبار الواقع المتمثؿ في

أف المديف خاضع بالفعؿ لئلفبلس في الدولة الكائف بيا مركز مصالحة الرئيسية ،وأف البدء في

إفبلس محمي ربما يكوف الزماً بصفة عاجمة لحماية الدائنيف المحمييف .ومع ذلؾ ،فإف المحكمة
في الدولة المشترعة غير ممزمة بقرار المحكمة األجنبية في شأف إفبلس المديف ،وبالتالي تظؿ
المعايير المحمية المتعمقة بإثبات اإلفبلس سارية ،وىو ما يستفاد مف عبارة النص "ما لـ يثبت

عكس ذلؾ"(.)192

المطمب الرابع
الوفاء في حالة تعدد التفميسات
تنص المادة ( )32مف ىذا القانوف عمي أنو "بدوف المساس بحقوؽ أصحاب الديوف المكفولة
بتأمينات أو بحقوؽ عينية ،فإف الدائف الذي حصؿ عمي تسوية جزئية بالنسبة لدينو في إجراء

مفتتح طبقاً لقانوف إفبلس في دولة أجنبية ،ال يجوز السداد لو عف ذات الديف في إجراء متعمؽ

بذات المديف مفتتح طبقاً لقانوف اإلفبلس في الدولة المشترعة طالما كاف المبمغ المدفوع لدائنيف

أخريف مف نفس المرتبة أقؿ نسبياً مف المبمغ الذي تمقاه الدائف بالفعؿ".

يتضح مف ىذا النص أنو يواجو الحاالت التي يخضع فييا المديف لعدة تفميسات في آف واحد،
وأنو يقرر قاعدة خاصة بالدفع في مثؿ ىذه الحاالت .وبموجب ىذه القاعدة ال يجوز لمدائف الذي

حصؿ عمى حصة مف دينو في إفبلس ما ،أف يحصؿ عمي حصة أخرى مف نفس الديف في
إفبلس أخر متعمؽ بذات المديف إال إذا حصؿ باقي الدائنيف مف نفس المرتبة عمي حصة تساوي

ما سبؽ أف حصؿ عميو ىذا الدائف في اإلفبلس األوؿ( .)193وقد ورد في دليؿ إدماج ىذا القانوف

– تعميقاً عمي ىذا النص – ما يمي:

( )191راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي ،المرجع السابؽ ،ص  ،95بند .195
( )192راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،ص ،95بند .194
( )193راجع في نفس المعني :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،163 – 162بند .157
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 -1أف القاعدة المقررة في ىذه المادة ،والمسماة أحياناً بقاعدة " "hot chpotتعد حماية مفيدة

 une sauvegarde utileفي النظاـ القانوني الخاص بالتنسيؽ والتعاوف في إدارة إجراءات
اإلفبلس الدولي .والغرض مف ىذه القاعدة ىو تفادي الحاالت التي قد يحصؿ فييا أحد الدائنيف

عمي معاممة أفضؿ مف معاممة الدائنيف اآلخريف مف نفس المرتبة ،بحصولو عمي سداد لدينو في

عدة تفميسات مدارة بالتزامف في أنظمة قضائية مختمفة ضد ذات المديف .مثاؿ ذلؾ :حصوؿ

دائف عادي ( غير مكفوؿ بضماف) عمي نسبة  %5مف المبمغ الذي يطالب بو في إفبلس

أجنبي ،ويشارؾ ىذا الدائف أيضاً في إفبلس في الدولة المشترعة وتكوف فيو نسبة التوزيع ،%15
فإف ىذا الدائف لف يحصؿ سوى عمي  %10مف المبمغ الذي يطالب بو في ىذه الدولة ،مف أجؿ

أف يكوف ىذا الدائف في وضع متساو ٍ
ى مع وضع بقية الدائنيف في الدولة المشترعة.

يمس مرتبة الديوف  le rang des créancesالمحددة في قانوف
 -2إف نص ىذه المادة ال ُ
الدولة المشترعة ،وال يقصد منو سوى تقرير المعاممة المتساوية بيف الدائنيف مف ذات المرتبة.
 -3يستخدـ تعبير "الديوف المكفولة بضمانات" لمداللة عموماً عمي الديوف المضمونة بممتمكات
معينة ،في حيف يقصد بعبارة "الحقوؽ العينية" الحقوؽ المتعمقة بماؿ معيف والتي يمكف االحتجاج

بيا في مواجية الغير .ويمكف أف يندرج ىذا الحؽ أو ذاؾ في كبل التعبيريف تبعاً لمتصنيؼ
والمصطمحات المستخدمة في القانوف واجب التطبيؽ .ويجوز لمدولة المشترعة أف تستخدـ

مصطمح أو عدة مصطمحات أخرى لمتعبير عف ىذه المفاىيـ(.)194

وبيذا نكوف قد انتيينا مف دراسة قواعد القانوف النموذجي ،وننتقؿ اآلف إلى التعرؼ عمى قواعد
التنظيـ األوروبي بشأف اإلفبلس الدولي.

( )194راجع :دليؿ إدماج القانوف النموذجي  ،المرجع السابؽ ،ص  ،97 -96بند  198وما بعده.
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الفصل الثالث
التنظيم األوروبي بشأن اإلفالس الدولي
تمييد وتقسيم :
صدر التنظيـ األوروبي بشأف اإلفبلس الدولي رقـ  ،2000/1346عف المجمس األوروبي في
بروكسؿ في  29مايو لسنة  2000ودخؿ حيز النفاذ في  31مايو لسنة  .)195(2002وتبيف
ديباجة ىذا التنظيـ االعتبارات التي دفعت إلى إصداره ،والتي يمكف أف نذكر منيا:
()195راجع ىذا التنظيـ منشور عمى شبكة اإلنترنت عمى الموقع التالي:
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 -1أ ف حسف سير السوؽ الداخمية يقتضي أف تدار إجراءات اإلفبلس العابرة لمحدود بفعالية
وبواقعية ،وأف تبني التنظيـ الحالي يعد ضرورياً لبموغ ىذا اليدؼ -2 .أف إفبلس الشركات التي

تمارس أنشطة ليا آثار عابرة لمحدود سوؼ يؤثر عمى حسف سير السوؽ الداخمية ومف ثـ يكوف

ضرورياً وضع عمؿ أوروبي يتطمب التنسيؽ بيف التدابير التي تتخذ والمتعمقة بالذمة المالية

لممديف المفمس -3 .لضماف حسف سير السوؽ الداخمية مف الضروري تفادي حث األطراؼ عمى
نقؿ الممتمكات أو اإلجراء ات القضائية مف دولة إلى أخرى بغية تحسيف مركزىـ القانوني ،أي

تفادي ما يسمي بانتقاء المحكمة المختصة  -4 .forum shoppingومف أجؿ تحقيؽ اليدؼ

المتعمؽ بتحسيف وتسريع إجراءات اإلفبلس ذات اآلثار العابرة لمحدود ،يبدو مف الضروري
والمبلئـ أف تكوف القواعد المتعمقة باالختصاص القضائي والقانوف واجب التطبيؽ واالعتراؼ

باألحكاـ الصادرة في مجاؿ اإلفبلس وراده في عمؿ قانوني أوروبي يكوف ممزماً وواجب التطبيؽ

مباشرة في كؿ دولة عضو.

ويشتمؿ ىذا التنظيـ عمى  47مادة موزعة عمى خمسة فصوؿ .الفصؿ األوؿ (المواد مف)15 :1
ويتضمف مجموعة مف القواعد منيا ما يتعمؽ بنطاؽ تطبيؽ التنظيـ وبياف المقصود ببعض

المصطمحات المستخدمة كاإلفبلس والسنديؾ والتصفية والمنشأة وغيرىا ،ومنيا ما يتعمؽ بتحديد
القضاء المختص باإلفبلس والقانوف واجب التطبيؽ عميو .الفصؿ الثاني (المواد مف :)26 - 16
ويتضمف مجموعة مف القواعد المتعمقة باالعتراؼ باألحكاـ الصادرة في مجاؿ اإلفبلس وتنفيذىا

وكذلؾ بالسمطات الممنوحة لمسنديؾ في ىذا الخصوص .الفصؿ الثالث (المواد مف :)38 -27

ويتضمف مجموعة مف القواعد المتعمقة بالتفميسات الفرعية سواء مف حيث افتتاحيا والقانوف واجب

التطبيؽ عمييا وتحديد أصحاب الحؽ في طمب االفتتاح أو مف حيث التنسيؽ بيف التفميسات
المفتتحة في آف واحد بخصوص ذات المديف .الفصؿ الرابع (المواد مف  39إلى  :)42ويشتمؿ

عمى مجموعة مف القواعد الموضوعية المتعمقة بالدائنيف سواء مف حيث بياف الدائنيف أصحاب

الحؽ في تقديـ الديوف وااللتزاـ بإخطار الدائنيف ،أو مف حيث فحوى اإلقرار بالديوف والبيانات

الواجب توافرىا فييا والمغة المستخدمة .الفصؿ الخامس (المواد مف  :)47 - 43ويتضمف بعض

القوا عد منيا ما يتعمؽ بتطبيؽ التنظيـ مف حيث الزماف وعبلقة التنظيـ باالتفاقيات األوروبية
األخرى ومنيا ما يتعمؽ بتاريخ دخوؿ التنظيـ حيز النفاذ .ولما كانت ىذه الدراسة تدور في فمؾ
القانوف الدولي الخاص فسوؼ نركز عمى دراسة القواعد الواردة في ىذا التنظيـ والمتعمقة

باالختصاص القضائي بإشيار اإلفبلس ،والقانوف واجب التطبيؽ عميو ،واالعتراؼ باألحكاـ
http://exinter.net/ue/reglement-du-29-mai-2000-relatif aux proceduresinsolvabilitie.htm
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الصادرة في مجاؿ اإلفبلس وتنفيذىا .ولكف قبؿ البدء في دراسة ىذه القواعد نتناوؿ نطاؽ تطبيؽ

التنظيـ سواء مف حيث المكاف والزماف أو مف حيث التفميسات الخاضعة لو ،وفي ضوء ذلؾ نقسـ
ىذا الفصؿ إلى المباحث اآلتية:
المبحث األول :ونتناوؿ فيو نطاؽ تطبيؽ التنظيـ األوروبي لئلفبلس.
المبحث الثاني :ونعرض فيو لبلختصاص القضائي بإشيار اإلفبلس.
المبحث الثالث :ونتناوؿ فيو القانوف واجب التطبيؽ عمى اإلفبلس
المبحث الرابع :ونخصصو لبلعتراؼ باألحكاـ الصادرة في مجاؿ اإلفبلس وتنفيذىا
المبحث األول
نطاق تطبيق التنظيم األوروبي لإلفالس
لتحديد نطاؽ التنظيـ األوروبي لئلفبلس ينبغي أوالً تحديد نطاؽ تطبيقو مف حيث المكاف والزماف
ثـ تحديد نطاقو مف حيث الموضوع ،وفي ضوء ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف وذلؾ عمى

النحو التالي:
المطمب األول :نطاؽ تطبيؽ التنظيـ األوروبي مف حيث المكاف والزماف
المطمب الثاني :النطاؽ الموضوعي لمتنظيـ األوروبي.

المطمب األول
نطاق تطبيق التنظيم األوروبي من حيث المكان والزمان
نعرض أوالً لنطاؽ تطبيؽ التنظيـ األوروبي لئلفبلس مف حيث المكاف ثـ نعرض لنطاؽ تطبيقو

مف حيث الزماف

أولً :نطاق تطبيق التنظيم األوروبي من حيث المكان يستخمص نطاؽ التطبيؽ المكاني

 spatialلمتنظيـ األوروبي مف نص المادة ( )1/3منو والتي تنص عمى أف "تختص محاكـ
الدولة العضو التي يقع عمى إقميميا مركز المصالح الرئيسية لممديف بافتتاح اإلفبلس."...
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فكما ىو واضح مف النص فإف معيار تطبيؽ ىذا التنظيـ مف حيث المكاف ىو وجود مركز

المصالح الرئيسية لممديف في إحدى دوؿ االتحاد األوروبي ،ومف ثـ ال يطبؽ ىذا التنظيـ في

الحالة التي يكوف فييا مركز المصالح الرئيسية لممديف كائناً خارج دوؿ االتحاد األوروبي(.)196

ولقد عبرت عف ذلؾ بوضوح الحيثية رقـ ( )14الواردة في ديباجة ىذا التنظيـ ،حيث قررت "ال
يطبؽ التنظيـ الحالي إال عمى اإلفبلس الذي يكوف فيو مركز المصالح الرئيسية لممديف كائناً في

االتحاد األوروبي"( .)197واذا كانت الفقرة الثانية مف المادة ( )3مف التنظيـ تجيز افتتاح إفبلس
فرعي في أي دولة عضو يممؾ فييا المديف منشأة ،فإف ذلؾ مشروط بوجود مركز مصالحو
الرئيسية في إحدى الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي ،ومف ثـ فإف افتتاح إفبلس محمي في

بمجيكا أو في فرنسا ضد مديف مقيـ في الواليات المتحدة األمريكية مثبلً ،ال يمكنو إذف أف يستند

إلى التنظيـ األوروبي(.)198

ولما كاف مركز المصالح الرئيسية لممديف ىو المعيار الوحيد لتطبيؽ ىذا التنظيـ فإف وجود نقاط

اتصاؿ  points de contactمتنوعة مع الدوؿ األخرى ليس لو – مف حيث المبدأ – أي تأثير
في ىذا الصدد ،فبل جنسية المديف وال موطنو أو محؿ إقامتو وال مقره التأسيسي ،وال جنسية

الدائنيف أو موطنيـ أو محؿ إقامتيـ ،مف شأنيا تطبيؽ ىذا التنظيـ(.)199

وعمى ذلؾ إذا وجد مركز المصالح الرئيسية لممديف خارج دوؿ االتحاد األوروبي فإف قواعد

القانوف الدولي الخاص المتعمقة باإلفبلس الدولي ،المقررة في كؿ دولة عضو ،أو االتفاقيات

الدولية النافذة في ىذا المجاؿ ،ىي التي يجب أف تطبؽ في ىذه الحالة( .)200ومف ثـ يظؿ
( )196في نفس المعنى انظر:
MARQUETTE (V.) et BARBE (C) : Articulation des dispositions du règlement (CE) no
1346/2000 et du droit commun des Etats membres, Cluent 2006, p 532, No 28.
( )197في نفس المعنى راجع:
Bureau (D): La fin d’un îlot de résistance : Le règlement du conseil relatif aux
procédures d’insolvabilité, Revue Critique de droit international prive., 2002, p 621,
No 10; Melin (F.): La Faillite internationale, L.G.D. j, Paris, 2004, p 107, No 89.
( )198انظرMARQUETTE (V.) et BARBE (C.): op.cit, p 532, No 28 :
( )199انظرMARQUETTE (V.) et BARBE (C.): op.cit, p 532- 533, No 29 :
( )200انظر:
MELIN (F): op.cit., p 107, No 89, RACINE (J-B) et SIIRIAINEN (F): Droit du commerce
international, Dalloz, 2007., p 127, No. 200
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القانوف الدولي الخاص يمعب دو اًر أساسياً وممحوظا في الفروض حيث يكوف مركز أعماؿ المديف

كائناً خارج دوؿ االتحاد األوروبي ،وىي فروض كثيرة بالنظر إلى أف العديد مف المراكز الرئيسية

 maisons mèresكائنة في الواليات المتحدة األمريكية(.)201

وقد تعرض ىذا المعيار لبعض االنتقادات .فإلى جانب الصعوبات العممية التي قد تنشأ عند
وضع ىذا المعيار موضع التنفيذ ،فإنو مف الجائز التساؤؿ بشأف اختبلؼ الحموؿ التي تنتج عنو.

فعمى سبيؿ المثاؿ ،لو أف شركة ما أقامت مركز مصالحيا الرئيسية في الب ارزيؿ ،ثـ افتتحت فرعاً
ليا في بمجيكا ،قد ترى المحاكـ البمجيكية أنيا غير مختصة بإفتتاح إجراء جماعي فييا .في

المقابؿ ،لو كاف ىذا الفرع قد افتتح في فرنسا ،قد ترى المحاكـ الفرنسية أنيا مختصة إعماالً
لقواعد القانوف الدولي الخاص المعموؿ بيا لدييا .أكثر مف ذلؾ ،فإف آثار الحكـ الفرنسي في
الدوؿ األخرى األعضاء في االتحاد األوروبي تفمت مف سمطاف التنظيـ األوروبي وبالتالي فإف

ا تباع التنظيـ األوروبي ليذا النيج يترتب عميو إخضاع حكميف صادريف عف محاكـ ذات الدولة،
في مجاؿ اإلفبلس ،لنظاميف مختمفيف بحسب ما إذا كاف مركز المصالح الرئيسية لممديف كائناً أو
غير كائف في دوؿ االتحاد األوروبي(.)202

ثانياً -نطاق تطبيق التنظيم األوروبي من حيث الزمان :خضع نطاؽ تطبيؽ التنظيـ األوروبي
مف حيث الزماف لعدة اعتبارات تظير قد اًر كبي اًر مف الحصافة والحكمة .فمف ناحية أولى وبطريقة
مألوفة ،فإف أحكاـ ىذا التنظيـ ال تنطبؽ إال عمى إجراءات اإلفبلس المفتتحة في وقت الحؽ
عمى دخولو حيز النفاذ ،وأف التصرفات الناجزة بواسطة المديف قبؿ نفاذة تظؿ خاضعة لمقانوف

واجب التطبيؽ عمييا في المحظة التي أنجزت فييا .ويستفاد ذلؾ مف نص المادة ( )43مف
التنظيـ والتي نصت عمى أنو « ال تنطبؽ أحكاـ التنظيـ الحالي إال عمى إجراءات اإلفبلس

المفتتحة في وقت الحؽ عمى دخولو حيز النفاذ ،وأف التصرفات الناجزة بواسطة المديف قبؿ نفاذ
ىذا التنظيـ تظؿ محكومة بالقانوف واجب التطبيؽ عمييا وقت إنجازىا» .ومف ناحية ثانية

وبطريقة مبتكرة فإف ىذا التنظيـ الموقع في  29مايو لسنة  2000قد تأجؿ دخولو حيز النفاذ إلى

 31مايو لسنة  2002تحت إصرار الدوؿ األعضاء .ويستفاد ذلؾ مف نص المادة ( )47مف ىذا
التنظيـ والتي نصت عمى أنو "يدخؿ التنظيـ الحالي حيز النفاذ في  31مايو لسنة "... 2002

( )201انظرBUREAU (D.): op.cit., p 621, No 10; MELIN (F): op.cit., p 107, No 89. :
( )202راجعBureau (D): op.cit., p 622, No 11 :
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والغرض مف ذلؾ ،بدوف شؾ ،ىو أف تأخذ كؿ دولة عضو الوقت الكافي والضروري الستيعاب
التنظيـ بشكؿ كامؿ ،وأف يتبلءـ ىذا التنظيـ مع التغيرات أو التحوالت التي قد تتولد عنو(.)203

ويظير االبتكار بصورة أكبر في تكريس عممية التطوير بغرض مبلئمة ىذا التنظيـ ،فقد نصت

المادة ( )46مف التنظيـ عمى أنو "فيما بعد في أوؿ يونيو سنة  ،2012ثـ بعد ذلؾ كؿ خمس
سنوات ،تقدـ المجنة إلى البرلماف األوروبي والمجمس األوروبي والمجنة االقتصادية واالجتماعية

تقري اًر يتعمؽ بتطبيؽ ىذا التنظيـ .ويكوف ىذا التقرير مصحوباً ،عند االقتضاء ،باقتراحات ىادفة

إلى مبلءمة ىذا التنظيـ"(.)204

المطمب الثاني
نطاق التطبيق الموضوعي لمتنظيم األوروبي
لبياف النطاؽ الموضوعي لمتنظيـ األوروبي لئلفبلس ينبغي أوالً بياف نطاؽ تطبيقو مف حيث
المدينيف الذيف تسري عمييـ أحكامو ،كما ينبغي بياف نطاؽ تطبيقو مف حيث اإلجراءات التي

تخضع لو.
أولً :نطاق تطبيق التنظيم األوروبي من حيث المدينين :تنص المادة األولى مف ىذا التنظيـ
عمى أنو -1" :ينطبؽ التنظيـ الحالي عمى اإلجراءات الجماعية المبنية عمى إفبلس المديف"...

يبدو ألوؿ وىمة أف ىذا النص يقرر نطاقاً واسعاً ليذا التنظيـ ،ويتضح ذلؾ مف إشارة النص إلى

"اإلج ارء ات الجماعية المبنية عمى إفبلس المديف" في تحديده لنطاؽ التطبيؽ الموضوعي لمتنظيـ.

ويؤكد ذلؾ أيضاً ما ورد في الحيثية رقـ ( )9مف ديباجة التنظيـ والتي تقرر أنو "يجب أف يطبؽ

التنظيـ الحالي عمى إجراءات اإلفبلس سواء أكاف المديف شخصاً طبيعياً أـ شخصاً معنوياً،
وسواء أكاف تاج اًر أـ شخصاً عادياً."..

بيد أف ذلؾ ال يعني أف ىذا التنظيـ سيطبؽ بطريقة متماثمة في كؿ الدوؿ األعضاء ،حيث أنو
طبقاً لممادة (/2/4أ) منو يتعيف الرجوع إلى قانوف دولة االفتتاح لتحديد شروط افتتاح اإلفبلس
وخصوصاً "المدينيف الذيف يمكف أف يكونوا محبلً إلجراء اإلفبلس بسبب صفتيـ" .وبالتالي
بالنسبة لئلجراءات المفتتحة في فرنسا مثبلً ،يتعيف الرجوع إلى المادة  2/620مف القانوف
التجاري والتي بموجبيا "تطبؽ إجراءات التقويـ والتصفية القضائية عمى كؿ تاجر ،وكؿ شخص

( )203انظرBUREAU (D): op.cit., p 620, No 8 :
( )204انظرBUREAU (D): op.cit., p 620, No 9 :
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مسجؿ في جدوؿ المينييف وكؿ مزارع وكؿ شخص معنوي مف أشخاص القانوف الخاص"(.)205
وباإلضافة إلى ذلؾ ،استبعد التنظيـ األوروبي مف نطاؽ تطبيقو إجراءات اإلفبلس المتعمقة
ببعض المؤسسات .فقد نصت الفقرة الثانية مف المادة األولى منو عمى أنو "ال ينطبؽ التنظيـ

الحالي عمى إجراءات اإلفبلس المتعمقة بمشروعات التأميف ومؤسسات االئتماف ،ومشروعات
االستثمار التي تقدـ خدمات مشتممة عمى حيازة أمواؿ عقارية أو قيـ منقولة لمغير ،وكذلؾ ىيئات

التوظيؼ الجماعي" .وقد ورد النص عمى استبعاد ىذه المشروعات والمؤسسات مف نطاؽ تطبيؽ
ىذا التنظيـ في الحيثية رقـ ( )9مف ديباجتو والتي بررت ذلؾ بأف خصوصية ىذه المشروعات
وأىمية المصالح المرتبطة بيا وسمطة التدخؿ الواسعة المقررة لسمطات الرقابة الوطنية ،كؿ ذلؾ

مف شأنو أف يجعؿ إفبلسيا خاضعاً لنصوص أخرى اتحادية خاصة بيا قد تـ سنيا بالفعؿ(.)206
ويمكف أف نذكر مف ذلؾ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،التوجيو األوروبي الصادر في  19مارس سنة

 2001بشأف إصبلح  l’assainissementوتصفية مشروعات التأميف( ،)207والتوجيو األوروبي

الصادر في  4أبريؿ سنة  2001بشأف إصبلح وتصفية مؤسسات االئتماف(.)208

ثانياً :نطاق تطبيق التنظيم األوروبي من حيث اإلجراءات :تنص المادة ( )1/1مف ىذا التنظيـ
عمى أنو "ينطبؽ التنظيـ الحالي عمى اإلجراءات الجماعية المبنية عمى إفبلس المديف ،والتي

يترتب عمييا غؿ يد ىذا المديف كمياً أو جزئياً ،وكذلؾ تعييف سنديؾ"( .)209يستفاد مف ىذا النص
()210

أف التنظيـ قد وضع شروطاً أربعة النطباقو

وىي:

 -1الشرط األول :يجب أف نكوف بصدد إجراء جماعي :ويرجع ىذا الشرط إلى الطابع الجماعي
إلجراءات اإلفبلس ،وبالتالي ال يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ ىذا التنظيـ الدعاوي الفردية les

 ،actions individuellesوخصوصاً المتعمقة بطرؽ التنفيذ -2 .الشرط الثاني :يجب أف
( )205راجع في ذلؾ:

BUREAU (D.) : op.cit. p 623-624, No 14; MELIN (F.) : op.cit., p 109, No 90-91.
( )206راجعBUREAU (D.) : op.cit. p 624, No 15; MELIN (F.) : op.cit., p 111, No 91. :
( )207انظر ىذا التوجيو منشور فيJOCE, N°L. 110 du 20 Avril 2001, p 15 ets. :
( )208انظر ىذا التوجيو منشور فيJOCE, N°L. 125 du 5 Mai 2001, p 28 ets. :
( )209كما ورد في الحيثية رقـ ( )10مف ديباجة ىذا التنظيـ إنو "ألغراض تطبيؽ التنظيـ الحالي ،يجب أف تكوف
اإلجراءات ...إجراءات إفبلس جماعية يترتب عمييا غؿ يد المديف كمياً أو جزئياً ،وكذلؾ تعييف سنديؾ".
( )210أنظرJAULT-SESEKE (F.) et ROBINE (D.): L'interpretation du Reglement N o :
1346/2000 relatif aux procedures d'insolvalilite, la fin des incertitudes?, Revue
critique de droit international prive, 2006, p811 spec. p 827, No 34.
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يكوف اإلجراء الجماعي مبنيا عمى إفبلس المديف :ولـ يضع التنظيـ مفيوماً موحدا لئلفبلس،
ومف ثـ يتعيف الرجوع إلى قانوف دولة االفتتاح طبقاً لممادة ( )2/4مف التنظيـ( .)211ويعني ذلؾ

أف تعريؼ اإلفبلس يجب البحث عنو في القانوف الوطني لكؿ دولة مف الدوؿ األعضاء في

االتحاد ،ونظ اًر الختبلؼ القوانيف الوطنية في ىذا الصدد فإف التوافؽ ال يكوف إال نسبياً(.)212

 -3الشرط الثالث :يجب أف يترتب عمى ىذا اإلجراء غؿ يد المديف :ال ينطبؽ التنظيـ الحالي
إال عمى اإلجراءات التي يترتب عمييا غؿ يد المديف عف إدارة أموالو كمياً أو جزئياً .وبالتالي ال
تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ ىذا التنظيـ اإلجراءات التي يتسمـ بموجبيا المدير مجرد الرقابة عمى

عمميات اإلدارة المنفذة بواسطة المديف ،حيث ال نكوف عندئذ بصدد غؿ يد المديف عف إدارة

أموالو( -4 .)213الشرط الرابع :ضرورة تعييف سنديؾ طبقاً لمتعبير المستخدـ مف قبؿ التنظيـ

ذاتو :وقد عرفت المادة الثانية فقرة (ب) مف التنظيـ السنديؾ بأنو "كؿ شخص أو ىيئة تكوف
ميمتيا إدارة أو تصفية أمواؿ المديف الذي غمت يداه عنيا أو رقابة إدارة أعمالو"(.)214

فإذا توافرت ىذه الشروط ،يكوف التنظيـ – بعد دخولو حيز النفاذ  -ممزماً في كؿ مكوناتو وواجب
التطبيؽ مباشرة في كؿ الدوؿ األعضاء دوف حاجة لمتصديؽ عميو .ويستفاد ذلؾ مف المادة

( )47مف التنظيـ ذاتو والتي نصت عمى أنو "يدخؿ التنظيـ الحالي حيز النفاذ مف  31مايو سنة
 .2002ويكوف ىذا التنظيـ ممزماً في كؿ مكوناتو وواجب التطبيؽ مباشرة في كؿ دولة عضو

طبقاً لممعاىدة المنشئة لبلتحاد األوروبي" .ويشتمؿ ىذا التنظيـ عمى خصائص قواعد القانوف

الدولي الخاص االتحادية سواء مف حيث مركزة األسمى بالنسبة لقواعد القانوف الوطني أو مف
حيث تفسيره بواسطة محكمة العدؿ األوروبية .زد عمى ذلؾ ،فإف ىذا التنظيـ – بعد نفاذة – يحؿ
محؿ االتفاقيات السابقة المبرمة بيف الدوؿ األعضاء بالنسبة لممسائؿ التي تناوليا ،وقد نصت

عمى ذلؾ المادة ( )44مف التنظيـ ذاتو بقوليا " -1بعد دخولو حيز النفاذ ،يحؿ التنظيـ الحالي
في العبلقات بيف الدوؿ األعضاء محؿ االتفاقيات المبرمة بيف دولتيف أو عدة دوؿ أعضاء

وذلؾ بالنسبة لممسائؿ التي تناوليا.)215("...

( )211راجع في ذلؾMELIN (F): op.cit., p 112, N° 93 :
( )212انظر مع المزيد مف التفاصيؿBUREAU (D.) : op.cit. p 625-626, No 17. :
( )213انظر مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F): op.cit., p 112, N° 93; BUREAU (D.) : op.cit. p :
628, N° 21.
( )214في نفس المعنى راجعMelin (F): op.cit., p 113, N° 93. :
( )215انظر في نفس المعنىBUREAU (D.) : op.cit. p 622- 623, N° 12. :
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المبحث الثاني
الختصاص القضائي بدعاوى إشيار اإلفالس
وضع التنظيـ األوروبي الحالي قاعدتيف لبلختصاص القضائي بدعاوى إشيار اإلفبلس ،دوف أف

تقصي إحداىما األخرى .القاعدة األولى تمنح االختصاص لمحاكـ الدولة العضو الكائف بيا
مركز المصالح الرئيسية لممديف ،واألخرى تمنح االختصاص لمحاكـ الدولة العضو الكائف بيا

منشأة ممموكة لممديف ،وبالتالي قد يحدث أف تتعدد التفميسات بخصوص ذات المديف ،وألجؿ ذلؾ
وضع التنظيـ قواعد لمتنسيؽ فيما بينيا .ونعرض في مطمب أوؿ لقواعد االختصاص القضائي،

ثـ نعرض في مطمب ثاف لتعدد التفميسات ،وأخي اًر نعرض في مطمب ثالث لقواعد التنسيؽ بيف

ىذه التفميسات.

المطمب األول
قواعد الختصاص القضائي بدعاوى إشيار اإلفالس
وضع التنظيـ األوروبي قاعدتيف لبلختصاص القضائي بدعاوى إشيار اإلفبلس ،القاعدة

األولى تتمثؿ في اختصاص محاكـ الدولة العضو الكائف بيا المركز الرئيسي لمصالح المديف،

أما القاعدة الثانية فتتمثؿ في اختصاص محاكـ الدولة العضو الكائف بيا منشأة ممموكة لممديف.
ونعرض فيما يمي لياتيف القاعدتيف:
القاعدة األولى :اختصاص محاكم الدولة العضو الكائن بيا مركز المصالح الرئيسية لممدين:
ورد النص عمى ىذه القاعدة في الفقرة األولى مف المادة ( )3مف ىذا التنظيـ والتي نصت عمى
أنو " -1تختص بافتتاح اإلفبلس محاكـ الدولة العضو التي يقع عمى إقميميا مركز المصالح
الرئيسية لممديف .وبالنسبة لمشركات واألشخاص المعنوية ،يفترض أف مركز مصالحيا الرئيسية

موجود في المكاف الذي يوجد بو المقر التأسيسي إلى أف يثبت عكس ذلؾ".

ويستفاد مف ىذا النص مف ناحية أولى أف التنظيـ األوروبي قد أسند االختصاص

بإشيار اإلفبلس إلى محاكـ الدولة العضو التي يوجد عمى إقميميا مركز المصالح الرئيسية
لممديف المراد إشيار إفبلسو ،غير أنو لـ يتضمف نصاً يضع تعريفاً دقيقاً لفكرة "مركز المصالح
الرئيسية" واكتفى بالوصؼ الوارد في الحيثية رقـ ( )13مف ديباجتو والتي تقرر "يجب أف يتطابؽ

مركز المصالح الرئيسية مع المكاف الذي يدير منو المديف مصالحو ،والذي يكوف قاببلً لمتحقؽ
منو بواسطة الغير" .ولذلؾ يتخوؼ جانب مف الفقو مف أف القضاء في الدوؿ األعضاء يفسر
بشكؿ متفاوت فكرة "مركز المصالح الرئيسية لممديف" األمر الذي قد يترتب عميو تنازع في
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االختصاص القضائي( .)216فمف غير المستبعد عندئذ أف تتمسؾ محاكـ دولتيف أو عدة دوؿ في

آف واحد باختصاصيا طبقاً لمنص المذكور ،وذلؾ عمى الرغـ مف أف إفبلس رئيسي واحد ىو
الذي يمكف أف يفتتح في دوؿ االتحاد األوروبي بالتطبيؽ ليذا النص .وليذا واد ار ًكا منو ليذ
الخطر ،يوصى التنظيـ في ديباجتو في الحيثية رقـ ( )22بأنو في ىذه الحالة "يجب االعتراؼ

بحكـ المحكمة الذي يفتتح اإلفبلس أوالً في جميع الدوؿ األخرى األعضاء دوف أف يكوف بمقدور
ىذه الدوؿ إخضاع ىذا الحكـ ألية رقابة ما" .ومع ذلؾ إذا أخذنا في االعتبار أف تاريخ افتتاح

اإلفبلس ىو ذات التاريخ الذي يرتب فيو حكـ االفتتاح أثره (طبقاً لممادة  2-fمف ىذا التنظيـ)،
وأف ىذا التاريخ يقع تحت سمطاف القانوف الوطني لمدوؿ األعضاء ،يمكف أف ندرؾ عندئذ أف ىذا

الحؿ قد يفتح الباب أماـ الغش نحو االختصاص القضائي  forum shoppingمف قبؿ دائني
المديف ،األمر الذي ييدؼ ىذا التنظيـ إلى مقاومتو عمى نحو ما ورد في الحيثية ( )4مف

ديباجتو(.)217

ومف ناحية أخرى ،وضع التنظيـ األوروبي قرينة مفادىا أنو عندما يكوف المديف شركة أو
شخصاً معنوياً فإف مركز المصالح الرئيسية يوجد في المكاف الذي يوجد بو المقر التأسيسي،
ولكف ىذه القرينة يمكف إثبات عكسيا إذا تـ تقديـ الدليؿ عمى أف المقر التأسيسي لمشركة أو

لمشخص المعنوي ليس ىو في الواقع المكاف الذي يوجد بو مركز مصالحو الرئيسية ،أي إذا تـ

إثبات صورية  la fictivitéالمقر التأسيسي لمشركة أو لمشخص المعنوي.
()218

ومع ذلؾ لـ يغب عف باؿ جانب مف الفقو

التشديد عمى أف نظاـ ىذه القرينة والمجوء

إلى عناصر الواقع لتأكيدىا أو نفييا قد يكوف محبلً لتفسيرات مختمفة مف قبؿ القضاء في الدوؿ
األعضاء ،األمر الذي يترتب عميو تنازع في االختصاص القضائي .فضبلً عف ذلؾ ،قد يحدث

أف ت قر شركة ما باإلفبلس أماـ محاكـ الدولة التي تحدد بيا المقر التأسيسي بالرغـ مف أنيا تدار

في الواقع مف دولة أخرى دوف أف يحاوؿ الدائف إثبات عكس ىذه القرينة .في ىذا الفرض يثور

( )216راجعMELIN (F): op.cit., p 126, N° 102; BUREAU (D.) : op.cit. p 633, N° 28. :
وراجع مع المزيد مف التفاصيؿJAULT-SESEKE (F.) et ROBINE (D.): op. cit, p 811 etss, No 2 :
etss
( )217راجع:
BUREAU (D.) : op.cit. p 633, N° 29.
( )218انظر:
MARQUETTE (V.) et BARBE (C.) : op.cit., p 533, N° 30. MELIN (F): op.cit., p 112, N° 93,
BUTEAU (D.) : op.cit. p 628, N° 21.
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التساؤؿ عف مدى سمطة القاضي عمى عكس ىذه القرينة مف تمقاء نفسو في ظؿ عدـ توافر أدلة

عمى ذلؾ متمسؾ بيا مف قبؿ األطراؼ .مف المؤكد أف قواعد االختصاص القضائي المتعمقة
باإلفبلس تعتبر مف النظاـ العاـ ،وبالتالي يتعيف تطبيقيا تمقائياً بواسطة القاضي حتى واف لـ
يتمسؾ بيا مف قبؿ األطراؼ .ومع ذلؾ لـ يحدد التنظيـ األوروبي صراحة ما إذا كانت قواعد

االختصاص الواردة فيو تعتبر قواعد حصرية أـ ال ،كما أنو لـ ينظـ مسألة تحقؽ القاضي مف
اختصاصو مف تمقاء نفسو .ورغـ ذلؾ يجوز لمقاضي أف يثير مف تمقاء نفسو عدـ اختصاصو إذا

كاف المقر التأسيسي غير متطابؽ مع المكاف الذي تدار منو الشركة فعمياً ،كما يجوز لو ذلؾ مف

باب أولى إذا كاف مركز المصالح الرئيسية لممديف كائناً في الواقع في دولة أخرى غير عضو في
االتحاد ألننا سنخرج عندئذ مف نطاؽ التطبيؽ المكاني ليذا التنظيـ( .)219وباإلضافة إلى ما تقدـ،

ىناؾ بعض الجوانب التي يتعيف إبرازىا وىي:
 -1أف التنظيـ األوروبي قد استخدـ فكرة «مركز المصالح الرئيسية لممديف» كمعيار لتحديد

المحكمة المختصة بإشيار اإلفبلس ،كما استخدميا كمعيار لتطبيؽ التنظيـ ذاتو مف حيث

المكاف ،عمى نحو ما سبؽ بيانو -2 .أف اإلفبلس الذي يفتتح بناء عمى معيار مركز المصالح

الرئيسية لممديف يسمى باإلفبلس الرئيسي ،واإلفبلس الذي يمكف أف يفتتح في الدوؿ األخرى

األعضاء بناء عمى وجود منشأة ممموكة لممديف يعد إفبلساً فرعياً أو محمياً عمى نحو ما سنرى.

ثر عالمياً ،حيث ينصب عمى كؿ أمواؿ المديف أياً كاف موقعيا ،عمى
 -3أف لئلفبلس الرئيسي أ اً
األقؿ عندما يكوف مف غير الممكف شموؿ ىذه األمواؿ بموجب إفبلس فرعي(.)220

القاعدة الثانية :اختصاص محاكم الدولة العضو الكائن بيا منشأة المدين  :ورد النص عمى
ىذه القاعدة في الفقرة الثانية مف المادة ( )3مف التنظيـ األوروبي والتي نصت عمى أنو "عندما

يكوف مركز المصالح الرئيسية لممديف كائناً عمى إقميـ دولة عضو ،ال تختص محاكـ الدولة
األخرى العضو بافتتاح إفبلس تجاه ىذا المديف إال إذا كاف يممؾ منشأة عمى إقميـ الدولة

األخرى .وتكوف آثار ىذا اإلفبلس مقصورة عمى أمواؿ المديف الموجودة عمى إقميـ ىذه الدولة".

يستفاد مف ىذا النص ،مف ناحية أولى ،أف التنظيـ األوروبي قد جعؿ االختصاص بإشيار

اإلفبلس مقصو اًر – مف حيث المبدأ – عمى محاكـ الدولة العضو التي يوجد بيا مركز المصالح
( )219راجع مع المزيد مف التفاصيؿ:
MARQUETTE (V.) et BARBE (C.) : op.cit., p 534 ets, N° 32 ets.
( )220راجع مع المزيد مف التفاصيؿ:
MELIN (F): op.cit., p 126-127, N° 103.
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الرئيسية لممديف بحيث تصبح جميع محاكـ الدوؿ األخرى األعضاء غير مختصة بنظر ىذا

إستثناء افتتاح إفبلس بواسطة محاكـ
اإلفبلس( .)221ومف ناحية ثانية ،أجاز التنظيـ األوروبي
ً
الدولة ال عضو التي يقع عمى إقميميا منشأة ممموكة لممديف .وقد عرفت المادة الثانية مف ىذا

التنظيـ المنشأة بأنيا " -hكؿ مكاف لمعمميات يمارس فيو المديف بشكؿ ثابت نشاطاً اقتصادياً

مستخدماً في ذلؾ مجموعة مف الوسائؿ البشرية والمالية".

وأخي اًر أوضح التنظيـ األوروبي أف آثار ىذا اإلفبلس يكوف مقصو اًر عمى أمواؿ المديف الموجودة
عمى إقميـ الدولة العضو التي افتتح فييا ،أي الدولة العضو الكائف بيا المنشأة الممموكة لممديف.

ومف ثـ ال يكوف ليذا اإلفبلس سوى أثر محمي عمى عكس اإلفبلس الرئيسي المفتتح في الدولة

العضو الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية عمى نحو ما سبؽ أف بينا.

 معايير الختصاص القضائي المستبعدة من قبل التنظيم األوروبي :قرر التنظيـ األوروبي
صراحة األخذ بمعياريف فقط لئلختصاص القضائي بإجراء اإلفبلس عمى نحو ما سبؽ بيانو.
وبالتالي يجب اعتبار أف التنظيـ األوروبي قد استبعد معايير االختصاص األخرى،

وخصوصاً تمؾ المعموؿ بيا بشكؿ تقميدي مف قبؿ القضاء الفرنسي ،والتي تظؿ واجبة
التطبيؽ عمى إجراءات اإلفبلس التي ال تخضع لنطاؽ تطبيؽ ىذا التنظيـ أو لئلتفاقيات

الدولية النافذة في ىذا المجاؿ .ومف ىذه المعايير الجنسية الفرنسية ألحد األطراؼ أو
ممارسة نشاط في فرنسا أو وجود أمواؿ فييا .إف استبعاد ىذه المعايير يقمؿ مف مخاطر

انتقاء المحكمة  forum shoppingويسمح بقدر كبير مف توقع الحموؿ(.)222
المطمب الثاني
تعدد التفميسات

أكد التنظيـ الحالي ،في أكثر مف موضع ،عمى جواز تعدد التفميسات بخصوص ذات
المديف .فقد ورد في الحيثية رقـ ( )12مف ديباجة ىذا التنظيـ أنو "بغرض حماية المصالح
المختمفة ،يجيز التنظيـ افتتاح تفميسات فرعية بالتوازي مع التفميسة الرئيسية" .كما ورد في الحيثية

رقـ ( )18أنو "بعد افتتاح اإلفبلس الرئيسي ،ال يمنع التنظيـ طمب إفتتاح تفميسة أخرى في الدولة
العضو الكائف بيا منشأة ممموكة لممديف" .كما أكدت عمى ذلؾ المادة ( )16مف التنظيـ ،فبعد أف
قررت في فقرتيا األولى االعتراؼ بحكـ افتتاح اإلفبلس الصادر مف محاكـ الدولة العضو الكائف

( )221راجع في نفس المعنى :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،91 -90بند .89 -88
( )222انظر MELIN (F): op.cit., p 133- 134, N° 108. :ومع المزيد مف التفاصيؿ:
BUREAU (D.): op.cit. p 635 , N° 33 ets..
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بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف (اإلفبلس الرئيسي) ،قررت في فقرتيا الثانية أف ىذا

االعتراؼ ال يمنع افتتاح تفميسة أخرى في الدولة العضو الكائف بيا منشأة المديف .كما أكدت
عمى ذلؾ أيضاً المادة ( )17مف التنظيـ والتي جاء بيا أف اإلفبلس الرئيسي المفتتح طبقاً لممادة

( ،)1/3يسمح بافتتاح تفميسة أخرى في الدولة العضو الكائف بيا منشأة المديف طبقاً لممادة
(.)2/3

وقد قدـ التنظيـ عدة مبررات في ىذا الصدد ،فقد ورد في الحيثية رقـ ( )11مف ديباجتو "أف

التنظيـ يأخذ في الحسباف صعوبة إقامة إفبلس وحيد يكوف لو أثر عالمي في جميع الدوؿ

األعضاء بسبب االختبلفات العميقة بيف القوانيف الوطنية وليذا ينص عمى تفميسة رئيسية ذات

أثر عالمي ،وينص كذلؾ عمى تفميسات وطنية ال تتعمؽ سوى باألمواؿ الكائنة في دولة االفتتاح".
كما ورد في الحيثية رقـ ( )19مف ديباجة التنظيـ أنو "إلى جانب أف التفميسة الفرعية مخصصة
لحماية المصالح المحمية ،فإف ليذه التفميسة أغراضاً أخرى ،كما ىو الحاؿ عندما تكوف الذمة

ا لمالية لممديف في غاية التعقيد عند إدارتيا جممة واحدة أو عندما تكوف االختبلفات بيف األنظمة
القانونية عميقة ،بحيث يمكف أف تنشأ صعوبات عند امتداد آثار قانوف دولة االفتتاح إلى دولة

أخرى يوجد بيا أمواؿ لممديف .وليذا السبب يجوز لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي طمب افتتاح تفميسة

فرعية لصالح اإلدارة الفعالة لمذمة المالية"(.)223

وقد فرؽ التنظيـ الحالي – في المادة ( )3فقرة ( – )4 ،3بيف نوعيف مف ىذه التفميسات بحسب

التسمسؿ الزمني :التفميسات الفرعية والتفميسات المحمية ونعرض ليما فيما يمي:

أولً :التفميسات الفرعية :تنص المادة ( )3في الفقرة الثالثة مف التنظيـ الحالي عمى أنو "عندما
يفتتح إجراء اإلفبلس طبقاً لمفقرة ( ،)1فإف أي إفبلس يفتتح في وقت الحؽ طبقاً لمفقرة ( )2يكوف

إفبلساً فرعياً ،ويجب أف يكوف إجراء لمتصفية" .وىكذا يتضح مف ىذا النص أنو في حالة افتتاح
إفبلس رئيسي في الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف ،فإف أي إفبلس

يفتتح في وقت الحؽ ،بخصوص ذات المديف ،بواسطة محاكـ الدولة العضو الكائف بيا منشأة

المديف ،يكوف إفبلساً فرعياً ،ويجب أف يكوف اإلفبلس الفرعي إجراء لمتصفية ،أي طبقاً لممادة

( )2/cإجراء يترتب عميو تصفية أمواؿ المديف ،بما في ذلؾ إنياء اإلفبلس بالصمح أو بأي تدبير
أخر يضع نياية لو أو إنيائو بسبب عدـ كفاية األصوؿ.

( )223في نفس المعنى انظر:
BUREAU (D.) : op.cit. p 667-668, N° 91.
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وقد بيف التنظيـ الحالي أصحاب الحؽ في طمب افتتاح اإلفبلس الفرعي ،حيث تنص المادة

( )29منو عمى أنو "يجوز أف يطمب افتتاح إفبلس فرعي بواسطة )a :سنديؾ اإلفبلس الرئيسي،
 )bأي شخص أخر أو سمطة يكوف ليا الحؽ في طمب افتتاح إفبلس طبقاً لقانوف الدولة العضو
التي يطمب افتتاح إفبلس فرعي عمى إقميميا" .وىكذا يكوف طمب افتتاح اإلفبلس الفرعي مف حؽ

سنديؾ اإلفبلس الرئيسي أو أي شخص أو سمطة يجوز ليا طمب افتتاح اإلفبلس طبقاً لقانوف

الدولة العضو المراد افتتاح إفبلس فرعي عمى إقميميا.

وتجدر اإلشارة إلى أف التنظيـ الحالي قد أكد ،في أكثر مف موضع ،عمى أف آثار اإلفبلس
الفرعي تقتصر عمى أمواؿ المديف الكائنة عمى إقميـ الدولة التي يفتتح فييا .فقد ورد في الحيثية

رقـ ( )12مف ديباجة التنظيـ أنو يجوز افتتاح إفبلس فرعي في الدولة العضو التي يممؾ فييا
المديف منشأة ثـ أضافت "وتقتصر آثار اإلفبلس الفرعي عمى األمواؿ الكائنة في ىذه الدولة".

وأشارت إلى ذلؾ الفقرة الثانية مف المادة ( )3والتي ،بعد أف أجازت إفتتاح إفبلس أخر في الدولة

العضو الكائف بيا منشأة المديف ،أضافت "وتكوف آثار ىذا اإلفبلس مقصورة عمى أمواؿ المديف
الواقعة عمى إقميـ ىذه الدولة" .كما أشارت إلى ذلؾ أيضاً المادة ( ،)27فبعد أف أجازت افتتاح
إفبلس فرعي في الدولة العضو الكائف بيا منشأة المديف ،أضافت "وتكوف آثار ىذا اإلفبلس

مقصورة عمى أمواؿ المديف الكائنة عمى إقميـ ىذه الدولة العضو" .وبناء عميو ،ال يكوف لئلفبلس
الفرعي سوى أثر محمي ،وذلؾ عمى عكس اإلفبلس الرئيسي الذي يكوف لو أثر عالمي ألنو

ينصب عمى كؿ أمواؿ المديف فيما عدا األمواؿ الخاضعة لئلفبلس الفرعي(.)224

وأخي اًر تجدر اإلشارة أيضاً إلى أف التنظيـ قد أخضع افتتاح اإلفبلس الفرعي لشرط خاص ،حيث

نصت المادة ( )30منو عمى أنو "عندما يقتضي قانوف الدولة العضو المطموب افتتاح إفبلس
فرعي فييا أف تكوف أمواؿ المديف كافية لتغطية كؿ أو جزء مف نفقات أو مصاريؼ اإلفبلس،

يجوز لمقضاء المختص بيذا الطمب أف يقتضي مف المدعي تقديـ مقدـ لمنفقات أو ضماف ذي
قيمة مالية مناسبة" .والغرض مف ذلؾ تفادي أف تتجاوز تكمفة اإلفبلس قيمة الممتمكات التي

يمكف تصفيتيا(.)225

ثانياً :التفميسات المحمية :قد يحدث أف يفتتح اإلفبلس في الدولة العضو الكائف بيا منشأة
المديف قبؿ افتتاح اإلفبلس الرئيسي في الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية ليذا

المديف .وفي ىذه الحالة ،مف غير الممكف الحديث عف إفبلس فرعي نظ اًر لعدـ افتتاح اإلفبلس
( )224انظر في نفس المعنىMELIN (F): op.cit., p 130-131, N° 106. :
( )225انظرBUREAU (D.) : op.cit. p 668, N° 92. :
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الرئيسي ،وانما يكوف الحديث عف إفبلس محمي .وطبقاً لمفقرة الرابعة مف المادة ( )3مف التنظيـ
الحالي ،ال يجوز افتتاح اإلفبلس المحمي قبؿ افتتاح اإلفبلس الرئيسي إال في فرضيف :األوؿ :إذا
كاف مف غير الممكف افتتاح اإلفبلس الرئيسي في الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح

الرئيسية لممديف ،بسبب عدـ توافر الشروط المقررة بموجب قانوف ىذه الدولة .وقد يكوف استحالة
افتتاح اإلفبلس الرئيسي بسبب ،عمى سبيؿ المثاؿ ،عدـ توافر صفة التاجر في المديف رغـ أف
القانوف المختص يتطمب توافر ىذه الصفة في المديف أو بسبب عدـ كفاية أمواؿ المديف لنفقات

أو مصاريؼ اإلفبلس أو بسبب انقضاء ميعاد طمب افتتاح اإلفبلس .الثاني :إذا كاف افتتاح
اإلفبلس المحمي مطموباً بواسطة دائف يقع موطنو أو محؿ إقامتو أو مقره في الدولة العضو
الواقع فييا منشأة المديف أو بواسطة دائف نشأ دينو عف استغبلؿ ىذه المنشأة .وقد برر التنظيـ
الحالي تقييد افتتاح اإلفبلس المحمي بيذيف الفرضيف في الحيثية رقـ ( )17مف ديباجتو والتي

جاء بيا "إف اليدؼ مف ىذا التقييد ىو الحد إلى أقؿ مدى ممكف مف حاالت افتتاح تفميسات

محمية مستقمة قبؿ افتتاح اإلفبلس الرئيسي".

وتجدر اإلشارة إلى أنو إذا كاف اإلفبلس الفرعي يعد بالضرورة إجراء لمتصفية – كما سبؽ أف

ذكرنا – فإف اإلفبلس المحمي قد يكوف إجراء لمتصفية أو لمتقويـ .فضبلً عف ذلؾ تنص المادة

( ) 37مف التنظيـ عمى إمكانية تحويؿ اإلفبلس المحمي ،حيث يجوز لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي

أف يطمب تحويؿ اإلفبلس المحمي مف إجراء لمتقويـ إلى إجراء لمتصفية إذا ظير أف ذلؾ مفيداً
المكنة تفترض أال يكوف القضاء المختص
لمصالح الدائنيف في اإلفبلس الرئيسي .غير أف ىذه ُ
قد تبنى خطة لمتقويـ ،فإذا حدث ذلؾ ،سيكوف مف غير المبلئـ في الواقع قبوؿ إمكانية التحويؿ

ألف اإلجراء يكوف قد حقؽ غرضو .وأخي اًر ،تجدر اإلشارة أيضاً إلى أنو طبقاً لمحيثية رقـ ()17
مف ديباجة التنظيـ ،إذا افتتح إفبلس رئيسي بعد افتتاح التفميسة ،فإف ىذه األخيرة تصبح تفميسة

فرعية ،ومف ثـ تطبؽ عمييا – طبقاً لممادة ( )36مف التنظيـ -أحكاـ المواد مف ( )31إلى ()35
مف ىذا التنظيـ وذلؾ بالقدر الذي تسمح بو حالة ىذه التفميسة(.)226

المطمب الثالث
التنسيق بين التفميسات المتزامنة

( )226راجع في نفس المعنىMELIN (F): op.cit., p 132-133, N° 107. :
وأيضاً BUREAU (D.) : op.cit. p 668-669, N° 93 etes.
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سبؽ أف ذكرنا أف المديف قد يخضع في آف واحد لتفميستيف أو أكثر .وبغرض التنسيؽ

فيما بيف ىذه التفميسات ،وضع التنظيـ الحالي مجموعة مف األحكاـ فيما يتعمؽ بالتنسيؽ بيف
أعماؿ السناديؾ ،وممارسة حقوؽ الدائنيف ،ووقؼ عمميات التصفية ،والتدابير المنيية لمتفميسة

الفرعية ،والتدابير التحفظية ،وتوزيع أمواؿ المديف ،ونعرض ليذه األحكاـ فيما يمي:

أولً :التنسيق بين أعمال السناديك  :فرض التنظيـ الحالي عمى سنديؾ اإلفبلس الرئيسي

وسناديؾ التفميسات الفرعية واجب تبادؿ المعمومات وواجب التعاوف فيما بينيـ ،كما فرض التزاماً
عمى سنديؾ اإلفبلس الفرعي تجاه سنديؾ اإلفبلس الرئيسي ،ونعرض فيما يمي ليذه االلتزامات:

 -1التزام السناديك بتبادل المعمومات :ورد النص عمى ىذا االلتزاـ في الفقرة األولى مف المادة
( )31مف التنظيـ والتي نصت عمى أنو "مع مراعاة القواعد المقيدة لنشر المعمومات ،يمتزـ
سنديؾ اإلفبلس الرئيسي وسناديؾ التفميسات الفرعية بواجب تبادؿ المعمومات ،فيـ يمتزموف

باإلخطار بدوف تأخير عف أية معمومة قد تكوف مفيدة في التفميسة األخرى ،خصوصاً عف حالة
تقديـ وتحقيؽ الديوف والتدابير اليادفة إلى وضع نياية لمتفميسة".

وقد تنصب ىذه المعمومات عمى األمواؿ أو عمى التصرفات التي تغير مف مكنونيا أو عمى مدى

إمكاني ة تصفية ىذه األمواؿ .وقد تنصب عمى الديوف التي أقر بيا الدائنوف ،سواء أكانت محققة
أـ متنازعاً فييا ،أو عمى مرتبة الدائنيف أو عمى إجراءات التقويـ المأمولة أو عمى تدابير التصالح
المقترحة أو عمى مدى حالة تقدـ التفميسة .غير أف ىذا الواجب قد يتعارض مع المبادئ واجبة
التطبيؽ في مسائؿ نشر المعمومات ،عمى سبيؿ المثاؿ المبادئ واجبة التطبيؽ في مسائؿ

المعالجة المعموماتية لمبيانات ،وقد يتعارض كذلؾ مع المبادئ المتعمقة بالسر الميني أو بسرية

المراسبلت.

 -2واجب التعاون المتبادل بين السناديك :ورد النص عمى ىذا االلتزاـ في الفقرة الثانية مف
المادة ( )31مف التنظيـ والتي نصت عمى أنو "مع مراعاة القواعد واجبة التطبيؽ عمى كؿ
تفميسة ،يمتزـ سنديؾ اإلفبلس الرئيسي وسناديؾ التفميسات الفرعية بواجب التعاوف المتبادؿ" وعمى
ىذا األساس ،يجب أف يكوف مف سمطة سنديؾ اإلفبلس الرئيسي أف يطمب مف سنديؾ التفميسة

الفرعية استرداد  restitutionاألمواؿ الكائنة عمى إقميـ دولة افتتاح ىذه التفميسة ،مع مراعاة أف
ىذا االسترداد يتحقؽ طبقاً لقانوف اإلفبلس في ىذه الدولة .

 -3التزام سنديك التفميسة الفرعية بالسماح لسنديك اإلفالس الرئيسي بتقديم مقترحاتو
المتعمقة بتصفية أموال التفميسة الفرعية أو بأي استخدام أخر ليذه األموال :ورد النص عمى
ىذا االلتزاـ في الفقرة الثالثة مف المادة ( )31والتي نصت عمى أنو "يجب عمى سنديؾ التفميسة
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الفرعية أف يسمح في الوقت المناسب لسنديؾ التفميسة الرئيسية بتقديـ المقترحات المتعمقة بتصفية

أمواؿ التفميسة الفرعية أو بأي استخداـ أخر ليذه األمواؿ" .ويجب أف نبلحظ أف التنظيـ لـ ينص
عمى التزاـ سنديؾ التفميسة الفرعية بمراعاة المقترحات المحددة بواسطة سنديؾ التفميسة الرئيسية.
ومف ثـ يمكف القوؿ بأف سنديؾ التفميسة الرئيسية ال يمكنو سوى المنازعة في ق اررات سنديؾ

المفتتح فييا ىذه التفميسة إذا كاف القانوف واجب التطبيؽ
التفميسة الفرعية أماـ محاكـ الدولة ُ
يعترؼ لو بيذا الحؽ(.)227
ثانياً :ممارسة حقوق الدائنين  :تنص المادة ( )32مف التنظيـ الحالي عمى أنو « -1يجوز لكؿ

دائف تقديـ دينو في التفميسة الرئيسية وفي كؿ تفميسة فرعية  -2يجوز لسناديؾ التفميسة الرئيسية
والتفميسات الفرعية أف يتقدموا في التفميسات األخرى بالديوف التي سبؽ وأف تقدموا بيا في

التفميسات التي تـ تعيينيـ فييا ،وذلؾ بالقدر الذي يكوف مفيداً لمدائنيف في التفميسات المعينيف
فييا ،ومع مراعاة حؽ ىؤالء الدائنيف في االعتراض أو في سحب تقديـ الديوف عندما ينص

القانوف واجب التطبيؽ عمى ذلؾ -3 .لسنديؾ التفميسة الرئيسية أو الفرعية الحؽ في أف يشارؾ،

مثمو في ذلؾ مثؿ أي دائف ،في أي تفميسة أخرى وخصوصاً باالنضماـ إلى جماعة الدائنيف».

يتضح مف ىذا النص أف التنظيـ الحالي قد أجاز لكؿ دائف أف يتقدـ بدينو في التفميسة

الرئيسية التي تُتفتح في الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف وكذلؾ في أي
تفميسة فرعية تفتتح في دولة أخرى عضو يممؾ فييا المديف منشأة .كما أجاز التنظيـ لكؿ سنديؾ
– سواء سنديؾ التفميسة الرئيسية أو سناديؾ التفميسات الفرعية – أف يتقدـ في التفميسات األخرى

بالديوف التي سبؽ وأف تقدـ بيا في التفميسة المعيف فييا إذا كاف ذلؾ مفيداً لدائني ىذه التفميسة،
ومع األخذ في االعتبار حؽ ىؤالء الدائنيف في االعتراض أو في سحب تقديـ الديوف التي تقدـ

بيا السنديؾ إذا كاف القانوف واجب التطبيؽ عمى التفميسة يجيز ليـ ذلؾ .وأخي اًر ،أجاز التنظيـ
لكؿ سنديؾ في التفميسة الرئيسية أو الفرعية أف يشارؾ ،كأي دائف ،في أي تفميسة أخرى

وخصوصاً باالنضماـ إلى جماعة الدائنيف.

ثالثاً :وقف عمميات التصفية في التفميسة الفرعية  :تنص المادة ( )33مف التنظيـ الحالي عمى

أنو « -1يتعيف عمى القضاء الذي افتتح التفميسة الفرعية أف يوقؼ كؿ أو جزء مف عمميات
التصفية بناء عمى طمب سنديؾ التفميسة الرئيسية ،مع مراعاة أنو يجوز في ىذه الحالة أف يطمب
( )227راجع مع المزيد مف التفاصيؿ:
MELIN (F): op.cit., p 193-194, N° 145.; BUREAU (D.) : op.cit. p 670, N° 79 etss.،
وراجع :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،110-109بند .106
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مف سنديؾ التفميسة الرئيسية أي تدبير مناسب لضماف مصالح دائني التفميسة الفرعية وبعض

اضحا أنو غير
مجموعات الدائنيف .وال يجوز رفض طمب سنديؾ التفميسة الرئيسية إال إذا كاف و ً
مفيد بالنسبة لدائني التفميسة الرئيسية .ويصدر األمر بوقؼ التصفية لمدة ال تتجاوز ثبلثة
أشير ،ويجوز مدىا أو تجديدىا لفترات مماثمة -2 .لمقضاء المشار إليو في الفقرة  1إنياء وقؼ

عمم يات التصفية ،بناء عمى طمب سنديؾ التفميسة الرئيسية أو مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب

أحد الدائنيف أو بناء عمى طمب سنديؾ التفميسة الفرعية إذا لـ يعد ىذا اإلجراء مبر اًر ،خصوصاً

بمصمحة دائني التفميسة الرئيسية أو دائني التفميسة الفرعية».

يستفاد مف الفقرة األولى مف ىذا النص أنو يتعيف عمى القضاء المختص بالتفميسة الفرعية أف

يأمر بوقؼ عمميات التصفية كمياً أو جزئياً إذا طمب منو ذلؾ سنديؾ التفميسة الرئيسية ،مع
مراعاة أف ليذا القضاء أف يطمب مف ىذا السنديؾ القياـ بأي تدبير مناسب لضماف مصالح

دائني التفميسة الفرعية وبعض طوائؼ الدائنيف .فقد يطمب مف السنديؾ إيداع مبالغ نقدية ذات
قيمة مساوية لنفقات حفظ أمواؿ التفميسة أو لضماف الخسارة المحتممة لقيمة ىذه األمواؿ .وال
يجوز ليذا القضاء رفض طمب سنديؾ التفميسة الرئيسية بوقؼ عمميات التصفية إال في حالة

واحدة ىي إذا كاف ىذا اإلجراء ال يحقؽ بشكؿ واضح أي فائدة لدائني التفميسة الرئيسية ،ويصدر
األمر بوقؼ عمميات التصفية لمدة ال تتجاوز ثبلثة أشير قابمة لممد أو التجديد لفترات أخرى

مماثمة.

ومما تجدر اإلشارة إليو أف المقصود بالوقؼ ىنا ىو وقؼ عمميات التصفية .أما التفميسة الفرعية
ذاتيا فتظؿ قائمة وتنتج آثارىا المقررة بموجب قانوف الدولة المفتتحة فييا ،عمى سبيؿ المثاؿ فيما
يتعمؽ بممارسة المبلحقات الفردية .وفي جميع األحواؿ ،فإف وقؼ التصفية ال يسمح لسنديؾ

التفميسة الرئيسية بالتصرؼ في األمواؿ الخاضعة لمتفميسة الفرعية.
كما يستفاد مف الفقرة الثانية مف ىذا النص أنو يجوز لمقضاء المختص بالتفميسة الفرعية إنياء
وقؼ عمميات التصفية بناء عمى طمب سنديؾ التفميسة الرئيسية أو مف تمقاء نفسو أو بناء عمى

طمب أحد الدائنيف أو سنديؾ التفميسة الفرعية ،إذا لـ يعد ىذا اإلجراء مبر اًر بمصمحة الدائنيف في

التفميسة الرئيسية أو الفرعية(.)228

رابعاً :التدابير المنيية لمتفميسة الفرعية :وضع التنظيـ الحالي بعض األحكاـ الخاصة ،فقد
نصت المادة ( )34منو عمى أنو « -1عندما ينص القانوف واجب التطبيؽ عمى التفميسة الفرعية

( )228راجع في نفس المعنى مع المزيد مف التفاصيؿ:
MELIN (F): op.cit., p 195-196, N° 146.
376

عمى إمكانية إنياء ىذه التفميسة بدوف تصفية بواسطة خطة لمتقويـ أو التصالح أو أي تدبير

مماثؿ ،فإف ىذا التدبير يكوف مقترحاً مف قبؿ سنديؾ التفميسة الرئيسية .إف إنياء التفميسة الفرعية
بأحد التدابير المشار إلييا ال يصبح نيائياً إال بموافقة سنديؾ التفميسة الرئيسية أو ،في حالة عدـ
موافقتو ،عندما ال يمس التدبير المقترح المصالح المالية لدائني التفميسة الرئيسية -2 .كؿ تقييد
لحقوؽ الدائنيف ،كاإلبراء مف الديف أو تأجيؿ الوفاء ،ناشئ عف التدبير المشار إليو في الفقرة

األولى ال يمكف أف يرتب آثاره عمى أمواؿ المديف غير المستيدفة بيذه التفميسة إال بموافقة جميع

الدائنيف المعنييف -3 ،أثناء وقؼ عمميات التصفية المأمور بو طبقاً لممادة  ،33فإف سنديؾ
التفميسة الرئيسية وحدة ،أو المديف مع موافقة ىذا السنديؾ ،ىو الذي يمكنو أف يقترح في التفميسة

الفرعية التدابير المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف ىذه المادة ،وال يجوز ألي اقتراح أخر

يستيدؼ مثؿ ىذا التدبير أف يخضع لمتصويت أو التصديؽ» .يستفاد مف ىذا النص األحكاـ

اآلتية:

 -1أف سنديؾ التفميسة الرئيسية ىو المييمف عمى طرؽ إنياء التفميسة الفرعية ،فيو الذي يقترح
– طبقاً لمنص – خطة التقويـ أو التصالح إلنياء ىذه التفميسة .وفي الحقيقة أف ىذا السنديؾ
يكوف في جميع األحواؿ جدي اًر بتقدير مدى مبلئمة خطة التقويـ أو تدابير التصالح ،ومع ذلؾ

فإف ىذه الييمنة المقررة لسنديؾ التفميسة الرئيسية ليست مطمقة .فمف ناحية أولى فإف تدخؿ

سنديؾ التفميسة الرئيسية ال يمكف أف يكمؿ بالنجاح إال بالقدر الذي يكوف فيو مدعوماً مف قبؿ
سنديؾ التفميسة الفرعية أو المديف ذاتو .ومف ناحية ثانية ،قد يكوف تدبير التقويـ أو الصمح

مطموباً مف قبؿ المديف أو سنديؾ التفميسة الفرعية أو مف قبؿ أي شخص أخر إذا كاف ذلؾ مقر اًر
مف قبؿ القانوف الذي يحكـ التفميسة الفرعية ،وأخي اًر إذا كاف النص يقرر أف إنياء التفميسة الفرعية
ال يصبح نيائياً إال بموافقة سنديؾ التفميسة الرئيسية ،فإف ىذه الموافقة ليست دائماً ضرورية ،فقد
يحدث إنياء التفميسة الفرعية حتى في حالة عدـ موافقة سنديؾ التفميسة الرئيسية إذا كاف التدبير

المقترح ليس فيو مساس بالمصالح المالية لدائني التفميسة الرئيسية .وبناء عميو ،يجوز إنياء
التفميسة الفرعية بتدابير التقويـ أو التصالح المقترحة مف قبؿ المديف ذاتو رغـ الموقؼ المخالؼ

لسنديؾ التفميسة الرئيسية.

 -2إف أي تقييد لحقوؽ الدائنيف – كتأجيؿ الوفاء أو اإلبراء مف الديف – ناشئ عف خطة التقويـ
أو التصالح المقترحة في التفميسة الفرعية ال ينتج آثاره عمى أمواؿ المديف غير الخاضعة ليذه

التفميسة إال بموافقة جميع الدائنيف المعنييف .وفي الحقيقة لـ يكف النص عمى ىذا البياف ضرورياً،
ألف التفميسة الفرعية ليس ليا سوى آثار محمية محدودة باألمواؿ الكائنة عمى إقميـ الدولة التي
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افتتحت فييا ،ومف ثـ فإف التدابير المقيدة لحقوؽ الدائنيف ال يمكنيا أف تمتد إلى األمواؿ غير

الخاضعة لمتفميسة الفرعية إال إذا اتفؽ جميع الدائنيف المعنييف عمى ذلؾ.

 -3وأخي اًر ،تناوؿ النص – في الفقرة الثالثة – حالة صدور أمر مف القضاء المختص بالتفميسة
الفرعية بوقؼ عمميات التصفية طبقاً لممادة ( )33عمى النحو السابؽ بيانو .وفي ىذه الحالة،
يقرر النص أف اقتراح خطة لمتقويـ أو الصمح أو أي مف التدابير المنصوص عمييا في الفقرة

األولى مف ىذا النص ،يكوف لسنديؾ التفميسة الرئيسية وحدة أو المديف مع موافقة ىذا السنديؾ.

ويبرر بعض الفقياء ىذا الحكـ بأف وقؼ عمميات التصفية يكوف في حدود مصمحة دائني
التفميسة الرئيسية ،وبالتالي يكوف مف المنطقي أنو في حالة وقؼ التصفية ال يجوز تبني أو

اعتماد تدبير التقويـ أو التصالح بدوف رضاء سنديؾ التفميسة الرئيسية(.)229

خامساً :التدابير التحفظية  :تنص المادة ( )38مف التنظيـ الحالي عمى أنو "عندما يعيف قضاء

الدولة العضو المختص بموجب المادة ( )3فقرة ( )1سنديكاً مؤقتاً بغرض ضماف المحافظة عمى
أمواؿ المديف ،يكوف ليذا السنديؾ الحؽ في طمب أية تدابير لممحافظة عمى أمواؿ المديف التي

منصوصا عمييا في قانوف ىذه الدولة ،وذلؾ في الفترة
تتواجد في دولة أخرى عضو يكوف
ً
الفاصمة بيف طمب افتتاح اإلفبلس وصدور الحكـ باالفتتاح".

يستفاد مف ىذا النص أنو في حالة تعييف سنديؾ مؤقت بواسطة قضاء الدولة المختص بالتفميسة
الرئيسية ،يكوف ليذا السنديؾ الحؽ في طمب أية تدابير تحفظية عمى أمواؿ المديف الواقعة في

الدولة األخرى العضو ،يكوف منصوصاً عمييا في قانوف ىذه الدولة .والغرض مف ذلؾ ىو
ضماف المحافظة عمى أمواؿ المديف الكائنة في الدولة األخرى العضو خبلؿ الفترة الفاصمة ما

بيف طمب افتتاح اإلفبلس وصدور الحكـ بو .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو يجوز اتخاذ ىذه التدابير

في جميع الدوؿ األخرى األعضاء التي يممؾ فييا المديف أمواالً سواء أكاف لو فييا منشأة أـ ال.

كما تجدر اإلشارة أيضاً إلى أف لسنديؾ التفميسة الرئيسية ،بعد تعيينو ،أف يقرر ،عند االقتضاء،
طمب افتتاح تفميسة فرعية في الدولة الكائف بيا أمواؿ لممديف إذا كاف ليذا المديف منشأة فييا.

واذا حدث ذلؾ يكوف مف حؽ قضاء الدولة العضو المختص بالتفميسة الفرعية – أي الكائف بيا
منشأة المديف – أف يفصؿ في شأف اإلبقاء عمى التدبير المتخذ أو تعديمو .وفي حالة عدـ افتتاح
تفميسة فرعية ،يظؿ القضاء المختص بالتفميسة الرئيسية ىو المختص في ىذا الشأف ،وتكوف

( )229في نفس المعنى ومع المزيد مف التفاصيؿ راجعMelin (F): op.cit., p 197 etss, N° 147. :
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ق ارراتو معترفاً بيا في الدوؿ األخرى األعضاء طبقاً لممادة ( )1/25مف التنظيـ( ،)230كما سنرى

فيما بعد.

سادساً :قواعد توزيع أموال المدين  :وضع التنظيـ الحالي ثبلث قواعد تتعمؽ بتوزيع أمواؿ
المديف ىي :استرداد األمواؿ التي حصؿ عمييا الدائف بعد افتتاح التفميسة الرئيسية ،وخصـ ما
حصؿ عميو الدائف في تفميسة ما عند توزيع األمواؿ في التفميسة األخرى ونقؿ الفائض مف أمواؿ

المديف في التفميسات الفرعية إلى سنديؾ التفميسة الرئيسية ،ونعرض بإيجاز ليذه القواعد فيما

يمي:

 -1القاعدة الخاصة بالستردادات  : les restitutionsتنص المادة ( )20مف التنظيـ
الحالي ،في فقرتيا األولى ،عمى أنو "بعد افتتاح اإلفبلس المشار إليو في المادة ( )3فقرة (،)1
فإف الدائف الذي حصؿ ،بأي وسيمة خصوصاً بطرؽ التنفيذ ،عمى تسوية كمية أو جزئية تتعمؽ
بدينو مف أمواؿ المديف التي تتواجد عمى إقميـ دولة أخرى عضو ،يجب عميو رد ما حصؿ عميو

إلى السنديؾ ،مع مراعاة المادتيف ( )5و (.")7
يتضح مف ىذا النص أنو يواجو الفرض الذي يحصؿ فيو الدائف عمى تسويو لدينو ،سواء كمياً أو

جزئياً ،عف طريؽ التنفيذ عمى أمواؿ المديف الواقعة عمى إقميـ دولة عضو ،بعد إفتتاح التفميسة
الرئيسية في الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف .وفي ىذا الفرض ،يوجب
النص عمى الدائف رد األمواؿ التي حصؿ عمييا إلى سنديؾ التفميسة الرئيسية .ىذا مع مراعاة

أحكاـ المادة ( )5المتعمقة بالحقوؽ العينية والمادة ( )7المتعمقة بشروط االحتفاظ بالممكية ،ألف
الدائنيف الذيف يستفيدوف مف أحكاـ ىاتيف المادتيف ال يتأثروف بآلية االسترداد المنصوص عمييا

في المادة (.)231( )1/20

 -2القاعدة الخاصة بالخصومات  :Les Imputationsتنص المادة ( )20مف التنظيـ
الحالي ،في فقرتيا الثانية ،عمى أنو "بغرض المعاممة المتساوية لمدائنيف ،فإف الدائف الذي حصؿ

في تفميسة ما عمى حصة مف دينو ،ال يشارؾ في توزيع األمواؿ في التفميسة األخرى إال إذا
حصؿ الدائنوف مف ذات المرتبة أو الفئة عمى حصة معادلة في ىذه التفميسة األخيرة ".
يتضح مف ىذا النص أنو يواجو حالة افتتاح تفميستيف في آف واحد ضد ذات المديف .وفي ىذه

الحالة ،إذا حصؿ الدائف عمى حصة مف دينو في إحدى التفميستيف ،فبل يجوز لو أف يشارؾ في
( )230راجع في نفس المعنىMELIN (F): op.cit., p 201-202, N° 148. :
( )231في نفس المعنى راجعMELIN (F): op.cit., p 174, N° 133. :
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توزيع أمواؿ المديف في التفميسة األخرى إال إذا حصؿ دائنوا التفميسة األخرى ،مف ذات المرتبة

أو الفئة ،عمى حصة مساوية لتمؾ التي حصؿ عمييا الدائف في التفميسة األولى .والغرض مف
ىذا الحكـ ىو ضماف تحقيؽ المساواة بيف الدائنيف.
 -3القاعدة الخاصة بالفائض من األموال في التفميسة الفرعية :تنص المادة ( )35مف التنظيـ
الحالي عمى أنو "إذا كانت تصفية األمواؿ في التفميسة الفرعية تسمح بسداد جميع الديوف المقبولة
في ىذه التفميسة ،فإف عمى سنديؾ ىذه التفميسة أف ينقؿ بدوف تأخير الفائض مف األمواؿ إلى

سنديؾ التفميسة الرئيسية".

يتضح مف ىذا النص أنو يواجو حالة افتتاح تفميسة رئيسية في الدولة العضو الكائف بيا مركز
المصالح الرئيسية لممديف وتفميسة فرعية في الدولة العضو الكائف بيا منشأة ممموكة لذات

المديف ،وأف تكوف تصفية أمواؿ التفميسة الفرعية كافية لسداد جميع الديوف المقبولة فييا .وفي
ىذه الحالة ،عمى سنديؾ التفميسة الفرعية أف ينقؿ بدوف تأخير الفائض مف أمواؿ ىذه التفميسة

إلى السنديؾ في التفميسة الرئيسية(.)232

المبحث الثالث
القانون واجب التطبيق عمى اإلفالس الخاضع لمتنظيم األوروبي
تمييد وتقسيم :ورد في ديباجة التنظيـ األوروبي في الحيثية رقـ ( )23منو أنو «يجب أف يضع
التنظيـ الحالي قواعد تنازع قوانيف موحدة لتحؿ محؿ القواعد الوطنية في القانوف الدولي الخاص.
وأف قانوف دولة افتتاح اإلفبلس يجب أف يكوف ىو القانوف واجب التطبيؽ عمى اإلفبلس ما لـ

يوجد نص مخالؼ .وأف ىذه القاعدة لتنازع القوانيف يجب أف تنطبؽ عمى اإلفبلس الرئيسي
وكذلؾ عمى التفميسات المحمية .ويحدد ىذا القانوف جميع آثار اإلفبلس سواء أكانت إجرائية أو
موضوعية ،عمى األشخاص أو عمى المعامبلت القانونية المعنية ويحكـ ىذا القانوف شروط

االفتتاح وسير وانياء اإلفبلس».

واعماالً ليذا التوجيو تناوؿ التنظيـ األوروبي في المواد مف  4إلى  15مسألة القانوف واجب
التطبيؽ عمى اإلفبلس .وباالطبلع عمى نصوص ىذه المواد ،يتبيف لنا أف التنظيـ قد نص عمى

مبدأ عاـ ىو تطبيؽ قانوف دولة االفتتاح مبيناً نطاؽ تطبيقو ،ثـ نص عمى عدة استثناءات عمى
( )232في نفس المعنى راجعMELIN (F): op.cit., p 213 etss, N° 155-156. :
37:

ىذا المبدأ مقيداً بذلؾ مف سمطاف قانوف اإلفبلس .ونعرض فيما يمي ،في مطمب أوؿ ،لممبدأ
العاـ ،ثـ نعرض في مطمب ثاف لبلستثناءات الواردة عميو.
المطمب األول
المبدأ العام :تطبيق قانون دولة افتتاح اإلفالس
ورد النص عمى ىذا المبدأ في الفقرة األولى مف المادة ( )4مف التنظيـ األوروبي والتي نصت
عمى أنو "ما لـ يوجد حكـ مخالؼ في ىذا التنظيـ ،فإف القانوف واجب التطبيؽ عمى إجراء

اإلفبلس وآثاره ىو قانوف الدولة العضو التي افتتح اإلفبلس عمى إقميميا والمسماة بدولة
االفتتاح" .وقد تـ التأكيد عمى ىذا المبدأ ،بالنسبة لمتفميسات الفرعية ،في المادة ( )28مف التنظيـ
والتي نصت عمى أنو "ما لـ يوجد حكـ مخالؼ في ىذا التنظيـ ،فإف القانوف واجب التطبيؽ عمى

اإلفبلس الفرعي ىو قانوف الدولة العضو التي يفتتح عمى إقميميا ىذا اإلجراء" .ويرى جانب مف
()233

الفقو

أف التنظيـ األوروبي لـ يأت بجديد في ىذا الخصوص ،فيو في الواقع قد أخذ بحؿ

مسمـ بو عموماً في الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي.

غير أف التنظيـ لـ يكتؼ بالنص عمى تطبيؽ – مف حيث المبدأ – قانوف دولة االفتتاح ،بؿ
تعرض كذلؾ لبياف نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف ،وذلؾ في الفقرة الثانية مف المادة ( )4منو والتي

نصت عمى أنو "يحدد قانوف دولة االفتتاح شروط افتتاح اإلفبلس وسيره وانياءه ،ويحدد ىذا
القانوف عمى وجو الخصوص -a :المدينيف الذيف يمكف أف يكونوا محبلً إلجراء اإلفبلس-b .

األمواؿ التي تكوف محبلً لغؿ اليد ،ومصير األمواؿ التي يكتسبيا المديف بعد افتتاح إجراء

اإلفبلس -c .السمطات المتبادلة لممديف والسنديؾ -d .شروط االحتجاج بالمقاصة -e .آثار
اإلفبلس عمى العقود الجارية التي يكوف المديف طرفاً فييا -f .آثار اإلفبلس عمى المبلحقات

الفردية باستثناء الخصومات القائمة -g .الديوف التي تمثؿ خصوـ المديف ومصير الديوف الناشئة

بعد افتتاح اإلفبلس -h .القواعد المتعمقة بتقديـ ومراجعة وقبوؿ الديوف -i .قواعد توزيع حصيمة
تصفية األمواؿ ،ومرتبة الديوف وحقوؽ الدائنيف التي تـ سدادىا جزئياً بعد افتتاح اإلفبلس بموجب

حؽ عيني أو بموجب المقاصة -j .شروط وآثار إنياء اإلفبلس خصوصاً بموجب الصمح-k .
حقوؽ الدائنيف بعد إنياء اإلفبلس -m .القواعد المتعمقة ببطبلف  nullitéأو إبطاؿ

 annulationأو عدـ االحتجاج  inopposabilitéبالتصرفات الضارة لمجموع الدائنيف".

( )233انظرBUREAU (D.) : op.cit. p 638, N° 38. :
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()234

وتعميقاً عمى ىذا النص ،يرى جانب مف الفقو

أف ىذه القائمة ليست ليا سوى قيمة استرشاديو

 ،une valeur exemplativeفيي واردة عمى سبيؿ المثاؿ وليس عمى سبيؿ الحصر ،كما

يشير إلى ذلؾ استخداـ النص عبارة "وخصوصاً  ،"notammentوفي ىذا السياؽ ،يتساءؿ
()235

بعض الفقياء

عف مدى فائدة ىذه القائمة المعدة بطريقة غير حصرية لممسائؿ الخاضعة

لقانوف دولة االفتتاح .فضبلً عف ذلؾ ،ىناؾ بعض الحاالت الواردة في ىذه القائمة ينبغي التوقؼ
عندىا بغرض توضيحيا ،وىذه الحاالت ىي:

الحالة األولى :آثار اإلفبلس عمى العقود الجارية التي يكوف المديف طرفاً فييا :حيث يرى جانب
()236

مف الفقو

أف مف حؽ محكمة اإلفبلس وحدىا ،وتطبيقاً لقانوف اإلفبلس ،تقرير ما إذا كاف

العقد سارياً عند افتتاح اإلفبلس أـ ال ،وفي حالة اإليجاب ما إذا كاف مف الممكف استمرار ىذ
العقد مف عدمو .ىذا في حيف يرى جانب أخر مف الفقو

()237

أنو رغـ أىمية ىذه القاعدة حيث

إ نيا توسع مف دور السنديؾ الذي يمكنو أف يطمب استمرار العقود الجارية إذا أجاز لو ذلؾ قانوف
دولة االفتتاح إال أنيا بداىة ال تؤدي إلى االستبعاد الكامؿ  l’éviction entièreلمقانوف الذي

يحكـ العقد .فيذا القانوف ىو المختص ،في الواقع ،بتحديد ما إذا كاف العقد سارياً أـ ال ،وبالتالي
ال يكوف لقانوف دولة االفتتاح سند لمتدخؿ إال لتحديد آثار اإلفبلس إذا ثبت أف العقد مازاؿ سارياً.

الحالة الثانية :حالة القواعد المتعمقة بتقديـ ومراجعة وقبوؿ الديوف :فبخصوص ىذه الحالة ينبغي
مراعاة أف الفصؿ الرابع مف ىذا التنظيـ قد تضمف قواعد موضوعية تتعمؽ بكيفية تقديـ الديوف
وردت في المواد .42 ،41 ،39

234
أيضا:
( ) انظر MELIN (F.) : op.cit., p 142, N° 113 :وأنظر ً

GIORGINI (G.C): Method conflictuelle et regles materielles dans l'applications des
«nouveaux instruments de reglement de la faillite international, Dalloz, 2006 , p 183,
N° 339.
وأيضاً د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،101-100بند .101
( )235انظر BUREAU (D.) : op.cit. p 638, N° 39. :وعكس ذلؾ راجع ،د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع
السابؽ ،نفس الموضع حيث ذكر أف ىذا المسمؾ الذي اتبعو التنظيـ يعد مسمكاً محموداً ،إذ أف حرص ىذا
التنظيـ عمى تعييف ىذا القانوف بيذه الدقة يعد أم اًر مستحسناً.

( )236انظرREMERY (J.P.): La faillite internationale, Puf, coll. Que sais-je? 1996. p 79 :
( )237انظرMELIN (F.) : op.cit. p 142, N°113 :
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الحالة الثالثة :القواعد المتعمقة ببطبلف أو عدـ إمكاف االحتجاج بالتصرفات الضارة بمجموع
()238

الدائنيف :بالنسبة ليذه الحالة ،يتفؽ الفقو

مع التنظيـ األوروبي في أف حاالت بطبلف أو عدـ

جواز االحتجاج بالتصرفات المبرمة أثناء فترة الشؾ  la période suspecteيجب أف تخضع

لقانوف اإلفبلس ،بحجة أف ىذا الجزاء ليس مرتبطاً بعيب ذاتي  Un Vice intrinsèqueفي

العقد ،بؿ يعد أث اًر مترتباً عمى اإلفبلس .غير أف ىذا االتفاؽ – بيف الفقو والتنظيـ – ليس كامبلً،
فقد أجاز التنظيـ ،بعد ذلؾ ،لممستفيد مف التصرؼ الضار بمجموع الدائنيف أف يتمسؾ بصحة

التصرؼ إذا قدـ الدليؿ عمى أف ىذا التصرؼ يخضع لقانوف دولة أخرى عضو غير دولة
االفتتاح ،وأف ىذا القانوف ال يسمح بالطعف في ىذا التصرؼ بأي وسيمة كانت (المادة  13مف

التنظيـ) .وىذا يعني أف التصرؼ الضار ال ينبغي الطعف فيو طبقاً لمقواعد المتعمقة باإلفبلس أو

لمقواعد العامة في القانوف الوطني واجب التطبيؽ عمى ىذا التصرؼ(.)239

وفي ضوء ذلؾ يثور التساؤؿ عف مدى مبلءمة ىذه المكنة ،المنصوص عمييا في المادة

( )13مف التنظيـ ،في الخروج عف سمطاف قانوف اإلفبلس ،حيث يتخوؼ في الواقع مف أف
إخضاع التصرفات الناجزة أثناء فترة الشؾ لقانوف يجيؿ انعداـ الصحة في ىذا المجاؿ قد يفرغ
قاعدة بطبلف التصرفات المبرمة في فترة الشؾ مف مضمونيا ،وقد يعرض لمخطر المصالح

الجماعية لمدائنيف التي يسعى اإلفبلس إلى حمايتيا( .)240وعمى ذلؾ فإف مبدأ حرية اختيار
القانوف واجب التطبيؽ في المسائؿ التعاقدية يوفر لممديف الذي يعاني مف وضع ميؤوس منو

الوسيمة المفضمة في تبديد أصوؿ المشروع ،ومف ثـ يجعؿ مف الضروري تقديـ مصحح un

 correctifمبني عمى عدـ توافر الغش نحو القانوف .)241(la fraude à la loi
المطمب الثاني
الستثناءات الواردة عمى تطبيق قانون دولة الفتتاح

( )238انظرBUREAU (D.) : op.cit. p 639, N° 41. :
( )239انظرBUREAU (D.) : op.cit. p 640, N° 41. :
( )240انظرBUREAU (D.) : op.cit. p 640, N° 41. :
( )241انظرBUREAU (D.) : op.cit. p 640-641, N° 41. :
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وضع التنظيـ األوروبي – في المواد مف ( )5إلى ( – )15قواعد خاصة تكوف ليا الغمبة

عمى المبدأ العاـ الوارد في المادة ( )4والسابؽ بيانو ،ونعرض فيما يمي ليذه القواعد وذلؾ عمى
النحو التالي:
أولً :القاعدة الخاصة بالحقوق العينية :تنص الفقرة األولى مف المادة ( )5مف التنظيـ األوروبي

عمى أنو «ليس في افتتاح إجراء اإلفبلس مساساً بالحؽ العيني لمدائف أو لمغير عمى األمواؿ
المادية أو غير المادية ،المنقولة أو العقارية – سواء عمى أمواؿ محددة أو عمى مجموعات أمواؿ

غير محددة تخضع في تكوينيا لمتغيير – الممموكة لممديف والتي تتواجد عمى إقميـ دولة أخرى

عضو في لحظة افتتاح اإلفبلس» .وبناء عميو ،تظؿ الحقوؽ العينية المنصبة عمى أمواؿ المديف
الخاضع لئلفبلس ،سواء مف حيث نشأتيا أو صحتيا أو آثارىا ،خاضعة لمقانوف واجب التطبيؽ

عمييا طبقاً لقواعد تنازع القوانيف المقررة في قانوف دولة القاضي ،وىذا القانوف ،بوجو عاـ ،ىو

قانوف موقع الماؿ  .)242(lex rei sitaeوقد عبرت عف ذلؾ بوضوح الحيثية رقـ ( )25مف

ديباجة ىذا التنظيـ بتقريرىا أنو «بالنسبة لمحقوؽ العينية مف الضروري النص عمى إسناد خاص

مخالؼ لقانوف دولة االفتتاح نظ اًر لما تتمتع بو ىذه الحقوؽ مف أىمية ممحوظة في مجاؿ منح
االئتماف .ومف ثـ فإف إثبات وصحة وأثر الحؽ العيني يجب أف تتحدد طبقاً لقانوف البمد موقع

الماؿ ،وال يجب المساس بو بافتتاح اإلفبلس».

ويشترط لتطبيؽ ىذه القاعدة الخاصة أف يكوف الحؽ العيني قد نشأ عمى أمواؿ المديف قبؿ افتتاح

إجراء اإلفبلس ،ويستوي بعد ذلؾ أف تكوف ىذه األمواؿ مادية أو غير مادية ،منقوالت أو

عقارات .كما يستوي أف يكوف الحؽ العيني منصباً عمى أمواؿ محددة أو عمى مجموع الذمة

المالية لممديف .كما يشترط أيضاً أف تتواجد ىذه األمواؿ عمى إقميـ دولة أخرى عضو غير دولة

االفتتاح( .)243وتقدـ المادة ( )2/gمف ىذا التنظيـ بعض اإليضاحات في ىذا الخصوص ،فقد
نصت عمى أنو «يقصد بالدولة العضو التي يتواجد بيا الماؿ :بالنسبة لؤلمواؿ المادية :الدولة

العضو التي يقع الماؿ عمى إقميميا ،بالنسبة لؤلمواؿ والحقوؽ التي يجب عمى المالؾ أو صاحب

الحؽ قيدىا في سجؿ عاـ :الدولة العضو التي يكوف ىذا السجؿ تحت سمطتيا ،بالنسبة لمديوف:
الدولة العضو التي يوجد عمى إقميميا مركز المصالح الرئيسية لممديف.»..

ولـ يضع التنظيـ األوروبي تعريفاً محدداً لمحقوؽ العينية ،ومع ذلؾ ،وألجؿ تجنب حاالت انعداـ
اليقيف ،عرضت الفقرة الثانية مف المادة ( )5منو لمجموعة مف الحقوؽ التي يجب اعتبارىا مف

( )242راجع مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.) : op.cit. p 146-147, N°115 :
( )243انظرMELIN (F.) : op.cit. p 146-147, N°115 :
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حيث المبدأ مف قبيؿ الحقوؽ العينية ،حيث جاء بيا «الحقوؽ المشار إلييا في الفقرة األولى ىي

عمى وجو الخصوص -a :الحؽ في بيع الماؿ أو تصفيتو وخصوصاً بموجب رىف حيازي أو

رىف عقاري  -bالحؽ الحصري في استرداد الديف خصوصاً بموجب رىف حيازي أو حوالة ىذا

الديف عمى سبيؿ الضماف  -cالحؽ في المطالبة بالماؿ أو المطالبة باسترداده مف تحت سمطة
مف يحوزه أو ينتفع بو ضد إرادة صاحب الحؽ  -dالحؽ العيني في استيفاء ثمار الماؿ" .كما

نصت الفقرة الثالثة مف ذات المادة عمى أنو "يكوف مماثبلً لمحؽ العيني الحؽ المقيد في سجؿ
عاـ وقابؿ لبلحتجاج بو في مواجية الغير ويسمح بالحصوؿ عمى حؽ عيني بالمعنى الوارد في

الفقرة (».)1
فيذه الحقوؽ تظؿ خاضعة لقانونيا الخاص ،وتفمت بذلؾ مف القانوف واجب التطبيؽ عمى
اإلفبلس .وبناء عميو قد ال يخضع الدائنوف لقاعدة وقؼ المبلحقات الفردية ،وقد يفمت ىؤالء

الدائنيف مف قواعد تصنيؼ االمتيازات الواردة في قانوف اإلفبلس ،وقد ال يستطيع السنديؾ إدراج
ىذه األمواؿ في اإلفبلس الذي يمثمو( .)244ومف الجدير بالذكر أف ىذه القاعدة ترد عمييا القيود

التالية( -1 :)245في حالة بيع ماؿ ممموؾ لممديف ،فإف الحيثية رقـ ( )25مف ديباجة التنظيـ تبيف
أف "الزيادة أو الفائض في حصيمة بيع الماؿ الخاضع لمحؽ العيني يجب أف تسمـ إلى سنديؾ
اإلفبلس الرئيسي إذا لـ يفتتح إفبلس فرعي" .ويرجع ذلؾ إلى أف اإلفبلس الرئيسي ذو أثر عالمي
وينصب عمى مجموع أمواؿ المديف -2 .إذا لـ يقـ الدائف المالؾ لحؽ عيني عمى ماؿ المديف

ببيع ىذا الماؿ ،يجوز لمسنديؾ الممثؿ لئلفبلس الرئيسي إجراء ىذا البيع مع مراعاة اإلجراءات

المنصوص عمييا في قانوف الدولة العضو التي ينوي التصرؼ عمى إقميميا .وذلؾ إعماالً لممادة

( )3/38مف التنظيـ والتي تنص عمى أنو "يجب عمى السنديؾ في ممارستو لسمطاتو مراعاة

قانوف الدولة العضو التي ينوي التصرؼ عمى إقميميا خصوصاً فيما يتعمؽ بإجراءات بيع

األمواؿ -3 ."...عندما يكوف لممديف منشأة عمى إقميـ الدولة العضو الكائف بيا األمواؿ الخاضعة
لمحقوؽ العينية ،يكوف لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي أف يطمب افتتاح إفبلس فرعي عمى إقميـ ىذه

الدولة ،وذلؾ إعماالً لمحيثية رقـ ( )25مف ديباجة التنظيـ والتي تقرر "عندما تكوف األمواؿ

خاضعة لحقوؽ عينية بموجب قانوف دولة الموقع ،ويكوف اإلفبلس الرئيسي منفذاً في دولة أخرى
عضو ،فإف لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي أف يطمب افتتاح إفبلس فرعي أماـ قضاء الدولة التي

244
أيضا:
( ) انظر MELIN (F.) : op.cit. p 147-148, N°115 :وراجع ً

JOBARD-BACHELLIER(M-N): Le sort des garanties, In l'effet international de la faillite:
Une realite?, Dalloz/2004, p127, spec.p132 et.ss
( )245انظرMELIN (F.) : op.cit. p 148 et 149, N°115 :
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نشأت فييا الحقوؽ العينية إذا كاف لممديف منشأة في ىذه الدولة" -4 .أف ىذه القاعدة الخاصة
بالحقوؽ العينية والواردة في الفقرة األولى مف المادة ( )5ال تعوؽ دعاوي البطبلف أو اإللغاء أو

عدـ جواز االحتجاج بالتصرفات الضارة بمجموع الدائنيف ،وذلؾ إعماالً لمفقرة الرابعة مف ذات

المادة والتي نصت عمى أنو "ال تعوؽ الفقرة األولى دعاوى البطبلف أو اإللغاء أو عدـ جواز
االحتجاج المشار إلييا في المادة ."4/2/M
ثانياً :القاعدة الخاصة بالمقاصة  : La compensationسبؽ أف ذكرنا أف قانوف دولة

االفتتاح ىو الذي يحدد شروط االحتجاج بالمقاصة طبقاً لممادة ( ،)4-2-dوبالتالي إذا كاف ىذا

القانوف يجيز المقاصة يتـ تطبيقو ،وعندئذ ال تثور أية مشكمة .ومع ذلؾ ،أعرب واضعوا التنظيـ

األوروبي عف ترحيبيـ بالمقاصة ،حيث وضعوا معيا اًر بدلياً  alternativeلئلسناد .ففي الفرض
الذي ال يجيز فيو قانوف دولة االفتتاح إجراء المقاصة يتعيف تطبيؽ المادة ( )6مف التنظيـ والتي

تضع استثناء عمى حكـ قانوف اإلفبلس  .lex concursusفكما تشير الحيثية ( )26مف ديباجة
التنظيـ "إذا لـ يكف قانوف دولة االفتتاح يجيز المقاصة ،مع ذلؾ لمدائف الحؽ في إجراء المقاصة

إذا كانت جائزة طبقاً لمقانوف واجب التطبيؽ عمى ديف المديف المفمس" .واعماالً ليذا التوجيو

الوارد في الحيثية المذكورة جاءت المادة ( )6مف التنظيـ ونصت في فقرتيا األولى عمى أنو "

ليس في افتتاح إجراء اإلفبلس مساساً بحؽ الدائف في التمسؾ بالمقاصة بيف دينو وديف المديف
عندما تكوف جائزة طبقاً لمقانوف واجب التطبيؽ عمى ديف المديف المفمس" .ويبلحظ في ىذا

الصدد أنو في ظؿ عدـ وجود أية قيود واردة في التنظيـ ،فإف ىذا القانوف قد يكوف قانوف دولة

عضو أو دولة غير عضو ،وبالتالي يكوف المقصود ىو البحث عف القانوف واجب التطبيؽ عمى

ديف المديف طبقاً لقواعد تنازع القوانيف في دولة القاضي .وبيذا تصبح المقاصة – عمى نحو ما

ورد في الحيثية المذكورة – "نوعاً مف الضماف المحكوـ بالقانوف الذي يمكف لمدائف المعني

التمسؾ بو في لحظة ميبلد الديف»(.)246

فضبلً عما تقدـ ،تثور بعض التساؤالت التي يتعيف اإلجابة عنيا .فمف ناحية أولى يثور التساؤؿ
عما إذا كانت اإلشارة  la référenceالمعدة لمقانوف واجب التطبيؽ عمى ديف المديف تعد إشارة
إلى القواعد العامة المتعمقة بالمقاصة في ىذا القانوف أـ أنيا إشارة إلى القواعد الخاصة بالمقاصة

في قانوف اإلفبلس في الدولة التي يطبؽ قانونيا عمى ديف المديف .إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ
ليست أم اًر سيبلً ،ويمكف أف نذكر في ىذا الصدد أف المنشور الفرنسي الصادر في  17مارس

لسنة  2003بشأف دخوؿ التنظيـ األوروبي حيز النفاذ قد انحاز لمتفسير الثاني ،مقر اًر "أف عبارة
( )246انظرMELIN (F.) : op.cit. p 149, N°116 :
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القانوف واجب التطبيؽ تشير إلى قانوف اإلفبلس في الدولة التي يحكـ قانونيا الديف"( .)247مف

ناحية أخرى ،يثور التساؤؿ عما إذا كاف القانوف واجب التطبيؽ عمى ديف المديف لو الحؽ وحده
في أف يحكـ المقاصة .أجاب بعض الفقياء

()248

بالقوؿ أنو يجب األخذ في االعتبار أف المقاصة

ال تكوف محكومة مباشرة بموجب ىذا القانوف بؿ يجب األخذ بالتطبيؽ المتزامف application

 concurrentielleلقانوف الديف وقانوف القاضي  .lex foriوعمى أية حاؿ ،تجدر اإلشارة إلى
أف ىذا االستثناء الخاص بالمقاصة ال يسري إال بالنسبة لمديوف المتبادلة

créances

 réciproquesالتي تكوف قد نشأت قبؿ افتتاح اإلفبلس ،في المقابؿ ،يسري قانوف دولة
االفتتاح  -طبقاً لممبدأ العاـ المنصوص عميو في المادة ( – )2/4عندما تكوف الديوف قد نشأت

بعد افتتاح اإلفبلس .كما تجدر اإلشارة ،أخي اًر ،إلى أف ىذه القاعدة الخاصة بالمقاصة ال تشكؿ

حائبلً بالنسبة لدعاوي البطبلف أو اإللغاء أو عدـ جواز االحتجاج بالتصرفات الضارة بالدائنيف،

وذلؾ إعماالً لمفقرة الثانية مف المادة ( )6مف التنظيـ والتي نصت عمى أف "القاعدة الواردة في
الفقرة األولى ،ال تمثؿ عقبة بالنسبة لدعاوى البطبلف أو اإللغاء أو عدـ جواز االحتجاج المشار

إلييا في المادة (.)249(")4/2/m

ثالثاً :القاعدة الخاصة بشروط الحتفاظ بالممكية :رغبة منو في حماية التجارة ،أخذ التنظيـ

األوروبي في االعتبار شروط االحتفاظ بالممكية التي يتفؽ عمييا األطراؼ في العقد ،بخصوص
األمواؿ الخاضعة إلجراء اإلفبلس .فقد نصت المادة ( )7مف ىذا التنظيـ عمى أنو« -1إف

افتتاح إجراء اإلفبلس ضد مشتري الماؿ ال يمس حقوؽ البائع المبنية عمى شرط االحتفاظ
بالممكية إذا وجد ىذا الماؿ لحظة افتتاح اإلفبلس عمى إقميـ دولة أخرى عضو غير دولة االفتتاح

 -2أف افتتاح إجراء اإلفبلس ضد بائع الماؿ بعد تسميـ ىذا الماؿ ال يعد سبباً النفساخ
 résolutionأو فسخ  résiliationعقد البيع ،وال يعوؽ اكتساب المشتري لممكية الماؿ المبيع

إذا وجد ىذا الماؿ لحظة افتتاح اإلفبلس عمى إقميـ دولة أخرى عضو غير دولة االفتتاح-3 ،
األحكاـ الواردة في الفقرة األولى والثانية ال تعوؽ دعاوى البطبلف أو اإللغاء أو عدـ جواز

االحتجاج المشار إلييا في المادة ( .»)4/2/mيتضح مف ىذا النص في فقرتيو ( )2 ،1أف
التنظيـ األوروبي قد فرؽ بيف حالتيف :األولى عندما يكوف مشتري الماؿ المثقؿ بشرط االحتفاظ

بالممكية خاضعاً لئلفبلس .وفي ىذه الحالة يقرر النص أف افتتاح اإلفبلس ضد مشتري ىذا
( )247انظرMELIN (F.) : op.cit. p 149-150, N°116 :
( )248راجع في ذلؾMELIN (F.) : op.cit. p 150, N°116 :
( )249انظر في نفس المعنيMelin (F.) : op.cit. p 150, N°116 :
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الماؿ ليس فيو مساساً بحقوؽ البائع بشرط أف يوجد الماؿ لحظة افتتاح اإلفبلس عمى إقميـ دولة
أخرى غير دولة اإلفتتاح .غير أف النص لـ يبيف القانوف الذي يتعيف الرجوع إليو ،وبالتالي يثور

التساؤؿ عما إذا كاف يتعيف الرجوع إلى قانوف موقع الماؿ أـ إلى قانوف العقد .الثانية :عندما

يكوف بائع الماؿ المثقؿ بشرط االحتفاظ بالممكية خاضعاً لئلفبلس .وفي ىذه الحالة ،يقرر النص

أف افتتاح اإلفبلس ال يشكؿ سبباً لفسخ أو إلنفساخ عقد البيع ،وال يمنع مف اكتساب المشتري

لممكية الماؿ المبيع طالما استمـ ىذا الماؿ وكاف واقعاً لحظة إفتتاح اإلفبلس عمى إقميـ دولة
أخرى عضو غير دولة اإلفتتاح .وعمى غرار المادتيف ( )6( ،)5السالؼ بيانيما ،تبيف الفقرة

الثالثة مف المادة ( )7أف األحكاـ الواردة في الفقرتيف ( )2 ،1ال تعوؽ دعاوى البطبلف أو اإللغاء

أو عدـ جواز االحتجاج بالتصرفات الضارة بمجموع الدائنيف .وتجدر اإلشارة أخي اًر إلى أف ىذا
التنظيـ لـ يتناوؿ الفرض الذي يتـ فيو نقؿ الماؿ إلى خارج حدود دولة االفتتاح بغية التيرب أو

اإلفبلت مف اآلثار التي تترتب عمى افتتاح اإلفبلس في ىذه الدولة(.)250

رابعاً :القاعدة الخاصة بالعقود المنصبة عمى األموال العقارية  :سبؽ أف ذكرنا أف قانوف دولة
االفتتاح ىو الذي يحدد آثار اإلفبلس عمى العقود الجارية طبقاً لممادة ( ،)4/2/mغير أف
التنظيـ قد وضع استثناء عمى ىذا المبدأ بالنسبة لمعقود المنصبة عمى أمواؿ عقارية ،فقد نصت

المادة ( )8مف ىذا التنظيـ عمى أف "آثار اإلفبلس بالنسبة لمعقد الذي يعطي الحؽ في اكتساب
ماؿ عقاري أو في االنتفاع بو تكوف محكومة حصرياً بقانوف الدولة العضو التي يقع ىذا الماؿ

عمى إقميميا".

يتضح مف ىذا النص أنو عندما يكوف موضوع العقد ىو تممؾ ماؿ عقاري أو االنتفاع بو ،ويكوف
ىذا الماؿ كائناً عمى إقميـ دولة أخرى عضو غير دولة االفتتاح ،فإف قانوف مكاف موقع العقار

ىو الذي يحدد حصرياً آثار اإلفبلس عمى ىذا العقد وليس قانوف دولة االفتتاح.

ومف الجدير بالذكر أف ىذا االستثناء خاص بالعقود المنصبة عمى أمواؿ عقارية كائنة في الدوؿ

األعضاء في االتحاد األوروبي ،وبالتالي إذا كانت ىذه األمواؿ كائنة خارج الدوؿ األعضاء ،فإف

ىذا االستثناء يكوف مستبعداً ويتولى قاضي اإلفبلس تحديد القانوف واجب التطبيؽ طبقاً لقواعد
تنازع القوانيف السائدة في قانونو الوطني(.)251

( )250راجع مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.) : op.cit. p 151-152, N°117 :
( )251راجع في نفس المعنى ،MELIN (F.) : op.cit. p 152, N°117 :ومع المزيد مف التفاصيؿ راجع
GIORGINI (G.C.): op.cit., p 230 ets., N° 428 ets
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خامساً :القاعدة الخاصة بحقوق والتزامات المشتركين في أنظمة لموفاء أو في األسواق

آثار ال
المالية :إذا كاف لئلفبلس آثار اقتصادية أو مالية ميمة ،فإف لئلفبلس ،عبلوة عمى ذلؾ ،اً
يمكف إنكارىا عمى الثقة التي يجب بالضرورة أف تتوافر فيما بيف المتعامميف المشاركيف في أنظمة

لموفاء أو في األسواؽ المالية ،وليذا السبب تضمف التنظيـ األوروبي أحكاماً خاصة في مثؿ ىذه

الفروض( .)252وقد عبرت عف ذلؾ بوضوح الحيثية ( )27مف ديباجة التنظيـ ،حيث ورد بيا أف
«ىناؾ ح اجة ممحة لحماية خاصة فيما يتعمؽ بأنظمة الوفاء واألسواؽ المالية ،وينطبؽ ذلؾ عمى
المقاصة والتصفية المنصوص عمييا في ىذه األنظمة ،كما ينطبؽ كذلؾ عمى حوالة الصكوؾ

المالية والتأمينات المنظمة ألجؿ ىذه المعامبلت ،وذلؾ إعماالً عمى وجو الخصوص لمتوجيو
األوروبي رقـ  98/26الصادر عف البرلماف والمجمس األوروبي في  19مايو سنة 1998
المتعمؽ بالطابع النيائي لمتسوية في أنظمة الوفاء والتسوية في عمميات الصكوؾ المالية .وأف
القانوف واجب التطبيؽ عمى نظاـ الوفاء أو عمى السوؽ المالية ىو وحدة الذي يجب أف يطبؽ

عمى ىذه المعامبلت .ويستيدؼ ىذا الحكـ تفادي أي تعديؿ آلليات التسوية والتصفية المنصوص
عمييا في أنظمة الوفاء أو في األسواؽ المالية لمدوؿ األعضاء في حالة إفبلس أحد األطراؼ في

إحدى ىذه المعامبلت ويتضمف التوجيو  98/26الصادر عف البرلماف األوروبي أحكاماً خاصة

تحؿ محؿ األحكاـ العامة الواردة في التنظيـ األوروبي الحالي».

واعماالً ليذا التوجيو الوارد في الحيثية المذكورة ،نصت المادة ( )9مف التنظيـ في فقرتيا األولى
عمى إنو "بدوف المساس بالمادة ( ،)5فإف آثار اإلفبلس عمى حقوؽ والتزامات المشاركيف في

نظاـ لموفاء أو لمتسوية أو في سوؽ مالية ،تكوف محكومة حصرياً بموجب قانوف الدولة العضو

واجب التطبيؽ عمى ىذا النظاـ أو تمؾ السوؽ".

ويستفاد مف ىذا النص ،مف ناحية  ،أف القانوف واجب التطبيؽ عمي حقوؽ والتزامات

األطراؼ المشاركيف في أنظمة لموفاء أو في األسواؽ المالية ىو حصرياً قانوف الدولة العضو
واجب التطبيؽ عمي نظاـ الوفاء أو السوؽ المالية .وبالتالي يكوف قانوف اإلفبلس مستبعدا في

ىذه الفروض ،األمر الذي يسمح بتفادي حدوث التنازع الذي يمكف أف ينشأ مع القانوف المحمي

لو كاف قانوف اإلفبلس ىو الواجب التطبيؽ .ومف ناحية أخرى فإف النص المذكور يراعي
التطبيؽ المحتمؿ لممادة ( – )5السابؽ بيانيا – وذلؾ في الحاالت التي يتمسؾ فييا الغير أو

الدائنوف بالحقوؽ العينية عمي أمواؿ المديف ،والتي ال تنطبؽ إال عندما يكوف نظاـ الوفاء أو
السوؽ المالية خاضعاً لقانوف دولة عضو .ومما تجدر اإلشارة إليو أف المادة ( )9نصت  ،في
( )252انظرMelin (F.) : op.cit. p 152, N°119 :
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فقرتيا الثانية ،عمي أنو " ليس في الفقرة ( )1ما يمنع مف إقامة دعوى البطبلف أو اإللغاء أو عدـ
جواز االحتجاج بالوفاءات أو التسويات طبقا لمقانوف واجب التطبيؽ عمي نظاـ الوفاء أو السوؽ

المالية "(.)253

سادساً :القاعدة الخاصة بعقود العمل  :مف المعروؼ أف قواعد القانوف الدولي الخاص في

الدوؿ المختمفة تأخذ في الحسباف خصوصية عبلقات العمؿ .ففي االطار األوروبي تـ وضع
قواعد لتنازع االختصاص القضائي وقواعد لتنازع القوانيف بغرض تحقيؽ حماية افضؿ لمعماؿ،

وذلؾ بموجب التنظيـ رقـ  2001/44في  22ديسمبر لسنة  2000بشأف االختصاص القضائي

واالعتراؼ وتنفيذ األحكاـ في المواد المدنية والتجارية (ـ  18وما بعدىا) وبموجب اتفاقية روما

في  19يونيو سنة  1980بشأف القانوف واجب التطبيؽ عمي االلتزامات التعاقدية ( ـ .)254( ) 6

ويجد االىتماـ بحماية العماؿ امتداداً لو في حالة اإلفبلس .ودليؿ ذلؾ ما ورد في الحيثية ()28

مف ديباجة التنظيـ األوروبي الحالي بشأف اإلفبلس والتي جاء بيا "ألغراض حماية العماؿ
ومستخدمي العمؿ  ،des emplois de travailفإف آثار اإلفبلس عمي استم اررية أو إنياء
عبلقات العمؿ ،وعمي حقوؽ والتزامات األطراؼ الناشئة عف ىذه العبلقات ،يجب أف تكوف

محددة بالقانوف واجب التطبيؽ عمي العقد طبقاً لمقواعد العامة في تنازع القوانيف "..واعماالً ليذا

التوجيو ،نصت المادة ( )10مف ىذا التنظيـ عمى أف " آثار اإلفبلس عمي عقد العمؿ وعبلقة

العمؿ تكوف محكومة حصرياً بموجب قانوف الدولة العضو واجب التطبيؽ عمي عقد العمؿ".
يتضح مف ىذا النص أف القانوف الذي يحكـ آثار اإلفبلس عمي عقد العمؿ ىو القانوف الذي

يحكـ عقد العمؿ ذاتو وليس القانوف الذي يحكـ اإلفبلس .ويتحدد ىذا القانوف طبقاً لقواعد تنازع

القوانيف في دولة القاضي .أما بالنسبة لدوؿ االتحاد األوروبي ،يتـ تحديد ىذا القانوف طبقاً لممادة

( )6مف اتفاقية روما سنة  .)255(1980ومف ثـ ال يوجد أي تخوؼ مف أف يتـ تطبيؽ قانوف

( )253راجع في نفس المعنيMELIN (F.) : op.cit., p 152 – 153 , No 119. :
مع المزيد مف التفاصيؿ راجع:
GIORGINI (G. C.) : op.cit., p 222 etss, No 424 etss., spec. P 224 etss, No 426 – 430.
( )254راجعMELIN (F.) : op.cit., p 153 – 154 , No 120. :
( )255تنص المادة ( )6مف اتفاقية روما عمي أنو "  -2يكوف عقد العمؿ محكوماً :أ -بقانوف البمد الذي ينجز
فيو العامؿ عممو عادة تنفي ًذا لمعقد  ...أو ب -بقانوف البمد الذي تتواجد بو المنشأة المستخدمة لمعامؿ  ...إال إذا
اتضح مف الظروؼ أف عقد العمؿ لو صبلت أكثر وثاقة مع بمد أخر .وفي ىذه الحالة  ،يكوف قانوف ىذا البمد

األخير ىو الواجب التطبيؽ".
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أخر غير القانوف واجب التطبيؽ أصبلً عمي عبلقة العمؿ ،وال يوجد إخبلؿ بتوقعات األطراؼ
وخصوصاً العماؿ(.)256

كما يتضح مف ىذا النص أيضاً أف القاعدة الواردة فيو ال تطبؽ إال عندما يكوف عقد

العمؿ محكوماً بق انوف دولة عضو .فإذا لـ يكف األمر كذلؾ ،فإف قواعد تنازع القوانيف في قانوف
دولة االفتتاح ىي التي تتولي تحديد القانوف المختص لكي يحكـ آثار اإلفبلس عمي عقد

()257
العمؿ  .ومف الجدير بالذكر أف اختصاص قانوف العقد ،رغـ أنو حصري ،ليس اختصاصاً

كمياً ،فيذا القانوف يحكـ بشكؿ حصري آثار افتتاح اإلفبلس بالنسبة ليذا الطرؼ أو ذاؾ في
العقد .فعمي سبيؿ المثاؿ ،يخضع لقانوف العقد Lex contractusمسألة إيقاؼ أو فسخ العقد،
وتحديد ما إذا كانت السمطات الممنوحة لمسنديؾ تخوؿ لو التصديؽ عمي العقد أو فسخو .ومع

ذلؾ يحتفظ قانوف اإلفبلس  Lex concursusبمجاؿ ميـ لمتطبيؽ ،حيث ال يقصي إال بالنسبة

لتحديد آثار اإلفبلس .وبالتالي يظؿ ىذا القانوف واجب التطبيؽ خصوصاً عندما يتعمؽ األمر
بتحديد ما إذا كانت الديوف المتعمقة باألجور تتمتع بامتيازات ،ومعرفة مرتبة ىذه الديوف ،وكذلؾ

عندما يتعمؽ األمر بتحديد القواعد المتعمقة بتقديـ ومراجعة وقبوؿ الديوف .فيذه المسائؿ تظؿ

خاضعة لقانوف اإلفبلس استناداً إلى المبدأ العاـ الوارد في المادة ()4-2-F

()258

السابؽ بيانو.

وقد أعربت عف ذلؾ صراحة الحيثية ( )28مف ديباجة التنظيـ .فبعد أف قدرت أف آثار اإلفبلس

عمى عبلقات العمؿ يجب أف تكوف محددة بالقانوف الذي يحكـ العقد عمى النحو السابؽ بيانو،

قررت أف «المسائؿ األخرى لئلفبلس مثؿ مسألة معرفة ما إذا كانت ديوف العماؿ مضمونة
بامتياز ،ومعرفة المرتبة التي تتمتع بيا ،يجب أف تحدد طبقاً لقانوف دولة االفتتاح».
()259

ويري بعض الفقياء

أف المادة ( )10محؿ البحث تيدؼ إلى حماية توقعية

la

 prévisibilitéالقانوف واجب التطبيؽ عمي عقود العمؿ أكثر مما تيدؼ إلى الحماية المباشرة
( )256راجعMELIN (F.): op.cit., p 154, No 120. ;GIORGINI (G.C.) : op.cit., p 219- 220, No :
420
أيضاJAULT-SESEKE (F): Le sort des salaries, In l'efffet international de la faillite: :
وراجع ً
une realite?Dalloz,2004 p151, spec p153-154
( )257راجعMELIN (F.) : op.cit., p 154, No 120. :
o
258
أيضا:
( ) راجع GIORGINI (G. C.) : op.cit., p 220 - 221, N 421. :و ً

MELIN (F.) : op.cit., p 154– 155, No 120; JAULT-SESEKE (F): op.cit, p155
( )259أنظر مع المزيد مف التفاصيؿ:
GIORGINI (G. C.) : op.cit., p 221 – 222, No 422.
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لمصالح العماؿ .ففي الواقع إف العماؿ المذيف ينفذوف عقودىـ في دولة ما ،بينما يخضع رب

العمؿ لئلفبلس في دولة أخري ،يتمتعوف بحماية أقؿ مف العماؿ الذيف يخضعوف لقانوف
اإلفبلس .عمي سبيؿ المثاؿ لو افتتح إفبلس رئيسي ضد رب العمؿ في فرنسا ،وكاف رب العمؿ

يستخدـ عماالً تخضع عقودىـ بالتبادؿ لمقانوف الفرنسي والقانوف األلماني ،فإف طائفة العماؿ
المذيف تخضع عقودىـ لمقانوف األلماني ال يمكنيـ االستفادة مف نظاـ الحماية المقرر لمعماؿ في

فرنسا باعتباره النظاـ األكثر مبلءمة .ولذلؾ يري ىؤالء أنو لو كانت حماية مصالح العماؿ ليا
األولوية لدي واضعي ىذا التنظيـ لكاف بمقدورىـ منح العماؿ مكنة التمسؾ بالنظاـ األكثر

مبلءمة ليـ ،وذلؾ بمنحيـ االختيار بيف نظاـ الحماية المقرر في قانوف دولة االفتتاح أو ذلؾ

المقرر في القانوف واجب التطبيؽ عمي العقد.

سابعاً  :القاعدة الخاصة بالحقوق الخاضعة لمتسجيل :تضع غالبية الدوؿ أنظمة إلشيار ممكية

بعض األمواؿ وخصوصاً بالنسبة لمعقارات والسفف والطائرات بغرض ضماف استقرار وثبات

المعامبلت القانونية وكذلؾ لضماف حقوؽ الغير .وبالتالي سيكوف مف الخطورة فرض تطبيؽ
قانوف دولة االفتتاح عمي األمواؿ الخاضعة لنظاـ التسجيؿ الميـ إال إذا قبمنا خطر التنازع بيف

اآلثار المنصوص عمييا بموجب ىذا القانوف وتمؾ المنصوص عمييا في النظاـ واجب التطبيؽ
عمي ىذه األمواؿ طبقاً لقانوف دولة التسجيؿ.

إف خطر حدوث مثؿ ىذا التنازع ال يتفؽ  ،بداىة ،مع مقتضي الموثوقية  la fiabilitéوالفاعمية

 efficacitéالذي يسود عند وضع أنظمة التسجيؿ .systèmes d'enregistrementعبلوة

عمي ذلؾ ،فإف قانوف دولة التسجيؿ سوؼ يكوف مدعواً ألف يفرض نفسو .ففي المسائؿ العقارية

فإف ىذا الحؿ يعد األكثر تطابقاً  plus conformeمع توقعات  prévisionsاألطراؼ حيث
يتحقؽ اإلشيار  la publicitéفي الدولة موقع الماؿ ،كما أف المبادئ العامة في القانوف الدولي
الخاص تقود إلى التمسؾ بقانوف مكاف موقع العقار .وفي حالة السفف أو الطائرات ،فإف ىذا

الحؿ يكوف أيضاً مطابقًا لمفكرة المسمـ بيا عادة والتي مفادىا أنو مف غير المبلئـ تطبيؽ قانوف
مكاف الموقع الحالي لمماؿ ،فيذا المكاف ربما يكوف عرضياً  accidentelأو تـ إختياره بغرض
المساس بحقوؽ الدائنيف(.)260

إستثناء إضافياً عمي
وليذه األسباب ،جاءت المادة ( )11مف التنظيـ األوروبي لتضع
ً
المبدأ العاـ الوارد في المادة ( )4السابؽ بيانو ،وذلؾ بنصيا عمي أف " تخضع آثار اإلفبلس
المتعمقة بحقوؽ المديف عمي ماؿ عقاري أو سفينة أو طائرة ،والتي تخضع لمقيد في سجؿ عاـ،

( )260راجع في ذلؾ MELIN (F.) : op.cit., p 157– 158, No 122. :
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لقانوف الدولة العضو التي يقع تحت سمطتيا ىذا السجؿ" .وتجدر اإلشارة إلى أف الدولة العضو

التي يقع تحت سمطتيا السجؿ ىي الدولة العضو التي تتواجد بيا األمواؿ طبقاً لممادة ( )2-gمف
التنظيـ .كما تجدر اإلشارة إلى أف تعبير "السجؿ العاـ  "registre publicال يعني بالضرورة

السجؿ المنظـ بواسطة السمطة العامة ،بؿ أي سجؿ متاح لمجميور ويرتب ما يقيد بو آثاره
بالنسبة لمغير ،بحيث يشمؿ ىذا التعبير السجبلت الخاصة  registres privesالمعترؼ بيا مف

قبؿ الدولة.

ومف الجدير بالمبلحظة أف نطاؽ تطبيؽ المادة ( )11يقتصر عمي حقوؽ المديف عمي
األمواؿ العقارية أو السفف أو الطائرات .أما الحقوؽ العينية لمغير أو الدائنيف عمي األمواؿ

الممموكة لممديف فتخضع لحكـ المادة ( )5مف التنظيـ والسابؽ بيانو .كما يبلحظ أيضاً أنو إذا

كانت المواد (  8و  ) 10 ، 9قد نصت عمي االستبعاد الكامؿ لقانوف اإلفبلس لصالح التطبيؽ

الحصري  application exclusiveلقانوف الدولة العضو المعنية – عمي النحو السابؽ بيانو –
فإف المادة ( )11قد اكتفت بالنص عمي خضوع آثار اإلفبلس المتعمقة بحقوؽ المديف عمي
األمواؿ العقارية أو السفف أو الطائرات لقانوف الدولة العضو الواقع تحت سمطتيا السجؿ .وىذا

يعني أف التطبيؽ الحصري لقانوف دولة السجؿ لـ يكف متمسكاً بو .ويستفاد مف ذلؾ أف المبدأ

العاـ الوارد في المادة ( )4والذي يقضي بتطبيؽ قانوف دولة االفتتاح لـ يكف مستبعداً بشكؿ كمي،
وأف التطبيؽ الجامع  application cumulativeلكبلً القانونيف يكوف ضرورياً(.)261

ثامناً  :القاعدة الخاصة بالبراءات والعالمات األوروبية  :اىتمت السمطات االتحادية في وقت
مبكر بمصير حقوؽ الممكية الصناعية في حالة اإلفبلس ،آخذة في الحسباف أىميتيا االقتصادية.

وعمي ىذا النحو وبعبارات تكاد تكوف متماثمة ينص االتفاؽ المتعمؽ ببراءات االختراع األوروبية

في  15ديسمبر سنة ( 1975ـ  )41والتنظيـ رقـ  93/40في  20ديسمبر سنة  1993بشأف
العبلمات األوروبية (ـ  )21والتنظيـ رقـ  94/2100في  27يوليو سنة  1994المنشئ لنظاـ
الحماية األوروبية لمتوليدات النباتية ( des obtentions végétalesـ ،)25عمي أف البراءة
أو العبلمة أو حماية التوليدات النباتية ال يمكف أف تكوف مدرجة أو مشمولة في إجراء اإلفبلس

إال في دولة االتحاد التي يفتتح فييا اإلفبلس أوالً .وال تسري ىذه األحكاـ إال عندما تدخؿ حيز
النفاذ فيما بيف دوؿ االتحاد األوروبي قواعد مشتركة في ىذه الخصوص .وتستمد ىذه القواعد

المشتركة مف التنظيـ األوروبي الحالي بشأف اإلفبلس ،حيث نصت المادة ( )12منو عمي أنو "
( )261راجعMELIN (F.) : op.cit., p 158 – 159, No 122:
ومع المزيد مف التفاصيؿ راجعGIORGINI (G. C.) : op.cit., p 196 ets. No 370 ets, :
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ألغراض التنظيـ الحالي ،فإف براءة االختراع أو العبلمة األوروبية أو أي حؽ مماثؿ مقرر

بواسطة نصوص اتحادية ،ال يمكف أف تكوف مدرجة إال في إجراء اإلفبلس المشار إليو في المادة
 3فقرة ." 1
وكما ىو واضح مف النص فإف براءات االختراع أو العبلمات األوربية ال تكوف مدرجة أو
مشمولة إال في اإلفبلس الرئيسي ،أي اإلفبلس الذي يفتتح في الدولة العضو الكائف بيا مركز

المصالح الرئيسية لممديف .وبالتالي لو أف مركز المصالح الرئيسية لممديف لـ يكف كائناً عمي إقميـ
دولة عضو ،تصبح المبادئ المقررة بموجب التنظيمات المذكورة ىي الواجبة التطبيؽ(.)262

تاسعاً :القاعدة الخاصة بالتصرفات الضارة بالدائنين  :سبؽ أف ذكرنا أف قانوف دولة االفتتاح –

طبقاً لممبدأ العاـ الوارد في المادة ( )4-2.Mالسابؽ بيانو – ىو الذي يحدد القواعد المتعمقة
ببطبلف أو إلغاء أو عدـ جواز االحتجاج بالتصرفات الضارة بمجموع الدائنيف .وبناء عميو ،يعود

إلى قانوف دولة االفتتاح تحديد الحاالت التي يجوز فييا المحاسبة عمي التصرفات الضارة
بالدائنيف ،وطرؽ توقيع الجزاءات وبياف ما إذا كانت توقع بقوة القانوف  de plein droitأو بناء

عمي طمب الدائنيف والسنديؾ ،وكذلؾ تحديد اآلثار التي تترتب عمي ىذه الجزاءات .ويقصد ىنا
بالتصرفات الضارة بالدائنيف التصرفات التي تتـ في فترة الشؾ والتي قد يشوبيا البطبلف القانوني
 nullité dé droitأو الجوازي  facultativeبحسب األحواؿ .واليدؼ مف إخضاع ىذه

التصرفات لقانوف دولة االفتتاح ىو الحرص عمي تحقيؽ المساواة في المعاممة بيف جميع الدائنيف
بتفادي أف يتمكف بعض الدائنيف مف خبلؿ استخداـ حيؿ بارعة  manoeuvres habilesمف

اإلفبلت مف آثار اإلفبلس.

غير أف ىذه القاعدة األساسية يجوز استبعادىا طبقا لممادة ( )13مف ذات التنظيـ والتي نصت

عمي أنو «ال تطبؽ المادة ( )4-2-Mإذا قدـ المستفيد مف التصرؼ الضار بمجموع الدائنيف
الدليؿ عمي أف -1 :ىذا التصرؼ يخضع لقانوف دولة أخري عضو غير دولة االفتتاح  -2وأف
ىذا القانوف ال يجيز في ىذه الحالة بأي وسيمة كانت الطعف في ىذا التصرؼ».

وبناء عميو – وطبقاً ليذا النص – يستطيع المستفيد مف التصرؼ المتنازع فيو اإلفبلت مف
الجزاء المقرر في قانوف دولة االفتتاح إذا استطاع أف يثبت أف ىذا التصرؼ يخضع لقانوف دولة

أخري عضو غير دولة االفتتاح ،وأف ىذا القانوف ال يجيز الطعف فيو بأي وسيمة كانت(.)263
ويقصد بعبارة "بأي وسيمة كانت "أف التصرؼ الضار ال يكوف قاببلً لمطعف فيو سواء طبقاً لمقواعد
( )262راجع في ذلؾMELIN (F): op.cit. P 159- 160, No 123 :
( )263راجع في ذلؾMELIN (F): op.cit. P 160, No 124 :
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الخاصة باإلفبلس أو طبقاً لمقواعد العامة في القانوف الوطني واجب التطبيؽ عمي ىذا

التصرؼ( .)264وتطبؽ ىذه القاعدة الخاصة – الواردة في المادة ( – )13عمي التصرفات الضارة
بالدائنيف سواء كنا بصدد إفبلس رئيسي أو إفبلس فرعي .ولكف في جميع األحواؿ فإف ىذه

القاعدة ال تنطبؽ سوي عمي التصرفات السابقة عمي افتتاح اإلفبلس(.)265
()266

يتحفظ بشأف ىذه اإلمكانية cette possibilité

جانبا مف الفقو
ومما تجدر اإلشارة إليو أف ً
المقدمة لمغير المتعامميف مع المديف لئلفبلت مف صرامة القانوف واجب التطبيؽ عمي اإلفبلس.
إذ يتخوؼ ىؤالء مف أف يستخدـ المديف بميارة قانوف العقود إلفبلت بعض تصرفاتو مف البطبلف

أثناء فترة الشؾ ،ومف ثـ تعريض المصالح الجماعية  les intérêts collectifsلمدائنيف لمخطر

والتي ييدؼ اإلفبلس إلى المحافظة عمييا .وقد يتحقؽ ىذا التخوؼ السيما وأنو طبقاً لممادة ()3
مف اتفاقية روما المبرمة في  19يونيو سنة  1980بشأف القانوف واجب التطبيؽ عمي االلتزامات

التعاقدية ،يستطيع األطراؼ بحرية اختيار القانوف واجب التطبيؽ عمي عقدىـ .وقد يستبؽ

األطراؼ افتتاح اإلفبلس ويسعوف إلى إخضاع العقد لقانوف ال تجيز أحكامو الطعف في العقد.

عاش ارً :القاعدة الخاصة بحماية الغير المالك  :Tiers Acquéreurتنص المادة ( )14مف

التنظيـ األوروبي بشأف اإلفبلس عمي أنو "إذا تصرؼ المديف ،بعد إفتتاح اإلفبلس ،تصرفاً
بمقابؿ في ماؿ عقاري أو في سفينة أو طائرة خاضعة لمقيد في سجؿ عاـ ،أو في قيـ منقولة des

 valeurs mobilièresيفترض وجودىا القيد في السجؿ المنصوص عميو قانوناً ،فإف صحة

ىذا التصرؼ تكوف محكومة بقانوف الدولة التي يقع عمي إقميميا ىذا الماؿ العقاري أو التي يقع

تحت سمطتيا ىذا السجؿ".

يتضح مف ىذا النص أنو يتناوؿ الفرض الذي يبرـ فيو المديف تصرفاً بمقابؿ بعد افتتاح اإلفبلس،

وأف يتعمؽ ىذا التصرؼ بماؿ عقاري أو بسفينة أو طائرة أو قيـ منقولة خاضعة لنظاـ التسجيؿ.

ويقرر النص في ىذا الفرض خضوع صحة ىذا التصرؼ لقانوف الدولة الكائف بيا الماؿ إذا تعمؽ
التصرؼ بماؿ عقاري أو لقانوف الدولة المسئولة عف السجؿ إذا تعمؽ التصرؼ باألمواؿ األخرى

الخاضعة لنظاـ التسجيؿ .ولقد أراد واضعي التنظيـ األوربي مف النص عمى ىذا الحكـ ضماف
تحقيؽ االستقرار لممعامبلت القانونية ،وحماية الغير الذيف تعامموا مع المديف دوف أف يعمموا

بحالة إفبلسو ،ألف القوؿ بخبلؼ ذلؾ معناه خضوع ىذه التصرفات لقانوف دولة االفتتاح طبقاً
( )264أنظر BUREAU (D): op.cit. P 640, No 41:
( )265أنظرMELIN (F): op.cit. P 161, No 124 :
( )266أنظر BUREAU ( D ): op.cit. P 640- 641, No 41; Mélin (F): op.cit. P 161, No 124:
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لممبدأ العاـ الوارد في المادة ( )4مف التنظيـ ،األمر الذي قد يؤدي إلى إبطاؿ التصرفات المبرمة
بواسطة المديف في وقت الحؽ عمى الحكـ بافتتاح اإلفبلس(.)267

ومف الجدير بالذكر أف ىذه القاعدة الخاصة ال تيدؼ إلى حماية الغير المتصرؼ إليو إال

عندما يكوف تصرؼ المديف عمي سبيؿ المعاوضة ،وبالتالي فإف التصرفات التي يبرميا المديف
بعد افتتاح اإلفبلس وتكوف عمي سبيؿ التبرع ،أي بدوف مقابؿ ،تكوف مستبعدة مف نطاؽ ىذه

القاعدة الخاصة ،وتخضع لقانوف دولة االفتتاح .وىذا األمر يستحؽ الثناء عميو ألف الحؿ

المخالؼ يسمح بالموافقة عمي التصرفات المفقرة لمذمة المالية لممديف والضارة بمصالح الدائنيف.
كما أف ىذه القاعدة ال تيدؼ إال إلى حماية الغير الذي أبرـ التصرؼ مع المديف بحسف نيو وبذؿ

جيداً في االستعبلـ عف حالتو و ليس الطرؼ سيء النية أو الذي أبرـ التصرؼ برعونة(.)268
وتجدر اإلشارة إلى أف مفيوـ "التصرؼ" يشمؿ التصرؼ الناقؿ لمممكية وكذلؾ تمؾ المنشئة

لحقوؽ عينية عمي األمواؿ محؿ النزاع .كما تجدر اإلشارة أيضاً إلى أف المادة ( )14تذكر بوجو
عاـ قانوف موقع الماؿ بالنسبة لمعقارات أو قانوف الدولة المسئولة عف التسجيؿ بالنسبة لؤلمواؿ

األخرى المشار إلييا ،دوف أف تشترط أف يكوف قانوف دولة عضو ،ومف ثـ قد يكوف القانوف
واجب التطبيؽ عمي ىذه التصرفات قانوف دولة عضو أو قانوف دولة غير عضو(.)269

إحدى عشر  :القاعدة الخاصة بالدعاوي القائمة :تنص المادة ( )4-2مف التنظيـ األوروبي
الحالي عمي أنو «يحدد قانوف دولة االفتتاح – )F ..آثار اإلفبلس عمي المبلحقات الفردية
باستثناء الدعاوى القائمة» .يستفاد مف ىذا النص أف قانوف دولة االفتتاح ىو الذي يحكـ أثر
اإلفبلس عمي المبلحقات الفردية التي تتخذ ضد المديف باستثناء الدعاوي القائمة .وتنص المادة

( )15مف ىذا التنظيـ عمي أف « آثار اإلفبلس عمي الدعوي القائمة المتعمقة بماؿ أو بحؽ غمت
يد المديف عنو ،تكوف محكومة حصرياً بقانوف الدولة العضو المقاـ فييا ىذه الدعوي» .ويتضح

مف ىذا النص أف أثر افتتاح اإلفبلس عمي الدعوي القائمة يخضع فقط لقانوف الدولة العضو

المقامة فييا الدعوي(.)270

( )267أنظرMELIN (F): op. cit. P 161- 192, No 125 :
( )268راجع مع المزيد مف التفاصيؿ GIORGINI (G. C.): op.cit. P 228 ets. , No 435 etss :
( )269أنظرMELIN (F): op.cit. P 162, No 125 :
( )270في نفس المعنى انظر:
BUREAU (D): op.cit., p 642, etss., No 45; MELIN (F.): op.cit., p 162- 163, No 126.
ومع المزيد مف التفاصيؿ راجع GIORGINI (G. C.): op.cit., p 149, etss., No 365 etss. :
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المبحث الرابع
العتراف باألحكام الصادرة في مجال اإلفالس وتنفيذىا
تضمف التنظيـ الحالي – في الفصؿ الثاني – مجموعة مف القواعد المتعمقة باالعتراؼ بأحكاـ
اإلفبلس وتنفيذىا واآلثار التي تترتب عميو .وباإلطبلع عمي ىذه القواعد يتضح أف التنظيـ
الحالي قد فرؽ بيف نوعيف مف ىذه األحكاـ :األحكاـ الصادرة بافتتاح اإلفبلس ،واألحكاـ األخرى

المتعمقة باإلفبلس وخصوصاً تمؾ المتعمقة بسير وانياء اإلفبلس.
وفي ضوء ذلؾ ،نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف :األوؿ ونعرض فيو لبلعتراؼ بأحكاـ افتتاح

اإلفبلس وآثاره ،والثاني نعرض فيو لبلعتراؼ باألحكاـ األخرى المتعمقة باإلفبلس وتنفيذىا.

المطمب األول
العتراف بأحكام افتتاح اإلفالس وآثاره
أحرز التنظيـ األوربي بشأف اإلفبلس تقدماً ميماً في ىذا المجاؿ بالمقارنة بالقوانيف الوطنية
المتعمقة باإلفبلس  ،عمي األقؿ فيما يتعمؽ بأحكاـ افتتاح اإلفبلس .فقد نص ىذا التنظيـ عمي

االعتراؼ التمقائي لؤلحكاـ الصادرة بافتتاح اإلفبلس في كؿ الدوؿ األعضاء دوف حاجة إلى
المجوء إلى اإلجراء المعروؼ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية باألمر بالتنفيذ  L’Exequatreأو

أي إجراء آخر .وبالتالي ليس لمحاكـ الدولة العضو التي يتمسؾ أماميا بآثار الحكـ األجنبي
بافتتاح اإلفبلس أف تفصؿ في شأف االعتراؼ بيذا الحكـ( .)271ونعرض فيما يمي لمبدأ االعتراؼ

التمقائي بأحكاـ افتتاح اإلفبلس ،في فرع أوؿ ،ثـ نعرض لآلثار التي تترتب عمى ىذا المبدأ ،في

فرع ثاف.
الفرع األول
مبدأ العتراف التمقائي بأحكام افتتاح اإلفالس
ورد في الحيثية رقـ ( )22مف ديباجة التنظيـ األوروبي بشأف اإلفبلس أنو «يجب أف
ينص التنظيـ الحالي عمي االعتراؼ التمقائي بأحكاـ افتتاح وسير وانياء إجراء اإلفبلس الخاضع
( )271في نفس المعني أنظرMELIN (F): op.cit. P 167, No 128 :
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لنطاؽ تطبيقو ،وكذلؾ األحكاـ التي ليا صمة مباشرة بيذا اإلجراء .ويجب أف يترتب عمي ىذا

االعتراؼ امتداد اآلثار الممنوحة ليذا اإلجراء مف قبؿ قانوف دولة االفتتاح إلى جميع الدوؿ
األخرى األعضاء» .واعماالً ليذا التوجيو جاءت المادة ( )16عمي النحو التالي «  -1كؿ حكـ
بافتتاح إجراء اإلفبلس صادر مف قضاء دولة عضو مختص طبقاً لممادة  3يعترؼ بو في جميع

الدوؿ األخرى األعضاء منذ المحظة التي يرتب فييا آثاره في دولة االفتتاح .وتنطبؽ ىذه القاعدة

كذلؾ عندما ال يكوف المديف ،بسبب صفتو ،قاببلً ألف يخضع إلجراء اإلفبلس في الدوؿ األخرى

األعضاء» .ويتضح مف ىذا النص أف أحكاـ افتتاح اإلفبلس التي يعترؼ بيا بقوة القانوف في
الدوؿ األخرى األعضاء ىي األحكاـ التي تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ التنظيـ األوروبي .ويستوي بعد
ذلؾ أف تكوف ىذه األحكاـ صادرة بافتتاح إفبلس رئيسي أو إفبلس فرعي أو محمي ،كما يستوي

أف تكوف أحكاماً نيائية أو مؤقتة(.)272

وتعتبر ىذه القاعدة فريدة مف نوعيا السيما وأنيا ،طبقاً لمنص ذاتو " ،تنطبؽ عندما ال يكوف

المديف ،بسبب صفتو ،قاببلً ألف يكوف محبلً إلجراء اإلفبلس في الدوؿ األخرى األعضاء" .ولذلؾ
ال يجوز لمدولة العضو أف تعارض في االعتراؼ – حتى بالتمسؾ بالدفع بالنظاـ العاـ – بالحكـ

الصادر في دولة أخرى عضو استناداً إلى سبب وحيد ىو أف قانونيا الوطني ال يجيز افتتاح
إجراء اإلفبلس ضد ىذا المديف .فضبلً عف ذلؾ ،يسمح مبدأ االعتراؼ التمقائي بأحكاـ افتتاح
اإلفبلس بحؿ اإلشكالية التي يمكف أف تنشأ عندما ترغب محاكـ الدوؿ األعضاء في افتتاح

إفبلس رئيسي .فكما تبيف الحيثية رقـ ( – )22سالفة الذكر – فإف الحكـ الصادر باالفتتاح أوالً
ىو الذي يجب االعتراؼ بو ،دوف أف يكوف بمقدور القضاء في الدوؿ األخرى إخضاع ىذا الحكـ

ألية رقابة مف حيث االختصاص .حيث جاء بيذه الحيثية أنو « طبقاً لمبدأ االعتراؼ التمقائي مف
المناسب أف يتـ حسـ أي تنازع قد ينشأ عندما تقدر محاكـ دولتيف أعضاء أنيا مختصة بافتتاح

إفبلس رئيسي .إف حكـ المحكمة الذي يصدر باالفتتاح أوالً يجب أف يعترؼ بو في جميع الدوؿ
األخرى األعضاء ،دوف أف يكوف بمقدور ىذه الدوؿ إخضاع ىذا الحكـ ألية رقابة(.»)273

ومف الجدير باإلشارة في ىذا الصدد أف ىناؾ بعض القيود التي ترد عمي مبدأ االعتراؼ التمقائي

بأحكاـ افتتاح اإلفبلس في جميع الدوؿ األعضاء ،وىذه القيود ىي -1 :مف ناحية أولي ،فإف
الشخص الذي ينفذ في دولة عضو التزاماً لصالح المديف الخاضع إلفبلس مفتتح في دولة أخرى
( )272أنظر:
MELIN (F.): op.cit., p 167- 168, No 129; BUREAU (D): op.cit., p 645 – 646 , No 49.
( )273أنظرMELIN (F): op.cit. P 168, No 129 :
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عضو ،رغـ أنو كاف يجب عميو فعؿ ذلؾ لصالح سنديؾ ىذا اإلفبلس ،يكوف ُمب أر مف ىذا
االلت ازـ إذا كاف يجيؿ أف ىناؾ إفبلساً تـ افتتاحو ،فقد نصت المادة ( )1/24مف التنظيـ
األوروبي عمي أنو "مف ينفذ التزاماً في دولة عضو لصالح المديف الخاضع إلفبلس مفتتح في
دولة أخرى عضو ،رغـ أنو كاف يجب عميو فعؿ ذلؾ لصالح السنديؾ في ىذا اإلفبلس ،يكوف

ُمب أر مف ىذا االلتزاـ إذا كاف يجيؿ افتتاح ىذا اإلفبلس" .وييدؼ ىذا النص إلى حماية أولئؾ
المذيف تعامموا مع المديف بحسف نيو ولـ يكونوا عمي عمـ بإفتتاح اإلفبلس ،مخففاً بذلؾ مف
صرامة اآلثار المرتبطة بمبدأ االعتراؼ التمقائي بأحكاـ افتتاح اإلفبلس .وقد عبرت عف ذلؾ

الحيثية رقـ ( )30مف ديباجة التنظيـ ،حيث جاء بيا " في بعض األحواؿ ،قد ال يعرؼ بعض
األشخاص المعنييف بافتتاح اإلفبلس ويتصرفوف بحسف نية بالمخالفة لؤلوضاع الجديدة .ومف

أجؿ حماية ىؤالء األشخاص المذيف ينفذوف التزاماً لصالح المديف رغـ أنو كاف يجب أف ينفذ ذلؾ
لصالح سنديؾ اإلفبلس في الدولة األخرى العضو ،لجيميـ بافتتاح ىذا اإلفبلس في ىذه الدولة،
مف المناسب النص عمي الطابع المبرئ  Le caractère libératoireليذا التنفيذ أو ىذا الوفاء

"(.)274

 -2مف ناحية ثانية ،حتى ال يترتب عمى االعتراؼ التمقائي بحكـ افتتاح اإلفبلس استحالة افتتاح
إفبلس أخر في دولة أخرى عضو  ،نصت المادة ( ،)16في الفقرة الثانية ،مف ىذا التنظيـ عمي
أنو " إف االعتراؼ باإلفبلس المشار إليو في المادة ( ،)3فقرة ( ،)1ال يمنع مف افتتاح اإلفبلس

المشار إليو في المادة ( ،)3فقرة ( ،)2بواسطة قضاء دولة أخرى عضو ."...وبناء عميو إذا كاف
الحكـ بافتتاح اإلفبلس الرئيسي يرتب في الحاؿ في جميع الدوؿ األعضاء نفس اآلثار التي
يرتبيا في دولة االفتتاح ،غير أف ذلؾ مشروط بعدـ افتتاح إفبلس فرعي في دولة أخرى عضو.

وقد عبرت عف ذلؾ المادة ( )1/17مف التنظيـ بنصيا عمي أنو " إف الحكـ بافتتاح اإلفبلس

المشار إليو في المادة ( )3فقرة ( )1يرتب في جميع الدوؿ األخرى األعضاء ،بدوف أي إجراء

أخر ،ذات اآلثار التي يمنحيا لو قانوف دولة االفتتاح ،ما لـ يوجد نص مخالؼ في ىذا التنظيـ
وطالما لـ يتـ افتتاح اإلفبلس المشار إليو في المادة ( )3فقرة ( )2في أي دولة أخرى

عضو"(.)275

( )274في نفس المعنى انظر:
BUREAU (D): op.cit., p 647, No 51. Melin (F.): op.cit., p 171, No 131.
( )275في نفس المعنى انظر:
BUREAU (D): op.cit., p 647, No 51; Melin (F.): op.cit., p 171, No 131.
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 -3وأخي اًر ،فإف االعتراؼ بقوة القانوف بإجراء اإلفبلس المفتتح في دولة عضو يرد عميو قيد

رئيسي مستمداً مف المجوء إلى فكرة النظاـ العاـ .فقد نصت المادة ( )26مف التنظيـ عمي أنو
"يجوز لكؿ دولة عضو رفض االعتراؼ بإجراء اإلفبلس المفتتح في دولة أخرى عضو أو رفض

تنفيذ أي حكـ يتخذ في إطار ىذا اإلجراء عندما يترتب عمى ىذا االعتراؼ أو التنفيذ آثار مخالفة
بشكؿ ظاىر لنظاميا العاـ ،وخصوصاً لمبادئيا الرئيسية أو الحقوؽ والحريات الفردية المكفولة

بواسطة دستورىا" .ويعتبر ىذا القيد أم اًر مألوفاً في القانوف الدولي الخاص سواء فيما يتعمؽ بتنازع
االختصاص القضائي أو تنازع القوانيف .ومع ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أنو عمي الرغـ مف أف

التنظيـ األوروبي رقـ  2001/44في  22ديسمبر سنة  2000بشأف االختصاص القضائي
واالعتراؼ وتنفيذ األحكاـ الصادرة في المواد المدنية والتجارية ،ينص في المادة ( )34منو عمي

أنو "ال يعترؼ بالحكـ  ...إذا كاف االعتراؼ مخالفاً بشكؿ ظاىر لمنظاـ العاـ في الدولة العضو"

فإف التنظيـ الحالي قد استخدـ صياغة أقؿ إلزاماً حيث تنص المادة ( )26منو عمي أنو "يجوز
لكؿ دولة عضو رفض االعتراؼ بإجراء اإلفبلس" في حالة مخالفتو لمنظاـ العاـ(.)276
الفرع الثاني
آثار العتراف بأحكام افتتاح اإلفالس
يثور التساؤؿ عف اآلثار التي تترتب عمي االعتراؼ في الدوؿ األعضاء بحكـ افتتاح

اإلفبلس الصادر في دولة عضو .وقد أجابت المادة ( )17مف التنظيـ األوروبي الحالي عمى ىذا
التساؤؿ ،وفرقت بيف نوعيف مف األحكاـ :األحكاـ بافتتاح التفميسات الرئيسية ،واألحكاـ بافتتاح

آثار فيما يتعمؽ بالسمطات
التفميسات الفرعية ،فضبلً عف ذلؾ فإف االعتراؼ بيذه األحكاـ يرتب اً
الممنوحة لمسنديؾ ،ونعرض ليذه النقاط بإيجاز فيما يمي:

أولً :آثار العتراف بأحكام افتتاح التفميسات الرئيسية :تنص المادة ( )17مف التنظيـ الحالي،
في فقرتيا األولي ،عمي أنو " يترتب عمي الحكـ بافتتاح اإلفبلس المشار إليو في المادة ( )3فقرة

( )1في جميع الدوؿ األعضاء وبدوف أي إجراء أخر ذات اآلثار التي يمنحيا إياه قانوف دولة
االفتتاح ،مالـ يوجد نص مخالؼ في ىذا التنظيـ وطالما لـ يفتتح اإلفبلس المشار إليو في المادة

( )3الفقرة ( )2في دولة أخرى عضو".

يستفاد مف ىذا النص أف الحكـ الصادر بافتتاح اإلفبلس الرئيسي في دولة عضو ،والمبني عمي
وجود مركز المصالح الرئيسية لممديف في ىذه الدولة ،يرتب في الدوؿ األخرى األعضاء ذات
( )276راجع في نفس المعني:
MELIN (F.): op.cit., p 171- 172, No 131; BUREAU (D): op.cit., p 648, No 52.
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اآلثار التي يمنحيا لو قانوف دولة االفتتاح .وبالتالي يختص قانوف دولة االفتتاح بتحديد آثار
الحكـ بافتتاح اإلفبلس ،عمي سبيؿ المثاؿ ،بالنسبة لغؿ يد المديف أو وقؼ المبلحقات الفردية مف

قبؿ الدائنيف .ويتفؽ ىذا االختصاص الممنوح لقانوف دولة االفتتاح مع المادة ( )4مف ىذا

التنظيـ والتي نصت عمي تطبيؽ قانوف دولة االفتتاح عمي آثار اإلفبلس ،مع مراعاة االستثناءات

المقررة عمي تطبيؽ ىذا القانوف طبقاً لممادة ( )5وما بعدىا عمي النحو السابؽ بيانو.
ومع ذلؾ يرد عمي ىذه القاعدة قيد ميـ إذا تـ افتتاح إفبلس فرعي في دولة أخرى عضو طبقاً

لممادة  .2/3فالغرض مف اإلفبلس الفرعي ،في الواقع ،ىو حماية المصالح المحمية ،ومف ثـ فإنو

يخضع لمقانوف المحمي وال يكوف لقانوف اإلفبلس الرئيسي أي تأثير عمي المصالح الخاضعة لو.

ومما تجدر اإلشارة إليو أف االعتراؼ باإلفبلس الرئيسي ،إتساقًا مع فكرة أف ليذا اإلفبلس نزعة
عالمية ،قد يؤثر عمي مركز بعض الدائنيف .حيث تنص المادة ( )1/20مف التنظيـ الحالي عمى

أنو «بعد افتتاح اإلفبلس المشار إليو في المادة ( )3فقرة ( )1إذا حصؿ الدائف بأي وسيمة كانت

وخصوصاً بطرؽ التنفيذ ،عمى تسوية جزئية أو كمية فيما يتعمؽ بدينو عمى أمواؿ المديف

الموجودة عمي إقميـ دولة أخرى عضو ،يجب أف يرد ما حصؿ عميو إلى السنديؾ ،مع مراعاة

المادتيف  . »7 ،5وتنطبؽ ىذه القاعدة إذا لـ يتـ افتتاح إفبلس فرعي في الدولة العضو التي
حصؿ فييا الدائف عمي ىذه التسوية .وتسمح ىذه القاعدة بضماف تحقيؽ معاممة متساوية بيف

الدائنيف باستبعادىا أف يكوف بمقدور الدائف الحصوؿ عمي تسوية في دولة أخرى عضو .وبذلؾ
يستطيع السنديؾ استرداد المبالغ المحصمة أو األمواؿ المستممة أو ما يعادليا بالنقود مف الدائف

الذي حصؿ عمييا .ومع ذلؾ ال تسري ىذه القاعدة إال مع مراعاة المادتيف ( )5و ( )7مف ىذا

التنظيـ والمتاف تحمياف – كما بينا مف قبؿ – الحقوؽ العينية وتمؾ المبنية عمي شروط االحتفاظ
بالممكية ،والتي تكوف لمدائنيف عمي أمواؿ المديف المتواجدة عمي إقميـ دولة أخرى غير دولة

االفتتاح .وبالتالي ال يتأثر الدائنوف المستفيدوف مف أحكاـ ىاتيف المادتيف ( 5و  )7بآلية

االسترداد المنصوص عمييا بموجب المادة (.)277()1/20

ثانياً :آثار العتراف بأحكام افتتاح التفميسات الفرعية  :بعد أف بينت المادة ( )17مف التنظيـ
الحالي ،في فقرتيا األولي ،آثار االعتراؼ بأحكاـ افتتاح التفميسات الرئيسية ،عمي النحو السالؼ
الذكر ،نصت في الفقرة الثانية منيا عمي أف « آثار اإلفبلس المشار إليو في المادة ( )3فقرة

( ،)2ال يجوز المنازعة فييا في الدوؿ األخرى األعضاء» وترتبط ىذه القاعدة بالواقع المتمثؿ في
أف آثار ىذا اإلفبلس تكوف مقصورة عمي أمواؿ المديف التي تتواجد عمي إقميـ الدولة الكائف بيا
( )277راجع في نفس المعنيMELIN (F.): op.cit., p 173- 174, No 133.:
3:1

منشأة المديف طبقاً لممادة ( )3فقرة ( .)2وبناء عميو فإف آثار االعتراؼ باإلفبلس الفرعي ال
يمكنيا أف تمتد إلى األمواؿ الكائنة في الخارج .فاالعتراؼ بيذا اإلفبلس يترتب عميو فقط

استحالة المنازعة في الدوؿ األخرى األعضاء في اآلثار التي يرتبيا عمي األمواؿ الكائنة عمي
إقميـ دولة االفتتاح .ومع ذلؾ يمكف أف يكوف آلثار اإلفبلس الفرعي انعكاسات

des

 répercussionsفي الخارج ،إذ يمكنيا أف تسمح لمسنديؾ بأف يطالب بإرجاع األمواؿ
الخاضعة ليذا اإلفبلس والتي تـ نقميا إلى الخارج بعد افتتاحو .كما تضيؼ الفقرة الثانية مف

المادة ( )17أف «أي تقييد لحقوؽ الدائنيف ،خصوصاً تأجيؿ الوفاءات أو اإلبراء مف الديف.
والناتج عف ىذا اإلفبلس ،ال يجوز االحتجاج بو بالنسبة لؤلمواؿ الكائنة عمي إقميـ دولة أخرى

عضو إال في مواجية الدائنيف الذيف أعربوا عف رضاىـ بذلؾ» .وعمى ذلؾ مع مراعاة أف رضاء
الدائنيف ىنا يعد أم اًر بعيد االحتماؿ لكونو ال يتفؽ مع مصمحتيـ  ،يجب اعتبار أف الدائنيف
بإمكانيـ البحث عف الوفاء مف خبلؿ األمواؿ الكائنة في الخارج والتي ال تكوف مشمولة ضمف

اإلفبلس المحمي.

فضبلً عف ذلؾ ،فإف افتتاح إفبلس فرعي في دولة عضو ،بناء عمي وجود منشأة لممديف فييا،
يحد مف آثار اإلفبلس الرئيسي المفتتح في الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية ليذا

المديف .فاإلفبلس الرئيسي ال يمكنو المساس باألمواؿ الواقعة عمي إقميـ الدولة العضو التي افتتح

فييا اإلفبلس الفرعي .ومع ذلؾ تعرؼ ىذه القاعدة إستثناء ورد النص عميو في المادة ( )35مف

التنظيـ الحالي ،والتي نصت عمى أنو " عندما تسمح تصفية األمواؿ في اإلفبلس الفرعي بسداد

جميع الديوف المقبولة في ىذا اإلفبلس ،يتعيف عمي السنديؾ المعيف في ىذا اإلفبلس أف ينقؿ

بدوف تأخير الفائض مف األمواؿ إلى سنديؾ اإلفبلس الرئيسي" .وقد يكوف ليذا الحكـ فائدة
محققة ،إذ أف اإلفبلس الفرعي غايتو مف حيث المبدأ تصفوية ،ويمكف افتتاحو دوف التحقؽ مف

إفبلس المديف .وبالتالي مف غير المستبعد أف يكوف ىذا المديف موس اًر  in bonisويظير
الفائض مف األمواؿ بعد السداد لمدائنيف المحمييف ،وعندئذ يجب أف ينقؿ ىذا الفائض ،بدوف

تأخير ،إلى سنديؾ اإلفبلس الرئيسي .ومع ذلؾ تتقمص أىمية ىذا الحكـ في الواقع العممي

لسببيف :فمف ناحية ،مف النادر إثبات أف اإلجراء الجماعي كاإلفبلس يسمح بتصفية جميع
الديوف وظيور فائض مف األمواؿ ،وخصوصاً في إطار االتحاد األوروبي ،حيث إف الدائنيف في

اإلفبلس الرئيسي يمكنيـ التقرير بديونيـ في إطار اإلفبلس الفرعي وذلؾ إعماالً لنص المادة

( ) 1/32مف التنظيـ الحالي والتي تنص عمى أنو " يجوز لكؿ دائف تقديـ دينو في اإلفبلس
الرئيسي واإلفبلس الفرعي" .ومف ناحية أخرى ،قد يجيز القانوف واجب التطبيؽ عمي اإلفبلس

3:2

الفرعي إنياء اإلفبلس بدوف تصفية ووضع خطة لمتقويـ أو الصمح .وفي ىذه الحالة مف غير

الممكف أف يظير أي فائض في األمواؿ(.)278

ثالثاً :السمطات الممنوحة لمسنديك  :يختمؼ نطاؽ السمطات الممنوحة لمسنديؾ بحسب ما إذا
كنا بصدد إفبلس رئيسي مفتتح بناء عمي وجود مركز المصالح الرئيسية لممديف أو إفبلس فرعي

مفتتح بناء عمي وجود منشأة لممديف .ونعرض فيما يمي لمسمطات الممنوحة لسنديؾ اإلفبلس
الرئيسي ثـ نعرض لمسمطات الممنوحة لسنديؾ اإلفبلس الفرعي.
( )1السمطات الممنوحة لسنديك اإلفالس الرئيسي :تنص المادة ( )18مف التنظيـ الحالي ،في
فقرتيا األولي ،عمي أنو « يجوز لمسنديؾ المعيف بواسطة القضاء المختص طبقاً لممادة ( )3فقرة

( ) 1أف يمارس عمي إقميـ دولة أخرى عضو جميع السمطات الممنوحة لو بواسطة قانوف دولة
االفتتاح طالما لـ يفتتح فييا إفبلس أخر أو لـ يتخذ فييا أي تدبير تحفظي مخالؼ عمي أثر

طمب افتتاح إفبلس في ىذه الدولة .كما يجوز لمسنديؾ عمي وجو الخصوص نقؿ أمواؿ المديف
خارج إقميـ الدولة العضو التي تتواجد فييا ،مع مراعاة المادتيف  5و  .»7يتضح مف ىذا النص
أنو يجوز لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي أف يمارس في أي دولة أخرى عضو جميع السمطات التي

يمنحيا لو قانوف دولة االفتتاح ،أي قانوف الدولة الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف طبقاً

لممادة (.)1/3

وتعتبر ىذه القاعدة جوىرية حيث تسمح ليذا السنديؾ بأف يبسط سمطاتو عمي األمواؿ الكائنة في
الخارج ،دوف أف يترتب عمي تمركز ىذه األمواؿ في الخارج أي تأخير في اإلجراءات الواجب
اتخاذىا .ومع ذلؾ ينبغي بياف أنو إذا كاف قانوف دولة االفتتاح ىو المختص بتحديد سمطات

السنديؾ ويجيز لو ،عمي سبيؿ المثاؿ ،المجوء إلى البيوع بالتراضي أو بالمزايدات ،فبل يعني ذلؾ
أف السنديؾ ال يكوف ممزماً بمراعاة قانوف مكاف موقع األمواؿ العقارية فيما يتعمؽ باإلجراءات
واجبة االتباع لبيع أو تصفية ىذه األمواؿ .كما يجوز لمسنديؾ أيضاً – طبقاً لذات النص – نقؿ

أمواؿ المديف خارج إقميـ الدولة العضو التي تقع فييا ،مع مراعاة الحقوؽ العينية لمغير عمي

أمواؿ المديف طبقا لممادة ( )5والحقوؽ المبنية عمي شرط االحتفاظ بالممكية طبقاً لممادة (،)7
والسابؽ الحديث عنيما .ومع ذلؾ  ،يجوز لمدائنيف االعتراض عمي نقؿ ىذه األمواؿ مف الدولة

العضو عف طريؽ افتتاح إفبلس فرعي فييا إذا كاف المديف يممؾ منشأة عمي إقميـ ىذه الدولة،

كما يجب عمي السنديؾ ،بداىة  ،مراعاة القانوف المحمي الذي ينظـ تصدير األمواؿ إلى الخارج.

( )278راجع في نفس المعنيMELIN (F.): op.cit., p 174, No 134. :
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غير أف ىذه القاعدة ترد عمييا بعض القيود الميمة .فطبقاً لنص المادة ( )1/18ذاتو ،تسرى ىذه

القاعدة طالما لـ يفتتح إفبلس أخر عمي إقميـ الدولة الكائف بيا األمواؿ أو لـ يتـ اتخاذ أي تدبير
تحفظي مخالؼ عمي أثر طمب افتتاح إفبلس في ىذه الدولة .وبالتالي إذا افتتح إفبلس فرعي

عمي إقميـ الدولة العضو ،فإف افتتاح ىذا اإلفبلس يقيد إلى حد كبير مف سمطات سنديؾ اإلفبلس
الرئيسي عمي األمواؿ الكائنة في ىذه الدولة ،وذلؾ ألف سنديؾ اإلفبلس الفرعي ىو المعني

بالتدخؿ بالنسبة ليذه األمواؿ .فضبلً عف ذلؾ يوجد قيد عاـ ىو أنو يمكف التمسؾ بالنظاـ العاـ
لبلعتراض عمي التدابير المطموبة مف قبؿ سنديؾ اإلفبلس الرئيسي والتي تصطدـ بالمبادئ

األساسية في القانوف المحمي(.)279

( )2السمطات الممنوحة لسنديك اإلفالس الفرعي :إف السمطات المعترؼ بيا لسنديؾ اإلفبلس
الفرعي محدودة بإقميـ الدولة العضو التي افتتح فييا ىذا اإلفبلس وال يمكنيا أف تمتد إلى أمواؿ
المديف الكائنة في الخارج .ويعتبر التقييد مف سمطات سنديؾ اإلفبلس الفرعي أم ًار منطقياً ألف

ىذا اإلفبلس لو نطاؽ محمي ومقصور عمي األمواؿ الكائنة عمي إقميـ دولة االفتتاح .ولكف نظ اًر

إلمكانية نقؿ األمواؿ المنقولة إلى الخارج ،نصت المادة ( ،)18في الفقرة الثانية ،عمي أنو "
يجوز لمسنديؾ المعيف بواسطة القضاء المختص طبقاً لممادة ( )3فقرة ( )2أف يتمسؾ في كؿ

دولة أخرى عضو ،بالطريؽ القضائي أو غير القضائي ،بأف ماؿ معيف قد تـ نقمو مف إقميـ دولة

االفتتاح إلى إقميـ ىذه الدولة بعد افتتاح اإلفبلس .كما يجوز ليذا السنديؾ إقامة أي دعوي إلغاء

 action révocatoireمفيدة لمصالح الدائنيف" ويقصد بيذه الدعوي كؿ دعوى تيدؼ إلى

إبطاؿ أو عدـ اإلحتجاج بالتصرؼ أو العقد المبرـ بواسطة المديف قبؿ حكـ االفتتاح ويحمؿ

مساساً بالمصمحة الجماعية لمدائنيف .وتخضع ىذه الدعاوي لقانوف دولة االفتتاح مف حيث المبدأ

طبقاً لممادة ()4-2- M
()280

بمجموع الدائنيف

ولكف مع مراعاة تطبيؽ المادة ( )13المتعمقة بالتصرفات الضارة

عمي النحو السابؽ بيانو.

وفي جميع األحواؿ ،ينبغي عمي السنديؾ عند ممارستو لسمطاتو  -سواء سنديؾ اإلفبلس

الرئيسي أو سنديؾ اإلفبلس الفرعي – مراعاة قانوف الدولة العضو التي ينوي التصرؼ عمي
إقميميا ،وخصوصاً فيما يتعمؽ بطرؽ بيع األمواؿ .وال يندرج ضمف السمطات الممنوحة لمسنديؾ
استخداـ وسائؿ اإلجبار وال الحؽ في الفصؿ في أي نزاع أو خبلؼ .ويستفاد ذلؾ مف نص الفقرة

( )279راجع في نفس المعنيMELIN (F.): op.cit., p 178- 179, No 136; BUREAU (D): op.cit., p :
649 etss, No 59 etss.
( )280راجع في نفس المعنيMELIN (F.): op.cit.,p 179, No 137. Bureau (D): op.cit., p 651, No :
60.
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الثالثة مف المادة ( )18مف التنظيـ والتي نصت عمي أنو " يجب عمي السنديؾ ،في ممارستو

لسمطاتو ،مراعاة قانوف الدولة العضو التي ينوي التصرؼ عمى إقميميا ،خصوصاً فيما يتعمؽ
بطرؽ بيع األمواؿ .وال يندرج ضمف ىذه السمطات استخداـ وسائؿ اإلجبار وال الحؽ في الفصؿ

في أي نزاع أو خبلؼ"(.)281

المطمب الثاني
العتراف وتنفيذ األحكام األخرى غير تمك المتعمقة بافتتاح اإلفالس
تنص المادة ( )25مف التنظيـ األوروبي بشأف اإلفبلس عمي أنو «  -1األحكاـ المتعمقة
بسير وانياء إجراء اإلفبلس ،الصادرة بواسطة القضاء الذي أصدر الحكـ باالفتتاح المعترؼ بو

طبقاً لممادة ( ،)16وكذلؾ الصمح المصدؽ عميو بواسطة ىذا القضاء ،يعترؼ بيا أيضاً دوف
حاجة ألي إجراء أخر .وتنفذ ىذه األحكاـ طبقا لممواد مف  31إلى (51باستثناء المادة 34

فقرة )2مف اتفاقية بروكسؿ المتعمقة باالختصاص القضائي وتنفيذ األحكاـ في المسائؿ المدينة
والتجارية ،والمعدلة باالتفاقيات المتعمقة باالنضماـ إلى ىذه االتفاقية .وتنطبؽ الفقرة األولي كذلؾ

عمي األحكاـ المشتقة مباشرة مف إجراء اإلفبلس والتي ترتبط بو برابطة وثيقة ،حتى واف كانت

صادرة بواسطة قضاء أخر .كما تنطبؽ الفقرة األولي أيضاً عمي الق اررات المتعمقة بالتدابير

التحفظية المتخذة بعد طمب افتتاح إجراء اإلفبلس.

 -2إف االعتراؼ وتنفيذ األحكاـ األخرى غير تمؾ المشار إلييا في الفقرة ( )1تكوف محكومة

باالتفاقية المشار إلييا في الفقرة ( )1بالقدر الذي تكوف فيو ىذه االتفاقية واجبة التطبيؽ-3 .
الدوؿ األعضاء غير ممزمة باالعتراؼ وتنفيذ أي حكـ مف األحكاـ المشار إلييا في الفقرة ()1

والتي يكوف مف شأنيا التقييد مف الحرية الفردية أو سرية البريد».

يتضح مف ىذا النص أف التنظيـ الحالي قد فرؽ في ىذا الصدد بيف طائفتيف مف ىذه األحكاـ

مف حيث االعتراؼ بيا وتنفيذىا ،نعرض ليما بإيجاز فيما يمي:

( )281راجعBureau (D): op.cit., p 651, No 61. :
المزيد مف التفاصيؿ راجعMelin (F.): op.cit., p 176 etss, No 135. :
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أولً :طائفة األحكام المشار إلييا في المادة ( :)1/25وتشمؿ ىذه الطائفة األحكاـ األتية:
 -1األحكاـ المتعمقة بسير اإلفبلس وانيائو ،وكذلؾ الصمح المصدؽ عميو ،الصادرة بواسطة
القضاء الذي حكـ بافتتاح اإلفبلس المعترؼ بو طبقا لممادة ( .)16وقد سبؽ أف رأينا أف المادة

( )16تعترؼ بأحكاـ افتتاح اإلفبلس الصادرة عف قضاء الدولة العضو الكائف بيا مركز
المصالح الرئيسية لممديف أو قضاء الدولة العضو الكائف بيا منشأة ممموكة لو .وبالتالي يكوف

المقصود بيذه األحكاـ تمؾ المتعمقة بسير وانياء اإلفبلس الصادرة عف القضاء الذي حكـ بافتتاح

اإلفبلس سواء أكاف إفبلساً رئيسياً أو إفبلساً فرعياً -2 .األحكاـ المشتقة مباشرة مف إجراء
اإلفبلس والتي ترتبط بو برابطة وثيقة سواء كانت صادرة بواسطة القضاء المختص باإلفبلس أو
بواسطة قضاء أخر -3 .األحكاـ المتعمقة بالتدابير التحفظية الصادرة بعد طمب افتتاح إجراء
اإلفبلس .وتعتبر ىذه القاعدة جوىرية في فعالية التدابير التحفظية عمي أمواؿ المديف الكائنة في

الخارج .حيث يمكف االعتراؼ بيذه التدابير استقبلالً عف مضموف قانوف الدولة المطموب تنفيذىا
فييا ،مع مراعاة عدـ مخالفة ىذه التدابير لمنظاـ العاـ المحمي.

ويعترؼ بيذه الطائفة مف األحكاـ في الدوؿ األخرى األعضاء دوف حاجة ألي إجراء أخر .أما
بالنسبة لتنفيذىا فقد أوضحت المادة ( )1/25أف تنفيذ ىذه األحكاـ يجري طبقاً لمقواعد المتعمقة
بتنفيذ األحكاـ الصادرة في دوؿ االتحاد األوروبي والواردة في اتفاقية بروكسؿ المبرمة في 27

سبتمبر سنة  1968بشأف االختصاص القضائي وتنفيذ األحكاـ الصادرة في المسائؿ المدنية
والتجارية ،والتي حؿ محميا التنظيـ األوروبي رقـ  ،2001/44الصادر عف المجمس األوروبي

في  22ديسمبر سنة  ،2000والذي دخؿ حيز التنفيذ في أوؿ مارس لسنة .2002

وأخي اًر تجدر اإلشارة إلى أف الفقرة الثالثة مف المادة ( )25قد أجازت لمدوؿ األعضاء عدـ
االعتراؼ أو تنفيذ ىذه الطائفة مف األحكاـ إذا كاف مف شأف ذلؾ المساس بالحريات الفردية أو

بسرية المراسبلت البريدية(.)282

ثانياً :طائفة األحكام المشار إلييا في المادة ( :)2/25طبقاً لمفقرة الثانية مف المادة ( )25مف

التنظيـ الحالي ،يخضع االعتراؼ وتنفيذ األحكاـ األخرى ،غير تمؾ المشار إلييا في الفقرة األولي
السابؽ بيانيا ،لقواعد تنفيذ األحكاـ في دوؿ االتحاد األوروبي والواردة في اتفاقية بروكسؿ

المتعمقة باالختصاص القضائي وتنفيذ األحكاـ الصادرة في المسائؿ المدنية والتجارية والتي حؿ

محميا التنظيـ األوربي رقـ  ،2001/44الصادر عف المجمس األوروبي في  22ديسمبر سنة
( )282راجع في نفس المعنيBUREAU (D): : op.cit., p 648 - 649, No 53 etss. :
وراجع مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.) : op.cit., p 181 etss, No 139 etss. :
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 ،2000والذي دخؿ حيز التنفيذ في أوؿ مارس سنة  .2002والغرض مف ىذا النص ىو تفادي
عدـ خضوع أية أحكاـ صادرة في دوؿ االتحاد األوروبي ألية تنظيمات أوروبية( .)283وبيذا نكوف

قد انتيينا مف دراسة التنظيـ األوروبي بشأف اإلفبلس الدولي ،ونتعرؼ اآلف عمى اإلفبلس الدولي
في القانونيف الفرنسي والمصري.

( )283راجعop.cit., p 649, No 57- BUREAU (D):; MELIN (F.) : op.cit., p 189 etss, No 143.:
58.
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الفصل الرابع
اإلفالس الدولي في القانونين الفرنسي والمصري
تمييد وتقسيم:
بعد أف عرضنا لمحموؿ المختمفة التي اقترحيا الفقو بشأف اإلفبلس الدولي ولمختمؼ

األحكاـ التي تضمنيا القانوف النموذجي لئلفبلس الصادر عف لجنة األمـ المتحدة لمقانوف
التجاري الدولي عاـ  ،1997والتنظيـ األوروبي لئلفبلس رقـ  2000/1346الموقع في بروكسؿ

في  29مايو سنة  ،2000نتعرؼ اآلف عمى موقؼ كؿ مف القانوف الفرنسي والقانوف المصري
مف المشكبلت المتعمقة باإلفبلس الدولي ،وفي ضوء ذلؾ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف وذلؾ

عمى النحو التالي:

المبحث األول :ونعرض فيو لئلفبلس الدولي في القانوف الفرنسي
المبحث الثاني :ونعرض فيو لئلفبلس الدولي في القانوف المصري

المبحث األول
اإلفالس الدولي في القانون الفرنسي
تمييد وتقسيم :لمتعرؼ عمى موقؼ القانوف الفرنسي بخصوص المشكبلت المتعمقة
باإلفبلس الدولي ينبغي أف نفرؽ بيف فرضيف :الفرض األوؿ عندما يراد افتتاح اإلفبلس في
فرنسا ،ففي ىذا الفرض يثور التساؤؿ عف مدى اختصاص المحاكـ الفرنسية بدعاوى إشيار

اإلفبلس ،واذا ثبت االختصاص لممحاكـ الفرنسية يثور التساؤؿ عف القانوف المختص بحكـ
اإلفبلس ونطاؽ تطبيقو .الفرض الثاني :إذا صدر الحكـ بإشيار اإلفبلس في الخارج مف محكمة

أجنبية ورغب الطرؼ صاحب المصمحة في ترتيب ىذا الحكـ آلثاره في فرنسا ،وفي ىذا الفرض
يثور التساؤؿ عف مدى إمكاف االعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية في فرنسا وتنفيذىا.

وفي ضوء ذلك نقسم ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب وذلك عمى النحو التالي:
المطمب األول :اختصاص المحاكـ الفرنسية بدعاوى إشيار اإلفبلس.
المطمب الثاني :القانوف المختص بحكـ اإلفبلس ونطاؽ تطبيقو.
المطمب الثالث :االعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية وتنفيذىا في فرنسا.

3:8

المطمب األول
اختصاص المحاكم الفرنسية بدعاوى إشيار اإلفالس
يثبت االختصاص لممحاكـ الفرنسية بدعاوى إشيار اإلفبلس في عدة حاالت ،بعضيا

يجد أساسو في نص تشريعي وبعضيا األخر تـ إق ارره بواسطة القضاء ،وسوؼ نتناوؿ الضوابط
المختمفة الختصاص المحاكـ الفرنسية بيذه الدعاوى ثـ نعرض لنطاؽ اإلفبلس المفتتح في فرنسا

لبياف ما إذا كانت آثاره محدودة باإلقميـ الفرنسي أـ أنيا تمتد إلى الخارج.
الفرع األول

الختصاص المبني عمى وجود مقر المشروع المدين أو مركز مصالحو الرئيسية في فرنسا
تنص الفقرة األولى مف المادة األولى مف القانوف رقـ  1388/85الصادر في 27
()284

ديسمبر لسنة  1985المتعمؽ بالتقويـ والتصفية القضائية لممشروعات

عمى أف "المحكمة

المختصة محمياً لمنظر في دعوى التقويـ أو التصفية القضائية ىي المحكمة التي يقع في دائرة
اختصاصيا مقر مشروع المديف أو مركز مصالحو الرئيسية في حالة عدـ وجود مقر المشروع

في اإلقميـ الفرنسي" .يتضح مف ىذا النص أف المشرع الفرنسي قد أخذ بضابطيف الختصاص
المحاكـ الفرنسية بدعاوى إشيار اإلفبلس ،أحدىما أصمي واألخر احتياطي ..ونعرض فيما يمي

ليذيف الضابطيف:
أولً :ضابط الختصاص األصمي :وجود مقر مشروع المدين في فرنسا :يعتبر ىذا الضابط
القائـ عمى وجود مقر مشروع المديف في فرنسا ضابطاً مشترًكا  communلبلختصاص بدعاوى

اإلفبلس الدولي والداخمي عمى حد سواء .فطبقاً لقضاء pelassa

()285

 -الذي أدى إلى امتداد

قواعد االختصاص الداخمي إلى المنازعات الدولية  -فإف النص المذكور يجيز لممحاكـ الفرنسية

تقرير اختصاصيا بدعوى إشيار اإلفبلس عندما يكوف مقر المشروع المديف كائناً في فرنسا حتى
واف اشتممت الدعوى عمى عناصر أجنبية(.)286

( )284والمعدؿ بالمرسوـ رقـ  910/94الصادر في  21أكتوبر لسنة  1994والمعدؿ أيضاً بالمرسوـ رقـ 1677
الصادر في  28ديسمبر لسنة .2005

( )285راجعCASS. Civ., 19 octobre, 1959, Rev. Crit., 1960, p 215. :
( )286انظرMELIN (F) : op, cti, P 25, No 12 :
وفي نفس المعنى:
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ويتـ تحديد فكرة المقر  la notion de siègeطبقاً لممفاىيـ المقررة في القانوف الفرنسي إعماالً

لممبدأ المعروؼ في القانوف الدولي الخاص والذي بموجبو يخضع تكييؼ المراكز القانونية لقانوف

القاضي  lege foriالمعروض عميو النزاع ،أي لمقانوف الفرنسي في ىذه الحالة .ولكف نظ اًر ألف

فكرة المشروع  la notion d’entrepriseغير معرفة في القانوف الفرنسي ،وألف األشخاص
الطبيعية ال تحوز مق اًر بالمعني الدقيؽ ،فإنو مف المناسب – كما ىو الشأف في المسائؿ الداخمية

– المجوء إلى فكرة مقر الشركة  siège socialعندما يكوف المديف شخصاً معنوياً ،والمجوء إلى

فكرة الموطف الميني  domicile Professionelعندما يتعمؽ األمر بشخص طبيعي(.)287
وتتطمب التفرقة بيف ما إذا كاف المديف شخصاً طبيعياً أـ شخصاً معنوياً إبداء الممحوظتيف

اآلتيتيف -:األولى :إذا كاف المديف شخصاً طبيعياً :فإف الموطف الميني الذي يأخذ في الحسباف
ربما يكوف مغاي اًر لممكاف الذي يقيـ فيو ولكنو يتطابؽ مف الناحية الفعمية مع المقر الحقيقي

لؤلعماؿ  .Siege réel des affairesالثانية :إذا كاف المديف شخصاً معنوياً :ينبغي إيضاح
أمريف :مف ناحية أولى ،أف المادة األولى مف المرسوـ الصادر في  27ديسمبر  1985تبيف في

فقرتيا الثانية أنو "في حالة تغيير مقر الشخص المعنوي خبلؿ الستة أشير السابقة عمى رفع

الدعوى إلى المحكمة ،فإف المحكمة التي يقع في دائر اختصاصيا المقر األولي le siège

 initialتظؿ وحدىا ىي المختصة" .وقد تمسؾ بعض الفقياء بأنو يمكف األخذ بيذا الحكـ في

المسائؿ الدولية ،ومع ذلؾ يثور التساؤؿ عف األثر العممي  la portée pratiqueلؤلخذ بيذا
الحكـ في مجاؿ اإلفبلس الدولي ،فإذا تـ نقؿ ىذا المقر مف فرنسا إلى بمد أجنبي ،فإف القاعدة

المذكورة تخوؿ بدوف شؾ لممحكمة الفرنسية أف تقرر اختصاصيا ،ويتمثؿ الخطر عندئذ في أف

المحكمة األجنبية التي يقع في دائرة اختصاصيا المقر الجديد قد تقرر اختصاصيا بالتوازي،

ويوجد عندئذ إجراءات إفبلس متزامنة ،ومثؿ ىذا الوضع يكوف مصد اًر لمعديد مف الصعوبات

الشائكة .في المقابؿ ،إذا تـ نقؿ ىذا المقر مف بمد أجنبي إلى فرنسا ،فمف المشكوؾ فيو أف تقرر
المحكمة الفرنسية عدـ اختصاصيا استناداً إلى باعث وحيد ىو نقؿ المقر ،فالمحكمة الفرنسية لف
تتردد في تقرير اختصاصيا في ىذا الفرض آخذة في االعتبار المصالح االقتصادية واالجتماعية

KHAIRALLAH (G.): La compétence internationale du juge de l’insolvabilité, dans
l’effet international de la faillite: une réalité, Dalloz 2004, P 55, GIORGINI (.C): op cit,
P 138, N° 254.
( )287انظر Melin (F) : op.cit., P 25, N° 13 :وفي نفس المعنى أيضاً:
JACQUET (J-M.), DELBECQUE (PH.) et Corneloup (S.): op, cit, P 600, N° 852.
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الفرنسية( .)288مف ناحية أخرى ،قد ال يتطابؽ المقر التأسيسي  le siège statutaireمع المقر
الحقيقي  le siège réelلممشروع :وقد يحدث ىذا الوضع في المسائؿ الداخمية وفي المسائؿ
الدولية ،ولكف المخاطر  les enjeuxالتي تترتب عميو ليست واحدة ،ففي المسائؿ الداخمية:

يؤثر ىذا الوضع فقط في تحديد المحكمة المختصة محمياً ،أما في المسائؿ الدولية .لو أف المقر
الذي يأخذ في الحسباف ىو المقر التأسيسي وحدة ،فإف ىذا الوضع يترتب عميو رفض إمكانية أف

تفصؿ المحاكـ الفرنسية في مصير المشروع عندما يتحدد مقره التأسيسي في الخارج حتى واف

كائنا في فرنسا .إف ىذه المشكمة ،والمعروفة بمشكمة المقر الصوري siège
كاف مقره الفعمي ً
 fictifتعتبر مألوفة في قانوف الشركات ،وقد واجيت ىذه المشكمة المادة ( )L210-3مف القانوف
التجاري في فقرتيا الثانية والتي نصت عمى أنو "يجوز لمغير التمسؾ بالمقر التأسيسي ،ولكف ال

يجوز لمشركة االحتجاج بيذا المقر في مواجية الغير إذا كاف مقرىا الفعمي في مكاف أخر"(.)289
غير أف التساؤؿ الذي يثور ىو ىؿ يصمح األخذ بيذا الحكـ في مجاؿ اإلفبلس الدولي؟ أجاب

عف ىذا التساؤؿ بوضوح حكـ محكمة النقض الصادر في  21يوليو لسنة  .)290(1987وتخمص
وقائع ىذه القضية في أف محكمة بروكسؿ التجارية قد قضت -بناء عمى طمب الشركاء أنفسيـ

 بإفبلس شركة يقع مقرىا الفعمي في بمجيكا ،بينما يقع مقرىا التأسيسي في فرنسا وقد حصؿىذا الحكـ عمى األمر بالتنفيذ في فرنسا ،األمر الذي دفع أحد الدائنيف إلى الطعف أماـ محكمة

النقض تأسيساً ،عمى وجو الخصوص ،عمى أف الغير وحدىـ وليس الشركاء أنفسيـ ىـ المذيف
يمكنيـ التمسؾ بصورية المركز التأسيسي لمشركة .رفضت محكمة النقض ىذا الطعف وقضت
بأف "المحكمة المختصة بإعبلف تصفية األمواؿ أو التسوية القضائية لمشركة ىي مف حيث المبدأ

محكمة مقر الشركة المحدد في النظاـ األساسي الميـ إال إذا ثبت أف ىذا المقر صورياً وأف
العمميات التي تقوـ بيا الشركة تحدث عموماً في مكاف أخر" ثـ أضافت المحكمة "أف ىذه

القاعدة لبلختصاص تعد مف النظاـ العاـ ويمكف التمسؾ بيا مف كؿ ذي مصمحة" بما في ذلؾ

الشركة ذاتيا .وتأتي أىمية ىذا الحكـ مف أنو يبيف بوضوح أف معيار المقر الفعمي يرجح تجاه
الكافة في قانوف اإلجراءات الجماعية سواء تعمؽ األمر بمنازعات داخمية أو دولية .وتكوف أىميتو
أكبر السيما وأف الحؿ الذي قضي بو ،رغـ أنو صادر في إطار االتفاؽ الفرنسي البمجيكي المبرـ

في  8يوليو  ،1889يعتبر ذا نطاؽ عاـ  une portée généraleفيذا الحؿ يجب تأييده ألف
التسوية بفعالية لحاالت التوقؼ عف الدفع تفترض أف تكوف محكمة واحدة ىي المختصة ،وأف

( )288راجع في ذلؾMELIN (F.) : Op.cit., P 26, N° 14 :
( )289راجعMELIN (F.) : Op.cit., P 26-27, N° 14 :
( )290راجع الحكـ منشور فيRevue de sociétés, 1988, P 97 :
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ىذه المحكمة ال يمكف أف تكوف سوى تمؾ التي تتركز في دائرة اختصاصيا مصالح الشخص

االعتباري ،زد عمى ذلؾ أف اختصاص المحكمة المحددة عمى ىذا النحو ،ال يجب أف يتوقؼ
عمى صفة الطرؼ الذي يبادر بطمب إشيار اإلفبلس ،ويكوف الحاؿ كذلؾ ،إذا سمحنا لمغير فقط

بأف يتمسؾ ،تبعاً لمظروؼ ،بالمقر الفعمي أو المقر التأسيسي لمشركة ،طبقاً لما يقرره نص المادة

( )L210-3مف القانوف التجاري السالؼ الذكر(.)291

ثانياً :ضابط الختصاص الحتياطي :وجود مركز المصالح الرئيسية لممدين في فرنسا:
طبقاً لنص المادة األولى مف المرسوـ الصادر في  27ديسمبر لسنة  – 1985السالؼ الذكر –
يثبت االختصاص لممحاكـ الفرنسية بدعاوى إشيار اإلفبلس متى وجد مركز المصالح الرئيسية

لممشروع المديف في فرنسا حتى واف كاف مقر ىذا المشروع كائناً في الخارج.
ويعتبر ىذا الضابط لبلختصاص حديثاً نسبياً مف حيث صياغتو ،فيذه الصياغة الجديدة قد أتى

بيا المرسوـ الصادر في  21أكتوبر لسنة  1994لممادة األولى مف المرسوـ الصادر في 27

ديسمبر لسنة .1985

ومف ثـ فإف مجرد وجود ىذا المركز وحده في فرنسا يكفي لمنح االختصاص الدولي لممحاكـ

الفرنسية حتى واف كاف المشروع المديف يممؾ منشآت في الخارج باإلضافة إلى مقره( .)292وقد

ذىب رأي في الفقو إلى أف اصطبلح مركز المصالح الرئيسية يتطابؽ عمى األقؿ مع وجود

منشأة أو مع الوجود المادي المتجسد في استغبلؿ وحدة اقتصادية ثابتة( .)293وقد ذىب رأي أخر

إلى أف اختصاص المحاكـ الفرنسية يفترض أف يكوف لممشروع األجنبي نفوذ تجاري حقيقي عمى

السوؽ الوطنية لدرجة أف عجزه عف الوفاء يعرض لمخطر مصالح التجارة المحمية(.)294

( )291راجعMelin (F.) : Op.cit., P 27-28, N° 14 :
( )292انظرMELIN (F.) : Op.cit., P 30-31, N° 17 :
( )293انظر:
REMERY (J-P.) : La compétence juridictionnelle pour ouvrir une faillite
internationale : l’exemple du droit français, Droit et Pratique du Commerce
International, 1994, p 575- 576.
( )294انظر:
MUIR WATT (H.) : La réalisation de l’actif en cas de procédures parallèles de faillite :
les pouvoirs du syndic étranger de la procédure principale à l’épreuve du droit
français des effets des jugements, Droit et Pratique du Commerce International,
1994, p 542, note 3.
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وقد تمسكت بعض أحكاـ محكمة النقض بمفيوـ واسع لمغاية لتعبير مركز المصالح

الرئيسية لممديف ،ويمكف أف نذكر في ىذا الصدد حكـ محكمة النقض الصادر في  26أكتوبر

سنة  ،)295(1999والذي يتعمؽ بشركة يوجد مقرىا في جزيرة ماف  ile de manوالتي أبرمت
عقد قرض إيجاري  credit – Bailيتعمؽ بمحاؿ واقعة في فرنسا ،محكمة االستئناؼ ،مؤيدة في

ذلؾ مف محكمة النقض ،قدرت أف إبراـ عقد قرض إيجاري لمماؿ محؿ النزاع يعد شكبلً مف
أشكاؿ االستغبلؿ ليذه المحاؿ ،وبالتالي فإف مكاف موقع ىذه المحاؿ يشكؿ المركز الرئيسي

لمصالح الشركة.

ويمكف أف نذكر أيضاً حكـ محكمة النقض الصادر في أوؿ أكتوبر لسنة  )296(2002والذي ألغى
حكـ االستئناؼ الذي قضي بعدـ اختصاص المحاكـ الفرنسية بافتتاح إجراء التصفية ضد شركة

إنجميزية كانت قد تعاقدت عمى قروض  des empruntsفي فرنسا ،وكانت تمتمؾ فييا عقارات،
حيث قدرت محكمة النقض أف "الشركة قد أبرمت القروض لحاجات تتعمؽ بنشاطيا المتمثؿ في

تأجير أمواؿ عقارية كائنة في فرنسا ،ويستخمص مف ذلؾ أف الشركة ليا مصالح في فرنسا وأف

المركز الرئيسي ليذه المصالح كاف واقعاً في دائرة اختصاص المحكمة وبالتالي تكوف محكمة
االستئناؼ قد خالفت المادة األولى مف المرسوـ الصادر في  27ديسمبر  1985والمعدؿ
()297

بالمرسوـ الصادر في  21أكتوبر  ."1994ويرى جانب مف الفقو

أف مثؿ ىذا التفسير لفكرة

المركز الرئيسي لمصالح المديف يعد بدوف شؾ مفرطاً  ،excessiveحيث يسمح بالقوؿ بوجود

مركز المصالح الرئيسية في فرنسا عندما يمارس المديف فييا نشاطاً مف أي نوع ،وىو ما يستمد
مف صفة المستأجر في إطار عقد القرض اإليجاري في الحكـ األوؿ ،ومف إبراـ قروض بغرض
تممؾ عقارات في الحكـ الثاني ،ويؤدي ىذا التفسير إلى التوسع بشكؿ ممحوظ في نطاؽ

اختصاص المحاكـ الفرنسية في مسائؿ اإلفبلس الدولي.
()298

وباإلضافة إلى ما تقدـ ،أبدى جانب مف الفقو

المبلحظات التالية:

عمى ىذا الضابط االحتياطي لبلختصاص

 -1ينبغي إيضاح أف اختصاص المحاكـ الفرنسية ال يكوف مقصو اًر عمى المنشأة الكائنة في
فرنسا وحدىا ،بؿ يشمؿ إجراء اإلفبلس الشركة في مجمميا ،وىذا الحؿ يمكف تبريره بسيولة

( )295انظر الحكـ منشور فيCass. Com., 26 octobre, 1999, Bull. Joly sociétés, No 78 :
( )296انظرCass.Com. 1er octobre 2002, RJDA, 2003, N° 152 :
( )297انظرMELIN (F.) : Op.cit., P 31-32, N° 17 :
( )298انظرMELIN (F.) : Op.cit., P 32 ets., N° 18 :
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حيث إف المنشأة ليس ليا الشخصية المعنوية  ،personnalité moraleواإلفبلس ال

يستيدؼ سوى الشخص المعنوي الذي يممؾ ىذه المنشأة ،وىذا ما يفسر أف اإلفبلس يمكف

أف يفتتح بناء عمى طمب دائف ما حتى واف لـ يكف لمديف المتمسؾ بو أية صمة بالمنشأة

الكائنة في فرنسا.

 -2عندما يحوز المديف مراكز مصالح متعددة في فرنسا ،فيجب أف يؤخذ في الحسباف المركز

الرئيسي ألجؿ تحديد المحكمة المختصة محمياً ،ويوجد قضاء ثابت ومستقر في ىذا

االتجاه(.)299

 -3يجوز لممحكمة الفرنسية أف تفتتح إجراء اإلفبلس تجاه المركز الرئيسي لمصالح الشركة

المتوطف في فرنسا عمى الرغـ مف افتتاح المحكمة األجنبية ليذا اإلجراء ضد المقر ،فمف

وجية النظر الفرنسية ،فإف افتتاح اإلفبلس في الخارج ال يمنع مف افتتاح إفبلس أخر في

فرنسا طالما لـ يحصؿ الحكـ األجنبي باإلفبلس عمى األمر بالتنفيذ في فرنسا ،إف األمر ىنا

يتعمؽ بحؿ تقميدي  une solution classiqueقد تـ إعادة التأكيد عميو في حكـ محكمة
النقض الصادر في  11أبريؿ  1995في قضية  BCCIالسابؽ الحديث عنو ،فقد قضت
المحكمة في ىذا الحكـ بأف "افتتاح إجراء جماعي ضد المديف في الخارج ال يشكؿ عقبة في

أف يفتتح في فرنسا تقويـ قضائي ضد ذات المديف إال إذا كاف الحكـ األجنبي يجب

االعتراؼ بو في فرنسا بقوة القانوف طبقاً لمعاىدة أو إذا كاف قد سبؽ وأف حصؿ عمى األمر
بالتنفيذ"(.)300

الفرع الثاني
الختصاص المبني عمى الجنسية الفرنسية ألحد األطراف
تنص المادة ( )14مف القانوف المدني الفرنسي عمى أنو "يجوز مقاضاة األجنبي ،حتى

واف كاف غير مقيـ في فرنسا ،أماـ المحاكـ الفرنسية لتنفيذ االلت ازمات التي تعاقد عمييا في فرنسا

مع فرنسي ،كما يجوز مقاضاتو أماـ المحاكـ الفرنسية بالنسبة لبللتزامات التي تعاقد عمييا في

بمد أجنبي مع فرنسييف" .كما تنص المادة ( )15مف ذات القانوف عمى أنو "يجوز مقاضاة
الفرنسي أماـ المحاكـ الفرنسية بالنسبة لبللتزامات التي تعاقد عمييا في بمد أجنبي حتى مع

أجنبي".
( )299مف ذلؾ انظرCass.com. 11 avril 1995, BCCI, précité :
( )300وفي نفس االتجاه انظر:
Cass.com. 19 janvier 1988, BCT computer, rev. Crit. DIP 1990, p 527.
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يتضح مف ىذيف النصيف أف المشرع الفرنسي قد وضع امتيا اًز قضائياً un privilège

 de juridictionمبنياً عمى الجنسية الفرنسية ألحد األطراؼ ،فالمادة ( )14تجيز لممدعي
الفرنسي أف يرفع دعواه أماـ المحاكـ الفرنسية ،والمادة ( )15تعقد االختصاص لممحاكـ الفرنسية

نسيا سواء كنا بصدد شخص طبيعي أو شخص معنوي .فيذاف
عندما يكوف المدعى عميو فر ً
النصاف يمنحاف االختصاص لممحاكـ الفرنسية حتى واف لـ يوجد أي ضابط أخر لبلختصاص
في فرنسا سوى الجنسية الفرنسية ،فالموطف  le domicileأو اإلقامة  la résidenceفي فرنسا
غير الزميف ال بالنسبة لممدعي الفرنسي وال بالنسبة لممدعي عميو األجنبي الذي يكمؼ بالحضور

مف قبؿ الطرؼ الفرنسي (ـ  )14وال بالنسبة لمطرؼ الذي يكمؼ فرنسياً بالحضور (ـ .)15
فضبلً عف ذلؾ ،فإف جنسية الطرؼ األخر ال يكوف ليا أية أىمية ،فالفرنسي يمكنو

التمسؾ بالمادة ( )14ضد المدعي عميو األجنبي وأيضاً المدعي عميو الفرنسي ،وفي المقابؿ،
فإف الفرنسي يمكنو التمسؾ بالمادة ( )15ضد المدعي األجنبي وأيضاً ضد المدعي الفرنسي
الذي يفضؿ المجوء إلى قضاء أجنبي .كما ينبغي بياف أف المادتيف المذكورتيف واف كانتا

تستيدفاف  -حرفياً – المجاؿ التعاقدي وحده إال أف القضاء يرى أف ليما سنداً لبلنطباؽ عمى
جميع المنازعات سواء كانت مالية  patrimonialأو غير مالية  extrapatrimonialمع

مراعاة بعض االستثناءات وخصوصاً تمؾ المتعمقة بالمسائؿ العينية العقارية أو دعاوى القسمة
عندما يكوف العقار كائنا في الخارج أو تمؾ التي تتعمؽ بطرؽ التنفيذ التي تتـ في الخارج(.)301
وقد طبؽ القضاء الفرنسي المادتيف المذكورتيف في مجاؿ التفميسات الدولية حيث أعترفت

المحاكـ الفرنسية لنفسيا بالحؽ – طبقاً ليذيف النصيف – في الفصؿ في إفبلس تاجر أجنبي بناء
عمى طمب فرنسي أو إفبلس مديف فرنسي بناء عمى طمب فرنسي أو أجنبي( ،)302فقد أتيحت
()303

الفرصة لمحكمة النقض في حكميا الصادر في  7يونيو سنة 1962

لمتأكيد عمى أف

( )301راجع Melin (F.) : Op.cit., P 34-35., N° 19 :وراجع في التعميؽ عمى ىاتيف المادتيف بصفة عامة:
MAYER (P.): Droit international privé, Montchrestien, 5ème édition 1994, p 196 etss.,
N° 290 etss; LOUSSOUARN (Y.) et BOUREL (P.): Droit international privé, Dalloz, 9ème
édition 2007, p 636 etss., N° 461 etss; BATIFFOL (H.) et LAGARDE (P.): Traite de droit
international privé, tome II, L.G.D.J, 1983, p 481 etss., N° 677 etss.
( )302راجعMELIN (F.) : Op.cit., P 35., N° 20; TROCHU (M.) : op.cit., p 89 :
وأيضاً:
;JACQUET (J-M.), DELEBECQUE (PH.) et CORNELOUP (S.): op, cit, p 607, N° 853
RACINE (J- B) et SIIRIAINEN (F): Droit du commerce international, Dalloz, 2007, p 122,
N° 191, HUGUES (K.): Droit du commerce international, Dalloz, 2006, p 80.
( )303انظر الحكـ منشور فيCLUNET 1963, p 107 :
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لممادتيف ( )15 ،14مف القانوف المدني نطاؽ تطبيؽ عاما ،كما أعمنت صراحة إمكانية تطبيؽ

المادة ( )15عمى طمب إشيار إفبلس فرنسي ،حيث قضت بأنو «مع مراعاة الدعاوى العينية
العقارية ودعاوى القسمة المنصبة عمى عقارات كائنة في الخارج ،فإف أحكاـ المادتيف ()15 ،14

ذات نطاؽ عاـ ،وأف محكمة االستئناؼ قد قررت – وبحؽ – اختصاص قضاة السف بالفصؿ في
طمبات إشيار إفبلس  chevanneالفرنسي المتوطف في باريس عمى الرغـ مف أف منشآتو

التجارية الرئيسية كائنة خارج فرنسا» .وقد كرست محكمة النقض بوضوح مبدأ تطبيؽ المادة

( )14مف القانوف المدني في مسائؿ اإلفبلس ،ففي حكميا الصادر في  12يوليو سنة
 ،)304(1962وبعد أف ذكرت المحكمة المادة ( ،)14قضت بأنو "يجوز مقاضاة الشركة األجنبية

التي ليس ليا منشأة في فرنسا أماـ محكمة فرنسية مف اختيار المدعي ،ما لـ يوجد نص مخالؼ
وفيما عدا حاالت الغش" .ويمكف أف نذكر في ىذا الصدد أيضاً حكـ محكمة النقض الصادر في

 19مارس لسنة  1979في قضية  ،)305(SNTRحيث قضت المحكمة بأف "المادة ( )14مف
القانوف المدني تجيز لمفرنسي بأف يطالب بتصفية أمواؿ شركة أجنبية وقعت عمى التزامات تجاىو
وليس ليا منشأة في فرنسا".
ولقد تعرض اختصاص المحاكـ الفرنسية المبني عمى ىاتيف المادتيف النتقادات حادة ال
يتسع المجاؿ ىنا لمخوض فييا ،ونكتفي بذكر أىـ االنتقادات التي وجيت ليا في الغالب األعـ

وىي -)1( :أف ىذيف النصيف يتصفاف بانيما ذاتا نزعة وطنية حيث إنيما يقرراف لمفرنسييف

امتيا اًز قضائياً حقيقياً ( -)2أف ىذيف النصيف يمقياف بظبلؿ مف عدـ الثقة عمى المحاكـ
األجنبية ،ألنيما يفترضاف أف ىذه المحاكـ تصدر عدالة منحازة  justice partialeأو رديئة

يجب التخمص منيا ( -)3أف ىذيف النصيف يجعبلف مف الجنسية معيا اًر لبلختصاص في حيف
أننا نقدر عادة في مجاؿ الدعاوى المدنية أف القاضي األقدر عمى الفصؿ فييا ليس القاضي

الوطني وانما قاضي البمد موطف المدعي عميو( .)306والى جانب ىذه االنتقادات العامة ،توجد
انتقادات خاصة وجيت إلى المحاكـ الفرنسية في استنادىا إلى ىذيف النصيف لتقرير اختصاصيا
في مجاؿ اإلفبلس الدولي ،ويعود االنتقاد األوؿ إلى الصعوبات التي يمكف أف تنشأ عندما يتعمؽ
( )304انظر الحكـ منشور فيCLUNET 1963, p 1056 :
()305انظر:
Cass.com. 19 mars 1979, société nationale des transports routiers (SNTR), Rev. Crit.
DIP, 1981, P 524
( )306راجعMELIN (F.) : Op.cit., P 37., N° 22 :
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األمر بتقدير حالة التوقؼ عف الدفع ،فمو أف إفبلساً قد افتتح ضد مشروع ليس لو مقر  siègeأو

منشأة  établissementفي فرنسا ،عندئذ يكوف مف الصعب أف نوازف بيف أصوؿ وخصوـ ىذا
المشروع ،ولذلؾ يتخوؼ مف أف يتـ التمسؾ بحالة التوقؼ عف الدفع استناداً إلى باعث وحيد ىو

أف ديناً مستحقاً لـ يتـ تسويتو ،حتى واف كاف المشروع موس اًر  solvableفي الخارج( ،)307وىذا
ما حدث بالفعؿ في قضية شركة سوناطراؾ  SNTRوالتي فصمت فييا محكمة النقض الفرنسية
بموجب حكميا الصادر في  19مارس سنة  ،1979السابؽ الذكر .فيذه الشركة – وىي شركة

جزائرية حصمت عمى أمواؿ شركة فرنسية عمى أثر قرار تأميـ صادر عف دولة الجزائر – قد
وِ
ضعت في فرنسا تحت إجراء تصفية األمواؿ لعدـ سدادىا لمشركة الفرنسية التعويضات التي
ُ
إدعت بيا ،وذلؾ عمى الرغـ مف أنيا لـ يكف ليا أي نشاط في فرنسا ،وال يوجد ما يدؿ عمى أف
مركزىا المالي كاف مثقبلً بالديوف في الجزائر.
من ناحية ثانية ،إف افتتاح اإلفبلس باالستناد إلى ىذيف النصيف فقط ال يسمح بمراعاة
األىداؼ الموكولة إلجراء التقويـ القضائي بموجب المادة ( )L620-1مف قانوف التجارة ،وىذه
األىداؼ ىي "إنقاذ المشروع والحفاظ عمى النشاط والتوظؼ وتصفية الديوف" .ففي ظؿ عدـ
وجود المشروع المديف في فرنسا ،فإنو مف العبث أف نأمؿ في وضع خطة المتابعة plan de

 continuationأو خطة الحوالة  plan de cessionعقب فترة المبلحظة ،ومف ثـ ال يكوف
لئلجراء أي معنى إال حيث يتعمؽ األمر بإجراء التصفية القضائية ،وىذا اإلجراء يبقى محؿ

خبلؼ  contestableألنو ال يعني سوى بجزء قميؿ مف دائني المشروع ،وىـ في الواقع الدائنوف

الفرنسيوف أو المقيموف  installesفي فرنسا والذيف عمموا بحكـ االفتتاح وحرصوا عمى اإلقرار
بديونيـ ،أما بالنسبة لمدائنيف األخريف فمف تتوافر ليـ سوى فرص ضئيمة لمعمـ بافتتاح ىذا

اإلجراء( .)308ومن ناحية ثالثة ،فإف السنديؾ سوؼ يصطدـ بعقبات ال يمكف التغمب عمييا،
فكيؼ يتسنى لو تحديد مركز المديف عمى وجو الدقة ،ووضع قائمة بالدائنيف وبياف مستحقاتيـ،
والبحث عف حؿ عادؿ ومرض في ظؿ غياب كامؿ لممستندات الحسابية ،واذا كاف السنديؾ
يواجو صعوبات مماثمة عندما يحوز التاجر منشأة فرعية عمى اإلقميـ الفرنسي ،فكيؼ يمكنو أف

ينجز عمبلً جاداً في حالة عدـ وجود مثؿ ىذه المنشأة( .)309وأخي ارً فإف إعبلف إفبلس تاجر ليس

لو في فرنسا موطف  un domicileأو منشأة تجارية ال يقدـ أية فائدة مف الناحية العممية ،ففي
( )307انظرMELIN (F.) : Op.cit., P 37-38., N° 23 :
( )308انظرMELIN (F.) : Op.cit., P 38., N° 23 :
( )309راجع مع المزيد مف التفاصيؿTROCHU (M.) : op.cit., p 90 etss., spec., p 92 :
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الواقع ييدؼ اإلفبلس بصفة أساسية إلى توزيع ما تبقى مف أمواؿ المديف بيف دائني التاجر

المفمس بشكؿ عادؿ ،والحاؿ ىذه ،فإف إعبلف إفبلس فرنسي أو أجنبي ال يقدـ أي فائدة عممية
إذا لـ يكف لو أمواؿ كائنة في فرنسا ،ألنو ال يوجد ما يتـ توزيعو بيف الدائنيف(.)310

وازاء ىذه االنتقادات ،يرى بعض الفقياء استبعاد المجوء إلى ىذيف النصيف في مجاؿ
اإلفبلس وينبغي عمى محكمة النقض استبعاد مسائؿ اإلفبلس مف نطاؽ تطبيؽ ىذيف النصيف

كما فعمت ،مثبلً ،في مسائؿ طرؽ التنفيذ التي تجرى في الخارج( .)311وقد أدرؾ القضاء الفرنسي
ىذه العيوب ،ففي القضايا التي طبؽ فييا المادتيف ( )15( ،)14لتقرير اختصاصو بشير

اإلفبلس لـ يكف استناده إلى ىذيف النصيف ىو المبرر الوحيد لبلختصاص وانما تـ تكممتو
ببواعث أخرى تتمثؿ في أف المديف كاف لو فرع أو مقر إداري في فرنسا أو كاف لو ممتمكات أو

أمواؿ فييا( .)312ومف ثـ كاف االستناد إلى المادتيف ( )15( ،)14ضمف أسس أخرى
لبلختصاص القضائي بشير اإلفبلس ،فبل توجد أحكاـ قد استندت فقط عمى الجنسية الفرنسية

ألحد األطراؼ ،ولعؿ الظروؼ التي دفعت محكمة النقض في حكميا الصادر في  7يونيو لسنة
 1962السابؽ الذكر بأف تعترؼ لمقضاء الفرنسي بالحؽ في الفصؿ في طمبات إشيار إفبلس
مديف تقع منشأتو الرئيسية في الخارج بموجب المادة ( )15مف القانوف المدني تعد ذات داللة

 significativesفي ىذا الصدد ،فمف ناحية فإف محكمة المنشأة الرئيسية كانت قد قررت عدـ
االختصاص ،ومف ناحية أخرى فإف المديف الفرنسي كاف متوطناً في باريس ،إف ىذا التدليؿ الذي

اتبعتو محكمة النقض اليدؼ منو تبرير اختصاص قضاة محكمة السف ،وىكذا نرى اىتماماً مف
محكمة النقض بإيجاد أساس أخر الختصاص المحاكـ الفرنسية استقبلالً عف الجنسية الفرنسية

لممديف(.)313

وأخي اًر ،مما تجدر اإلشارة إليو أنو منذ صدور حكـ محكمة النقض في  19نوفمبر سنة 1985

في قضية شركة  ،Cognaces and Brandiesفإف المادتيف ( )15 ،14مف القانوف المدني ال
تطبقاف إال بصفة احتياطية في حالة عدـ توافر أي معيار مف المعايير العادية لبلختصاص

المحمي في فرنسا ،فقد قضت المحكمة بأف المادة ( )14مف القانوف المدني والتي تعطي
االختصاص لممحاكـ الفرنسية بناء عمى الجنسية الفرنسية لممدعي "ال تنطبؽ إال في حالة عدـ

( )310انظرORBETA (P.-H) : op.cit., p 74 :
( )311انظرREMERY (J.-P.) : La compétence juridictionnelle. Précité, p 577. :
( )312انظرORBETA (P.-H) : op.cit., p 75; TROCHU (M.) : Op.cit., p 92-93 :
( )313انظرTROCHU (M.) : op.cit., p 93 :
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تحقؽ أي معيار مف المعايير العادية لبلختصاص المحمي في فرنسا"( .)314وبناء عميو ،في حالة

اإلفبلس الدولي يتعيف أوالً البحث عما إذا كاف مف الممكف تأسيس اختصاص المحاكـ الفرنسية
عمى قواعد االختصاص األخرى ،مع افتراض ،بداىة ،عدـ وجود اتفاقية دولية واجبة التطبيؽ أو

عدـ انطباؽ التنظيـ األوروبي لئلفبلس السابؽ بيانو ،فإذا تبيف عدـ وجود قواعد أخرى
الختصاص المحاكـ الفرنسية ،أو عدـ وجود اتفاقية دولية تمنح االختصاص لممحاكـ الفرنسية،

فإنو يصبح مف الممكف عندئذ عقد االختصاص لممحاكـ الفرنسية بناء عمى المادتيف (،)15 ،14

وىذا ما يفسر لنا ندرة األحكاـ الحديثة المبنية عمى ىاتيف المادتيف(.)315
الفرع الثالث

الختصاص المبني عمى ضوابط قررىا القضاء
اعترفت المحاكـ الفرنسية ،في العديد مف األحكاـ ،لنفسيا بالحؽ في إشيار إفبلس

التاجر األجنبي استناداً إلى ضوابط أخرى غير تمؾ التي عرضنا ليا ،فقد اعترفت بعض المحاكـ
باختصاصيا بإشيار إفبلس التاجر األجنبي استناداً إلى أنو يممؾ في فرنسا فرعاً أو منشأة

فرعية ،كما قررت بعض المحاكـ األخرى إشيار إفبلس التاجر األجنبي استناداً إلى أنو يممؾ في

فرنسا أمواالً أو ممتمكات ،وأخي اًر فإف بعض األحكاـ قد قررت إشيار إفبلس المديف األجنبي
استناداً إلى إنو قد مارس فييا نشاطاً تجارياً أو أبرـ فييا بعض الصفقات(.)316

وقد قدـ جانب مف الفقو – وكذلؾ بعض أحكاـ القضاء – عدة مبررات لتقرير المحاكـ
الفرنسية اختصاصيا بإشيار اإلفبلس استناداً إلى ىذه الضوابط المذكورة ونعرض ألىـ ىذه

المبررات وىي -1:أف القوانيف المنظمة لئلفبلس تعتبر مف قوانيف األمف والبوليس والمعدة

لمكافحة الغش وألجؿ زيادة ضمانات االئتماف العاـ -2 .أف اإلفبلس يعد بصفة أساسية تدبي اًر

يتعمؽ باألمواؿ ومف ثـ تكوف السمطات المحمية ىي المختصة سيادياً souverainement

( )314راجع الحكـ المنشور في:
ANCEL (B.) et LEQUETTE (Y.) : Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit
international privé, Dalloz, 5ème édition 2006, p 639, N° 71.
( )315انظر MELIN (F.) : Op.cit., P 36., N° 21 :وفي نفس المعنى راجع:
GIORGINI (G-C.): op.cit., p 140, N° 225.
( )316انظرTROCHU (M.) : Op.cit., p 82, note. 2-5 :
وأيضاً ORBETA (P.-H) : op.cit., p 85, note I, p 86, note I, p 87, note I :
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بإشياره عندما يممؾ التاجر أمواالً في الدولة( -3 .)317أف وجود فرع أو منشأة ثانوية لمتاجر

المديف في فرنسا يكوف مساوياً لئلقامة  la résidenceبالنسبة لغير التاجر ،فكما يترتب عمى
اإلقامة ذات اآلثار التي تترتب عمى الموطف فيما يتعمؽ باالختصاص القضائي ،فيجب أف يكوف

إستنادا إلى المادة ( )1/59مف قانوف
األمر كذلؾ في حالة وجود فرع أو منشأة ثانوية ،وذلؾ
ً
اإلجراءات المدنية التي تنص عمى أنو "في المسائؿ الشخصية يكمؼ المدعي عميو بالحضور
أماـ محكمة موطنو فإذا لـ يكف لو موطف يكمؼ بالحضور أماـ محكمة محؿ إقامتو"(.)318

في المقابؿ ،انتقد جانب مف الفقو ىذه المبررات ،فمن ناحية ،فإف قوانيف اإلفبلس ال يمكف أف
تصنؼ ضمف طائفة قوانيف البوليس واألمف  ،lois de police et de suretéحيث إف قوانيف
اإلفبلس ليس مف أغراضيا توفير األمف لؤلشخاص أو الممتمكات ،والمحافظة عمى حسف سير

النظاـ .من ناحية ثانية ،فإنو مف المستحيؿ التأكيد عمى أف المادة ( )1/59مف قانوف اإلجراءات

المدنية تعد مانحاً لبلختصاص لصالح المحاكـ الفرنسية ،فيذا النص يكتفي ببياف أف المدعي
عميو يجب أف يكمؼ بالحضور أماـ محكمة محؿ إقامتو إذا لـ يكف لو موطف في فرنسا ،وال

يوجد ما يسمح باستخبلص أف ىذا الحؿ يجب أف يكوف ىو ذات الحؿ عندما يكوف لممدعي

عميو م وطف في الخارج وليس في فرنسا ،فيذا الحؿ يماثؿ حالة عدـ وجود موطف في فرنسا

بحالة وجود موطف في الخارج .من ناحية ثالثة ،يبلحظ أف المحاكـ الفرنسية قد أخذت في
االعتبار إبراـ التاجر لبعض الصفقات في فرنسا عندما وجدت عوامؿ أخرى تبرر تدخميـ كوجود

أمواؿ لمتاجر في فرنسا أو موطف شخصي لو( .)319وأخي ارً يرى بعض الفقياء أف الطابع القديـ

ليذا التيار القضائي يشكؾ في مدى مبلءمتو لموقت الحالي( ،)320كما يرى أخروف أف محكمة
النقض لـ تعد تكرس اليوـ ىذه الحموؿ إذا عرضت عمييا مراكز مماثمة

situations

.)321(similaires

ومع ذلؾ يرى بعض الفقياء

()322

أف حكـ محكمة النقض الصادر في  26أكتوبر سنة 1999

وكذلؾ حكميا الصادر في أوؿ أكتوبر سنة  - 2002السابؽ ذكرىما– يبدو أنيما قد أعطا دفعة
( )317راجع في ذلؾTROCHU (M.) : Op.cit., p 83 :
( )318انظرTRAVERS : op.cit., vol. VII, FASC I, N° 11126 :
( )319راجع مع المزيد مف التفاصيؿTROCHU (M.) : Op.cit., p 83-85 :
( )320انظرMELIN (F.) : Op.cit., P 40., N° 26 :
( )321انظرREMERY (J.-P.) : La compétence juridictionnelle. Précité, p 576. :
( )322انظرMELIN (f.): op.cit., P. 40-41, No 26 :
41:

جديدة  un nouveau souffléليذا التيار القضائي القديـ .ففي الحكـ األوؿ أيدت محكمة

النقض محكمة االستئناؼ التي قدرت أف إبراـ عقد قرض إيجاري لؤلماكف crédit-bail de

 Locauxيعد شكبلً مف أشكاؿ االستغبلؿ  exploitationليذه األماكف ،وأف مكاف ىذا

االستغبلؿ يشكؿ المركز الرئيسي لمصالح الشركة المدينة طبقاً لممادة األولى مف المرسوـ 27

ديسمبر .1985

وفي الحكـ الثاني ،عابت محكمة النقض عمى قضاة الموضوع تقرير عدـ اختصاصيـ تجاه

قروضا  des empruntsفي فرنسا وتممؾ فييا عقارات ،عمى الرغـ مف
شركة إنجميزية أبرمت
ً
أف «الشركة قد أبرمت ىذه القروض ألغراض نشاطيا المتمثؿ في تأجير أمواؿ عقارية كائنة في
فرنسا ...وىو ما يستفاد منو أف الشركة تممؾ مصالح في فرنسا مركزىا الرئيسي كائف في دائرة

اختصاص المحكمة التي طرح عمييا النزاع».
الفرع الرابع
نطاق التفميسات المفتتحة في فرنسا
إزاء تعدد  multiplicitéضوابط االختصاص المعموؿ بيا في القانوف الفرنسي ،يثور

التساؤؿ بشأف نطاؽ التفميسات المفتتحة في فرنسا ،وعمى وجو الخصوص عما إذا كاف ليذه
التفميسات نطاؽ عبر إقميمي  .une portée extra-territorialeىذا التساؤؿ لـ يحصؿ

حتى وقت قريب عمى إجابة صريحة مف قبؿ محكمة النقض الفرنسية( .)323وقد حاوؿ بعض
الفقياء حصر ىذا النطاؽ بصفة أساسية بالنسبة لممعياريف الرئيسييف لبلختصاص .فبالنسبة

لبلختصاص المبني عمى وجود مقر الشركة في فرنسا ،يوجد بوجو عاـ توافؽ عمى أف لئلفبلس
المفتتح في فرنسا نزعة عالمية  ،une vocation universelleوأف كؿ أمواؿ وديوف المديف،
بما في ذلؾ األمواؿ الكائنة في الخارج ،تكوف معنية بحكـ االفتتاح( .)324ومع ذلؾ ذىب رأي إلى

أف النطاؽ العالمي ألحكاـ اإلفبلس الفرنسية ال يمكف أف يكوف فعاالً  effectiveإال بقدر القبوؿ

 l’accueilالذي تمقاه ىذه األحكاـ مف قبؿ السمطات األجنبية( .)325أما بالنسبة لبلختصاص
المبني عمى وجود المركز الرئيسي لمصالح المديف في فرنسا ،يرى بعض الفقياء أف اإلفبلس

يكوف لو ،مف حيث المبدأ ،نزعة عالمية إذ أف ىذا اإلجراء يستيدؼ الشخص المعنوي ذاتو وليس
( )323انظرMELIN (f.). op. cit., P. 46 No 34 :
( )324انظرJACQUET (J-M), DELBECQUE (PH.) et CORNELOUP (S.): op. cit., P 606, No :
852; RACINE (J-B) et SIIRIAINEN (F.): op.cit., P. 120, No 189; Hugues (K): op.cit., P. 80
( )325انظرMELIN (F.). op. cit., P. 46 No 34 :
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فقط المنشأة الكائنة في فرنسا .ىذا مع االعتراؼ بأف ىذا اإلفبلس لف يكوف لو في الواقع العممي

سوى فرص قميمة لكي يرتب آثار في الخارج( .)326ومع ذلؾ ،يبدو أف محكمة النقض الفرنسية قد

حسمت ىذا النقاش في حكميا الصادر في  19نوفمبر لسنة  .)327(2002ففي ىذه القضية،
قضت المحكمة بأنو "مع مراعاة المعاىدات الدولية أو األعماؿ  actesاألوروبية غير واجبة
التطبيؽ في ىذه القضية ،وفي الحدود المقبولة مف قبؿ األنظمة القانونية األجنبية ،فإف التقويـ

القضائي المحكوـ بو في فرنسا يرتب آثاره في كؿ مكاف حيث يممؾ المديف أمواالً" .ويستفاد مف
ىذا الحكـ ما يمي:

 -1أف اإلفبلس الذي يفتتح في فرنسا يكوف لو نطاؽ عالمي une portée universelle
بحيث يرتب آثاره في جميع الدوؿ التي يممؾ فييا المديف أمواالً .ومع ذلؾ فإف ىذا المبدأ ال

يسري إال بشرط مراعاة المعاىدات الدولية واالتفاقات األوروبية.

 -2أف عالمية اإلفبلس التي أكد عمييا الحكـ ال يمكف أف تكوف ذات فعالية إال بالقدر حيث
تقبؿ األنظمة القانونية األجنبية االعتراؼ بالحكـ الفرنسي وخصوصاً بطريؽ األمر بالتنفيذ (.)328

الخالصة :نخمص مف دراسة ضوابط االختصاص السابقة أف المحاكـ الفرنسية تميؿ نحو التقدير
الواسع الختصاصيا بنظر إجراءات اإلفبلس الدولي .فقد رأينا التفسير الواسع ،مف قبؿ محكمة
النقض ،لفكرة المركز الرئيسي لمصالح المديف المنصوص عمييا بالمادة األولى مف المرسوـ

الصادر في  27ديسمبر سنة  .1985ففي حكميا الصادر في  26أكتوبر سنة  – 1999سالؼ

الذكر – قدرت محكمة النقض أف مجرد إبراـ عقد قرض إيجاري  credit – bailمتعمؽ بمحاؿ
كائنة في فرنسا يعطي االختصاص لممحاكـ الفرنسية .كما رأينا أيضاً أنو عندما يكوف
COVIAUX (J-C): Redressement et LIQUIDATION JUDICIAIRES, procedures
()326
collectives en droit international, les règles de droit commun, J.C.D.I, Fasc. 5-10, No
41
وعكس ذلؾ راجع HUGUES (K): op. cit., P. 80:حيث يذكر :في ىذا الفرض ال يكوف لئلفبلس المفتتح في
فرنسا سوى نطاؽ محمي
( )327راجع الحكـ منشور فيREVUE Critique de Droit international privé, 2003, P. 631 :
وراجع في التعميؽ عمى ىذا الحكـ:
COURBE (P): L'effet international de la faillite: La solution de la cour de cassation, In
l'effet international de la faillite: ume realite?, Dalloz, 2004, p15 et. ss
( )328راجع في التعميؽ عمى ىذا الحكـMELIN (f.). op. cit., P. 46 etss, No 35 et 36 :
ومع المزيد مف التفاصيؿ راجعCOURBE(P.): op. cit, p 15 etss. :
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االختصاص مبنياً عمى المادتيف  15 ، 14مف القانوف المدني ،فميس مف الضروري أف يكوف

لممديف روابط  des attachesأخرى غير تمؾ المتعمقة بجنسيتو أو جنسية دائنيو(.)329

واذا كاف صحيحاً أف ىذا التوجو ييدؼ بدوف شؾ إلى حماية الدائنيف المقيميف  installesفي
فرنسا وحماية النظاـ االقتصادي الفرنسي ،غير أف ىذا التوجو ينطوي عمى عدة مثالب .فمف
ناحية ،بالنظر إلى قانوف المشروعات المتعثرة قد يكوف مف الصعوبة تحديد ما إذا كاف المديف

بالفعؿ في حالة توقؼ عف الدفع في ظؿ عدـ القدرة عمى تقدير مركزه المالي عندما يكوف مقره

كائناً في الخارج ،وقد يكوف مف الصعب أيضاً ،بؿ مف المستحيؿ ،إعداد خطة لمتقويـ plan de

 ،redressementوعندئذ يصبح اإلجراء ذو غايات تصفوية  .finalités liquidativesومف
ناحية أخرى ،يخشى مف عدـ االعتراؼ بالحكـ الفرنسي بافتتاح اإلفبلس في الخارج عندما تكوف

الصبلت بيف فرنسا والمركز محؿ النزاع محدودة لمغاية .وأخي اًر فإف ىذا التوجو قد يكوف مصد اًر

لنشوء التنازع بيف اإلجراءات المفتتحة ألنو عندما يكوف مقر المشروع في الخارج ،يفترض أف
المحاكـ األجنبية في دولة المقر سوؼ تفتتح ىي األخرى إجراءات اإلفبلس ،وبالتالي يصبح مف

الضروري التنسيؽ بيف آثار اإلفبلس الفرنسي وآثار اإلفبلس األجنبي واجراء ىذا التنسيؽ يثير

العديد مف المشكبلت اليامة(.)330

المطمب الثاني
القانون المختص بحكم اإلفالس ونطاق تطبيقو
إذا انعقد االختصاص بدعوى إشيار اإلفبلس لممحاكـ الفرنسية – استناداً إلى أي مف

معايير االختصاص السابؽ بيانيا – فإف القانوف واجب التطبيؽ عمى ىذه الدعوى ىو القانوف

الفرنسي باعتباره قانوف قاضي اإلفبلس .ويكوف ليذا القانوف نطاؽ تطبيؽ واسع حيث يحكـ
معظـ المسائؿ المتعمقة باإلفبلس سواء مف حيث شروط إشياره أو تنظيمو أو سيره أو انتيائو أو

اآلثار الرئيسية المترتبة عمى الحكـ بإشيار اإلفبلس( .)331وقد أمكف تبرير ىذا الحؿ عمى اعتبار
أف قانوف القاضي  lex foriيفرض نفسو لحكـ اإلفبلس بوصفو قانوناً مف النظاـ العاـ loi

 d’ordre publicأو بوصفو مف قوانيف البوليس  .loi de policeكما أمكف تبرير ىذا الحؿ

( )329في نفس المعنى راجعMELIN (f.). op. cit., P. 48-49, No 37 :
( )330راجع MELIN (f.). op. cit., P. 49 No 37 :وأيضاً:
GIORGINI (G.C.): op. cit., P. 140, No 256.
( )331راجع MELIN (f.). op. cit., P. 51 No 38 :وأيضاً:
RACINE (J-B) et SIIRIAINEN (F): op. cit; p. 123-124, No 196.
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عمى أساس وجود ارتباط وثيؽ في مجاؿ اإلفبلس بيف األوجو اإلجرائية واألوجو الموضوعية

بحيث يكوف مف غير المتصور إمكاف تطبيؽ قانوف أخر غير قانوف المحكمة المرفوع أماميا
الدعوى ،فضبلً عف ذلؾ فإف تطبيؽ ىذا القانوف ىو الذي يسمح بتحقيؽ األغراض السياسية
واالقتصادية المستيدفة مف قبؿ المشرع( .)332بيد أف اختصاص القانوف الفرنسي باعتباره قانوف

قاضي اإلفبلس ليس اختصاصاً حصرياً ،ففي الواقع ىناؾ تنازع يمكف أف ينشأ بيف قانوف
اإلفبلس مف ناحية ،وقانوف موقع الماؿ  lex rei sitaeأو قانوف العقد  lex contractusأو

قانوف الشركات  lex societatisمف ناحية أخرى( .)333ونتناوؿ بإيجاز بعض الحاالت التي
ينشأ فييا مثؿ ىذا التنازع ،وذلؾ عمي النحو التالي:
أولً -حالة المنازعة في صحة الدين :تسري عمى اإلق اررات بالديوف األحكاـ الواردة في القانوف
التجاري الفرنسي باعتباره قانوف قاضي اإلفبلس سواء مف حيث الدائنيف أصحاب الحؽ في التقدـ

بديونيـ أو المواعيد التي ينبغي خبلليا التقدـ باإلق اررات أو مف حيث األشكاؿ والبيانات التي

يجب أف تتضمنيا وكذلؾ المغة المستعممة( .)334ومع ذلؾ قد يحدث أف تكوف صحة الديف محؿ

نزاع عندئذ يجب إعماؿ التطبيؽ الموزع  application distributiveلقانوف العبلقة lex

 causaeوقانوف اإلفبلس  ، lex concursusفيجب أف تقدر صحة الديف طبقاً لقانوف العقد إذا
تعمؽ األمر بديف تعاقد  une créance contractuelleأو طبقاً لقانوف محؿ الفعؿ غير

المشروع  lex Loci delictiإذا تعمؽ األمر بديف ناشئ عف الفعؿ غير المشروع une
 .créance délictuelleوفي الحالة التي تكوف فييا صحة الديف مسمماً بيا ،يكوف قانوف
اإلفبلس ىو الواجب التطبيؽ ،عمى سبيؿ المثاؿ لتحديد التصرفات التي مف الجائز أف يتقرر
ببطبلنيا كما لو أنيا أبرمت في فترة الريبة(.)335

ثانيا -أثر إشيار اإلفالس عمى حقوق الدائنين :يتعيف الرجوع إلى القانوف الفرنسي ،باعتباره
ً
قانوف قاضي اإلفبلس ،لبياف آثار إشيار اإلفبلس عمى الدائنيف وبالتالي تنطبؽ عمى حقوؽ
الدائنيف القيود الواردة في القانوف التجاري الفرنسي حيث يحتج في مواجيتيـ بمبدأ وقؼ

المبلحقات الفردية ،ومبدأ وقؼ سرياف الفوائد ،واليدؼ مف ىذه القيود ىو تحقيؽ مبدأ المساواة
( )332انظرMELIN (f.). op. cit., P. 51 No 38 :
( )333انظرRACINE (J-B) et SIIRIAINEN (F): op. cit; p. 124, No 196. :
( )334انظر مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.). op. cit., P. 56 ets., No 43 ets :
( )335راجعMELIN (F.). op. cit., P. 62 No 51 :
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بيف الدائنيف .ومع ذلؾ فإف ىذه المساواة قد تكوف محؿ شؾ إذا قرر بعض الدائنيف مباشرة

الدعاوى في الخارج حيث يممؾ المديف أمواالً ،وتكوف ىذه الدعاوى جائزة عندما ال يعترؼ بالحكـ

الفرنسي مف قبؿ السمطات األجنبية( .)336باإلضافة إلى ذلؾ ،قد يعرض عمى المتعاقديف اآلخريف

 les co-contractantsمع المديف االستمرار في العقود الجارية ، contrats en cours
وعندئذ فإف قانوف اإلفبلس ىو الذي يتعيف الرجوع إليو لتحديد آثار إشيار اإلفبلس عمى ىذه

العقود ،في حيف أف القانوف الذي يحكـ العقد ىو الذي يحدد ما إذا كاف العقد ما زاؿ جارياً أـ ال.

أجنبيا أو عندما يكوف
كما أف ىذه المبادئ قد تجابو باعتبارات عممية عندما يكوف المتعاقد األخر
ً
العقد واجب تنفيذه في الخارج حيث يتخوؼ مف أف استم اررية العقد المفروضة عمى أساس

القانوف الفرنسي ال يكوف ليا أثر في الخارج إال إذا تـ الحصوؿ عمى حكـ مف القاضي األجنبي
بإلزاـ ىذا المتعاقد باإلمتثاؿ لمحكـ الفرنسي باستم اررية العقد(.)337

ثالثًا -أثر إشيار اإلفالس عمى المدين :يتحدد مركز المديف طبقاً لمقانوف الفرنسي باعتباره
قانوف قاضي اإلفبلس ،فيخضع لممبادئ المعتادة في قانوف اإلجراءات الجماعية الفرنسي وبالتالي
يسري عميو مبدأ غؿ يد المديف عف إدارة أموالو ،ومبدأ حظر سداد الديوف المتبادلة السابقة عمى

إشيار اإلفبلس .والغرض مف ذلؾ ىو حماية مصمحة الدائنيف وكذلؾ حماية النظاـ
االقتصادي( .)338ومع ذلؾ يثور التساؤؿ عف القانوف واجب التطبيؽ عمى غؿ يد المديف عف
إدارة أموالو في الحالة التي يكوف فييا لممديف المفمس أمواؿ كائنة في الخارج ،حيث يثور التنازع

بيف قانوف اإلفبلس وقانوف موقع الماؿ ،وفي ىذه الحالة يطبؽ عمى غؿ اليد قانوف اإلفبلس مع
األخذ في االعتبار كذلؾ قانوف موقع الماؿ(.)339

كذلؾ أيضاً إذا كاف القانوف الفرنسي – بوصفو قانوف اإلفبلس – ىو المرجع في تحديد

ما إذا كانت المقاصة القانونية لمديوف المتبادلة يمكف االحتجاج بيا أـ ال في اإلجراء الجماعي،
مع ذلؾ يظؿ ضرورياً التوجو نحو قانوف آخر إذا أردنا تحديد ما إذا كانت المقاصة قد تقررت
وأنتجت أثرىا المسقط قبؿ افتتاح اإلجراء الجماعي أـ ال .وقد ذىب رأي في الفقو إلى أنو يمكف

( )336انظرMelin (f.). op. cit., P. 62 No 61 :
( )337انظرMelin (f.). op. cit., P. 62-63, No 51 :
( )338انظر Melin (f.). op. cit., P. 55 No 42 :وأيضاً:
ORBETA (P.-H.): op. cit., P. 102 etss, spec., P. 104
( )339انظر Trochu (M): op. cit., P. 222 et P. 225 :وأيضاً:
Rolin: Des conflits de lois, op. cit., P. 64
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الرجوع ،بصفة خاصة ،إلى القانوف الذي يحكـ االلتزاـ األصمي أو إلى قانوف االلتزاـ الناشئ أو
إلى القانوف الذي يحكـ االلتزاـ الذي بموجبو يمكف االحتجاج بالمقاصة ،بؿ يمكف الرجوع بشكؿ

موزع إلى كؿ قانوف مف ىذه القوانيف الحاكمة لمديوف المخصصة إلجراء المقاصة( .)340كما

ينطبؽ القانوف الفرنسي ،باعتباره قانوف اإلفبلس ،عمى الجزاءات التي يمكف أف توقع عمى المديف
في حالة إشيار إفبلسو ،ومف ثـ يتعرض المديف لمجزاءات المنصوص عمييا في القانوف التجاري

سواء أكانت جزاءات مدنية أو مينية أو جنائية .ومع ذلؾ ىناؾ صعوبة يمكف أف تنشأ عندما

يكوف المديف شخصاً معنوياً .فمف المعروؼ أنو طبقاً لممادة ( )1844/7مف القانوف التجاري

تنتيي الشركة عمى أثر الحكـ الصادر بالتصفية القضائية .وىنا يثور التساؤؿ حوؿ معرفة ما إذا

كاف حؿ الشركة يمكف أف ينفذ عندما نكوف بصدد شركة أجنبية ،إذ يوجد تزاحـ بيف القانوف
الفرنسي باعتباره قانوف اإلفبلس وبيف قانوف الشركات  .lex societatisوقد ذىب رأي في الفقو

إلى القوؿ بتطبيؽ قانوف الشركات ،ومع ذلؾ فإف ىذا الرأي محؿ نقاش حيث إنو يتناسى أف حؿ

الشركة طبقاً لممادة ( )1844-7مف القانوف التجاري يعد أث اًر لئلفبلس ،كما أنو مف الصعوبة
قبوؿ أف تخضع الشركات األجنبية لمقانوف الفرنسي في بعض األوجو ،وتفمت مف الخضوع ليذا

القانوف بالنسبة لؤلوجو األخرى(.)341

ابعا -أثر إشيار اإلفالس عمى عقود العمل :يثور التساؤؿ عف القانوف واجب التطبيؽ عمى أثر
رً
إشيار اإلفبلس عمى عقود العمؿ ،وما إذا كاف قانوف اإلفبلس أـ القانوف واجب التطبيؽ عمي
()342

ىذه العقود .ذىب رأي في الفقو

إلى أف أثر اإلفبلس عمى عقد العمؿ يخضع لمقانوف الذي

يحكـ العقد ذاتو .وقد سارت في ىذا االتجاه محكمة النقض الفرنسية بموجب حكميا الصادر في
()343

 2أكتوبر سنة 2001

في إطار االتفاقية المبرمة بيف فرنسا وامارة موناكو في  13سبتمبر

سنة  .1950ففي ىذه القضية صدر حكـ إشيار إفبلس بواسطة محكمة أوؿ درجة في موناكو
تجاه شركة مقرىا في موناكو وقد إمتد اإلفبلس إلى منشأة كائنة في فرنسا .لجأ عامبلف في ىذه

المنشأة إلى المحكمة العمالية في فرنسا بغية المنازعة في صحة فصميما .عندئذ نازع صندوؽ

ضماف ديوف العماؿ في موناكو في اختصاص ىذه المحكمة عمى أساس أف المادة ( )2مف
( )340انظرMelin (f.). op. cit., P. 55 - 56 No 42 :
( )341راجعMELIN (F.). op. cit., P. 65 No 53 :
( )342راجع MELIN (F.). op. cit., P. 63 No 52 :وأيضاً:
RACINE (J-B) et SIIRIAINEN (F.) op. cit., P. 124, No 196
( )343راجع الحكـ منشور فيJCP, E, 2001, P. 1751 :
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االتفاقية المذكورة تنص عمى أف المحكمة المختصة في مسائؿ اإلفبلس أو التصفية القضائية

بالنسبة لؤلشخاص المعنوية ىي محكمة مقر إدارة الشركة .رفضت محكمة النقض ىذا الدفع
وقضت بأف «المادة  2مف اتفاقية فرنسا مع موناكو في  13سبتمبر سنة  1950ال تتعمؽ سوى

بافتتاح اإلجراء الجماعي والمنازعات الناشئة عنو ،وال تعدؿ قواعد االختصاص المنصوص عمييا
في المادة ( )517-1مف قانوف العمؿ واجبة التطبيؽ في المنازعات الدولية التي تثور بمناسبة

عقد العمؿ» .وقد عاب الطاعف عمى قضاة الموضوع تطبيقيـ لمقانوف الفرنسي عمى فسخ la

 ruptureعقود العمؿ واآلثار المترتبة عميو ،رغـ أف المادة ( )5مف االتفاقية المذكورة تنص

عمى أف تقديـ وفحص ديوف المفمس تخضع لقانوف المحكمة التي أشيرت اإلفبلس أو التصفية

القضائية وىو في القضية قانوف إمارة موناكو ،ولكف محكمة النقض رفضت ىذا الدفع عمى
أساس "أف ىذا النص ال يتعمؽ سوى بالقانوف واجب التطبيؽ عمى تقديـ وفحص ديوف المفمس،

وبالتالي يظؿ بدوف أثر عمى القواعد المتعمقة بتحديد القانوف واجب التطبيؽ عمى عقد العمؿ".

خامسا -أثر إشيار اإلفالس عمى حقوق الغير وشروط الحتفاظ بالممكية :قد يحدث أف يوجد
ً
في حيازة المديف المفمس أمواالً ممموكة لمغير .وفي ىذا الفرض ينص القانوف التجاري الفرنسي

(المادة  )L621-115عمى أنو يجوز لمغير رفع دعوى اإلسترداد action en revendication
وىنا يثور التساؤؿ عف القانوف واجب التطبيؽ عمى ىذه الدعوى ويزداد األمر صعوبة عندما
()344

تتأسس الدعوى عمى وجود شرط االحتفاظ بالممكية .يرى جانب مف الفقو

أنو يجب أف يحدث

توزيع لبلختصاص التشريعي بيف القانوف الذي يحكـ شرط االحتفاظ بالممكية (والذي قد يكوف

القانوف الذي يحكـ العقد الوارد فيو شرط االحتفاظ أو قانوف موقع الماؿ) وقانوف اإلفبلس .ويجب
الرجوع إلى القانوف األوؿ بغرض تحديد ما إذا كاف الشرط صحيحاً ويمكف االحتجاج بو في

مواجية الغير ،ويجب الرجوع إلى القانوف الثاني – قانوف اإلفبلس – بغرض تحديد ما إذا كانت
دعوى اإلسترداد يمكف أف تحقؽ المراد منيا في إطار إجراء اإلفبلس .ولقد تصدت محكمة

النقض – في عدة أحكاـ قضائية – ليذه المسألة وقضت بتطبيؽ القانوف الفرنسي عمى دعوى
اإلسترداد ،ويمكف أف نذكر في ىذا الصدد حكميا الصادر في  8يناير سنة  1991والذي قضى
بأف "الشروط الواجب توافرىا إلمكانية المطالبة بالبضائع المبيعة مع شرط االحتفاظ بالممكية ،في

حاؿ التقويـ القضائي لممشتري ،تتحدد بموجب قانوف اإلجراء الجماعي أياً كاف القانوف الذي
يحكـ صحة شرط االحتفاظ بالممكية واالحتجاج بو"( .)345كما يمكف أف نذكر أيضاً حكـ محكمة

النقض الصادر في  8يناير سنة  2002بصدد قضية طالب فييا الدائف المدعي بأف يتـ تقدير
( )344راجع مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.). op. cit., P. 66 et 67, No 56 :
( )345راجع الحكـ منشور فيCLUNET, 1991, P. 993 :
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مضموف  le sensوأثر  la portéeشرط االحتفاظ بالممكية بالرجوع إلى القانوف واجب التطبيؽ
عمى العقد إعماالً التفاقية روما سنة  1980بشأف القانوف واجب التطبيؽ عمى االلتزامات

التعاقدية .غير أف محكمة النقض قد قضت بأنو "يستفاد مف نص المادة 2/7مف اتفاقية روما في
 19يونيو  1980بشأف القانوف واجب التطبيؽ عمى االلتزامات التعاقدية أف أحكاـ ىذه االتفاقية
ال يمكنيا المساس بتطبيؽ قواعد القانوف في بمد القاضي التي تحكـ المركز بشكؿ أمرً ،أيا كاف
القانوف واجب التطبيؽ عمى العقد" ،كما قدرت المحكمة أف "دعوى اإلسترداد ضد شركة خاضعة
إلجراء جماعي قد رفعت أماـ قاضي فرنسي ممزـ بتطبيؽ القواعد التي تحكـ ىذا المركز بشكؿ

أمر ،وأف محكمة االستئناؼ قد أصابت صحيح القانوف الستبعادىا تطبيؽ القانوف األجنبي،

وتطبيقيا المادة  121مف قانوف  25يناير  "1985والتي أصبحت المادة ( )L621-122مف

القانوف التجاري( .)346وىكذا قدرت محكمة النقض أف القانوف الفرنسي ىو القانوف واجب التطبيؽ

عمى دعوى اإلسترداد باعتباره مف قوانيف األمف  une loi de policeطبقاً لممادة ( )2/7مف

اتفاقية روما في  19يونيو  .1980غير أف بعض الفقياء يروف أنو لـ يكف أم اًر الزماً

 indispensableأف تمجأ المحكمة في ىذه القضية إلى ىذه الفكرة غير المنضبطة cette

 ،notion fuyanteحيث إف القانوف الفرنسي كاف واجب التطبيؽ عمى دعوى اإلسترداد
بوصفو قانوف اإلفبلس ألف ىذه الدعوى تعد مف صميـ قانوف اإلجراءات الجماعية(.)347

سادسا -أثر إشيار اإلفالس عمى التصرفات المبرمة بواسطة المدين في فترة الريبة :يثور
ً
التساؤؿ عف القانوف الذي يحكـ أثر إشيار اإلفبلس عمى التصرفات القانونية المبرمة بواسطة
المديف أثناء فترة الريبة ،وما إذا كاف قانوف اإلفبلس أـ القانوف الذي يحكـ التصرؼ ،حيث يثور

التنازع بيف قانوف اإلفبلس مف ناحية ،والقانوف الذي يحكـ التصرؼ مف ناحية أخرى ،وذلؾ

عندما يكوف قانوف التصرؼ مستقبلً عف قانوف اإلفبلس .يرى الفقو الغالب – في فرنسا – تطبيؽ
القانوف الفرنسي باعتباره قانوف اإلفبلس عمى طمب تقرير بطبلف التصرفات المبرمة بواسطة

المديف أثناء فترة الريبة( .)348ويبدو أف ىذا الحؿ يفرض نفسو حيث إف البطبلف  la nullitéىنا

يعد أث اًر إلشيار اإلفبلس وليس ناتجاً عف عيب في التصرؼ يجعمو خاضعاً لمقانوف الذي يحكـ

( )346راجع الحكـ منشور فيReuve critique de droit international privé. 2002, P. 328 :
( )347راجعMELIN (F.). op. cit., P. 68 :
( )348راجع:
ROLIN: op. cit., P. 76; TROCHU (M.): op. cit., P. 162; LOUSSOUARN (Y) et BREDIN
(J-D): Droit du commerce international, Sirey, 1969, P. 803, No 711; ORBETA (P.-H.):
op. cit., P. 109 et s., Spec. 111-112
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التصرؼ .ومع ذلؾ ليس ىناؾ ما يدؿ عمى أف البطبلف المحكوـ بو في فرنسا يمكنو أف يبسط

آثاره في الخارج ،فاألمر إذف يتوقؼ عمى مدى القبوؿ الذي يحظى بو الحكـ الفرنسي في

الخارج(.)349

سابعا -أثر إشيار اإلفالس عمى التأمينات الشخصية والعينية :يثور التساؤؿ عف القانوف الذي
ً
يحكـ أثر إشيار اإلفبلس عمى التأمينات الشخصية والعينية التي تكوف مقررة لبعض الدائنيف
لضماف الحصوؿ عمى حقوقيـ عند حموؿ أجؿ الوفاء بيا .فيؿ يطبؽ عمى ىذه الضمانات قانوف

اإلفبلس أـ القانوف الذي يحكـ الضماف ذاتو أـ االثنيف معاً؟

()350

 -1بالنسبة لمكفالة  :le cautionnementيرى جانب مف الفقو

أنو يجب المزج

 combinerبيف القانوف واجب التطبيؽ عمى الضماف والقانوف واجب التطبيؽ عمى اإلفبلس
بشروط تختمؼ تبعاً لما إذا كاف األمر يتعمؽ بعبلقة الكفيؿ  la cautionمع الدائف أو بعبلقة
الكفيؿ مع المديف األصمي .ففي العبلقة بيف الكفيؿ والدائف :يكوف لمقانوف واجب التطبيؽ عمى

عقد الكفالة  contrat de cautionnementنطاؽ تطبيؽ واسع خصوصاً فيما يتعمؽ بشروط

العقد وآثاره ،ومع ذلؾ يظؿ لقانوف اإلفبلس نطاؽ تطبيؽ خصوصاً بغرض تحديد الشروط
الواجب توافرىا حتى يستطيع الدائف مبلحقة الكفيؿ بالوفاء .أما في عبلقة الكفيؿ بالمديف :يكوف

نطاؽ تطبيؽ قانوف اإلفبلس أكثر اتساعاً وخاصة عندما يتعمؽ األمر بالتحقؽ مف توافر شروط

رجوع الكفيؿ عمى المديف.

 -2بالنسبة لمتأمينات العينية  :les suretés reellesقد يثور التنازع بيف القانوف واجب
التطبيؽ عمى التأميف  -وىو مف حيث المبدأ قانوف موقع الماؿ  -وقانوف اإلفبلس ،فضبلً عف
قانوف التصرؼ عند االقتضاء .وتكمف المشكمة ىنا في تحديد نطاؽ االختصاصات المتبادلة لكؿ

قانوف مف ىذه القوانيف ،كما قد تظير مشكمة أخرى عندما يكوف محؿ ىذا الضماف ليس عقا اًر بؿ

منقوالً ،ألنو عندئذ ،قد يوجد خطر التنازع المتحرؾ الذي يرجع إلى إمكانية انتقاؿ الماؿ مف دولة

إلى أخرى( .)351ولقد انقسـ الفقو في ىذا الصدد ،فقد ذىب رأي

()352

إلى أف قانوف موقع الماؿ

( )349انظرMELIN (F.). op. cit., P. 66 No 55 :
( )350انظرMELIN (F.). op. cit., P. 70 No 59 :
( )351راجعMELIN (F.): op. cit., P. 70 No 60 :
( )352انظر:
MELIN – Serf (A.): «La faillite internationale: une réalité économique pressante, un
enchevêtrement juridique croissant» clunnet 1995, P. 86-87.
429

يجب أف يكوف لو اختصاص واسع ويحدد ،بصفة خاصة ،شروط وجود الضماف وممارستو

وحفظو وانقضائو ،بينما يجب أف يطبؽ قانوف اإلفبلس عمى مسألة االحتجاج بالضماف وكذلؾ
()353

مسألة تحديد مرتبة الضماف في إجراء اإلفبلس .في حيف ينازع رأي أخر

في أف يكوف

بمقدور قانوف اإلفبلس أف يقيد أو يحد مف حقوؽ الدائنيف عمى األمواؿ الكائنة في الخارج .وعمى

الصعيد القضائي ،فإف محكمة النقض في حكميا الصادر في قضية  – Kleberالسابؽ اإلشارة

إليو – في  25فبراير سنة  1986قد قضت بأنو "إذا كاف القيد المؤقت لمرىف القضائي العقاري
يخضع لقانوف موقع الماؿ ،فإف ىذا القانوف يجب أف يمتزج  Se combinerمع قانوف اإلفبلس"

ثـ أضافت "أف قانوف اإلفبلس يكوف مختصاً عندما يتعمؽ األمر ليس بفحص شروط قيد الرىف
القضائي المؤقت ولكف بتقدير ما إذا كاف القيد الذي تـ بعد الحكـ المشير لئلفبلس يمكف

االحتجاج بو في مواجية جماعة الدائنيف"(.)354

المطمب الثالث
العتراف بأحكام اإلفالس األجنبية وتنفيذىا في فرنسا
قد يحدث أف يصدر الحكـ بإشيار إفبلس المديف مف محكمة أجنبية ،ويرغب أحد

األطراؼ في ترتيب آثار ىذا الحكـ في فرنسا .وفي ىذا الفرض يثور التساؤؿ عما إذا كاف الحكـ
آثار في فرنسا قبؿ صدور األمر بتنفيذه أـ أنو يجب لئلعتراؼ بو وتنفيذه في
األجنبي يرتب اً

فرنسا صدور األمر بتنفيذه مف المحاكـ الفرنسية ،ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ ينبغي أف نعرض -

كبل في فرع مستقؿ -لمنقاط التالية:
 -1آثار حكـ اإلفبلس األجنبي في فرنسا قبؿ صدور األمر بالتنفيذ -2 .دعوى األمر بالتنفيذ.
 -3شروط تنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية -4 .اآلثار التي تترتب عمى صدور األمر بالتنفيذ.

( )353انظرSYNVET (H.): “Faillite”, répertoire de Dalloz, droit international, N o. 58 :
( )354راجع الحكـ منشور في:

 Rev. crit., 1987, p. 589; clunet, 1988, P. 425وأنظر أيضاً حكـ

محكمة النقض الصادر في  17نوفمبر  1999في قضية شركة  Artransacحيث قررت المحكمة «يخضع
لقانوف موقع العقار مبدأ ونظاـ الرىف القضائي المؤقت وكذلؾ القيد النيائي ليذا الرىف» راجع ىذا الحكـ منشور

فيRev. crit., 2000 P. 433 :
42:

الفرع األول:
آثار حكم اإلفالس األجنبي في فرنسا قبل صدور األمر بالتنفيذ:
قبؿ صدور األمر بالتنفيذ ال يتمتع حكـ اإلفبلس األجنبي بحجية الشيء المحكوـ فيو

وكذلؾ ال يتمتع بالقوة التنفيذية ،ومع ذلؾ ىناؾ اتجاه قضائي ثابت أف حكـ اإلفبلس األجنبي

يرتب بعض اآلثار في فرنسا قبؿ صدور األمر بتنفيذه مف المحاكـ الفرنسية( .)355ويعتبر حكـ

محكمة النقض الصادر في  28فبراير سنة  1860في قضية Bulkley

()356

ىو الحكـ المؤسس

ليذا االتجاه القضائي ،فقد قضى ىذا الحكـ بأف األجنبي المطمؽ  divorceفي الخارج يجوز لو

أف يتزوج ثانية في فرنسا بدوف أف يكوف الحكـ األجنبي بالطبلؽ قد حصؿ عمى األمر بالتنفيذ.

ومنذ صدور ىذا الحكـ امتد ىذا االتجاه القضائي إلى مجاالت أخرى غير الزواج والطبلؽ،

وخصوصاً إلى األحكاـ األجنبية المتعمقة بحالة وأىمية األشخاص( ،)357كما امتد ليشمؿ كافة

األحكاـ األجنبية المنشئة  constitutifsلمحقوؽ( .)358غير أف محكمة النقض بموجب حكميا

الصادر في  30مارس لسنة  1930في قضية  Hainardقد وضعت قيداً ميماً عمى ىذا
االتجاه القضائي ،حيث قضت بأف "األحكاـ الصادرة مف المحاكـ األجنبية وتتعمؽ بحالة وأىمية

األشخاص تنتج آثارىا في فرنسا استقبلالً عف صدور األمر بالتنفيذ ،فيما عدا الحاالت التي
تقتضي فييا ىذه األحكاـ القياـ بأعماؿ تنفيذية مادية عمى األمواؿ أو القياـ بأفعاؿ اإلجبار

 coercitionعمى األشخاص" وبناء عميو ،فإف األثر الحتمي  l'effet de planoلمحكـ

األجنبي ال يسري إال عندما يتعمؽ األمر بالتمسؾ بحجية  L'autoritéالحكـ األجنبي وليس

بقوتو التنفيذية  .)359(sa forcé exécutoireولقد طبقت محكمة النقض ىذا االتجاه القضائي
التقميدي في مجاؿ اإلفبلس بموجب حكميا الصادر في  25فبراير لسنة  1986في قضية

( )355ارجع:
MELIN (F.). op. cit., P. 75 No 62; CHATILLON (S.): Droit des affaires internationales,
librairie Vuibert, 4e Edition, novembre 2005, P. 321
( )356انظر الحكـ:
ANCEL (B) et LEQUETTE (Y): les grands arrêts… op. cit., p.30 etss
( )357انظرMelin (F): op. cit., P. 75, No 63 :
( )358انظرORBETA (P.H): op. cit, P 151-152 :
( )359راجع في ذلؾMelin (F): op. cit., P. 75-76 No 63 :
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"شركة  ،)360(Kleberحيث قضت بأف "الحكـ األجنبي ال يجيز المجوء إلى التدابير التنفيذية
 mesures d' exécutionفي فرنسا قبؿ الحكـ باألمر بالتنفيذ" .وفي الواقع ال يترتب عمى
حكـ اإلفبلس األجنبي في فرنسا ،قبؿ صدور األمر بتنفيذه ،سوى آثار محدودة لمغاية ،وذلؾ

نظ اًر لتعمؽ أغراض اإلفبلس في معظميا باألفعاؿ التنفيذية .ولمتعرؼ عمى ىذه اآلثار نعرض

لمركز السنديؾ األجنبي ،ثـ لمركز المديف ،وأخي اًر لمركز الدائنيف ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أولً -بالنسبة لمركز السنديك :مف المسمـ بو أف لمسنديؾ األجنبي الصفة في المثوؿ أماـ
المحاكـ الفرنسية باعتباره ممثبلً قانونياً لئلفبلس األجنبي ،فصفة السنديؾ ىذه لـ تعد اليوـ محؿ

نزاع( .)361ولكف إذا كاف لمسنديؾ مف حيث المبدأ المثوؿ أماـ المحاكـ الفرنسية إلنجاز ميمتو،
إال أف سمطاتو تظؿ محدودة حيث ال يمكنو التمسؾ في فرنسا بكافة السمطات التي يمنحيا لو

الحكـ األجنبي وببساطة يمكف القوؿ بأف لمسنديؾ في فرنسا السمطات األربع التالية(:)362

 -1يجوز لمسنديؾ األجنبي التصرؼ بغرض الحصوؿ عمى التدابير التحفظية mesures

 conservatoiresكوضع األختاـ  l'apposition de scellesأو ممارسة دعاوى المفمس
ضد المدينيف الفرنسييف -2 .يجوز لمسنديؾ األجنبي ،بالقدر الذي يمثؿ الدائنيف ،في حالة افتتاح

إفبلس ثاني في فرنسا أف يرسؿ لممثؿ الدائنيف المعيف في اإلفبلس الفرنسي إق ار اًر بالديف وفي
ىذا الصدد ،قضت محكمة النقض في حكميا الصادر في  14مايو لسنة  1996بأف "المصفيف

 les liquidateursيستمدوف مف الحكـ األجنبي الذي عينيـ ،ولـ يكف قد اصطبغ باألمر
بالتنفيذ ،السمطة في تمثيؿ الدائنيف ،كما أف ليـ الصفة في أف يرسموا لممثؿ الدائنيف المعيف في

اإلفبلس المفتتح في فرنسا إق ار اًر بالديف بإسميـ ،مع وجوب مراعاة المقتضيات الشكمية والمواعيد

المقررة في قانوف التجارة"( -3 .)363يجوز لمسنديؾ األجنبي أف يطمب مف المحاكـ الفرنسية األمر

بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي( -4 .)364وأخي اًر يجوز لمسنديؾ األجنبي ،عند االقتضاء ،التصرؼ

بغرض افتتاح إفبلس في فرنسا.

( )360راجع الحكـ منشور فيRev. crit. Dip 1987, P. 589 :
( )361انظرORBETA (P.H): op. cit., P. 153; Melin (F.): op. cit, P. 76, No 65 :
( )362انظرORBETA (P.H): op. cit., P. 153 etss; Melin (F.): op. cit, P. 77, No 65 :
( )363راجع الحكـ منشور فيRev. cir. Dip, 1996, P. 475 :
( )364انظر:

CASS. CIV., 25 Février 1986, précité. CASS. CIV., 7 Novembre 1978, Rev.
Crit. Dip, 1980, P. 345
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()365

غؿ يد المديف عف

ثانيا -بالنسبة لمركز المدين :مف ناحية أولى ،يرفض القضاء ،الفرنسي
ً
إدارة أموالو قبؿ أف يتقرر تنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي في فرنسا ،حتى واف كاف غؿ اليد ناتجاً
عف الحكـ األجنبي وبناء عميو ،يحتفظ المديف بحرية التصرؼ في أموالو الكائنة في فرنسا إلى

حيف صدور األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي فييا ،ويقتصر غؿ يد المديف المستمد مف الحكـ

األجنبي عمى األمواؿ الكائنة في البمد التي صدر فييا الحكـ( .)366ومف ناحية أخرى ،ال يفرض

عمى المديف المفمس في فرنسا المحظورات  les interdictionsوالعقوبات déchéances

الناتجة عف حكـ اإلفبلس األجنبي قبؿ صدور األمر بتنفيذه مف المحاكـ الفرنسية(.)367
()368

ثالثًا -بالنسبة لمركز الدائنين :مف ناحية أولى ،يرفض القضاء الفرنسي

االعتراؼ بأي أثر

لوقؼ المبلحقات الفردية الناتج عف حكـ اإلفبلس األجنبي وبناء عميو طالما أف األمر بالتنفيذ لـ

يمنح ليذا الحكـ ،يحتفظ الدائنوف بالحؽ في مبلحقة مدينيـ أماـ المحاكـ الفرنسية كما يجوز ليـ

طمب افتتاح إجراء جماعي في فرنسا( .)369وقد ذىب رأي الفقو إلى أف السماح لمدائنيف بمبلحقة
مدينيـ بعد الحكـ األجنبي باإلفبلس يعد تجاىبلً  méconnaitreلئلفبلس الذي سبؽ إشياره

وبالتالي مف غير الممكف االنضماـ إلى ىذه الطريقة في التفسير لمخالفتيا لمبدأ عالمية اإلفبلس

ويرى صاحب ىذا الرأي أف كؿ آثار اإلفبلس يجب أف تكوف منظمة بقانوف المكاف الذي صدر

فيو حكـ اإلفبلس وبناء عميو ،يتعيف الرجوع إلى قانوف اإلفبلس لمعرفة ما إذا كاف مف الممكف
ممارسة المبلحقات الفردية بعد صدور الحكـ بإشيار اإلفبلس أـ يتعيف أف تكوف موقوفة

 .)370(suspenduesمف ناحية أخرى ،يحتفظ الدائنوف تجاه مدينيـ بإمكانية االحتجاج

بالمقاصة ،التي تمت قبؿ صدور األمر بالتنفيذ ،بيف ديونيـ المتبادلة( .)371وذلؾ إعماالً لمحؿ

()365انظرCASS. CIV., 29 Juin 1971, précité. Rev. crit. Dip, 1973, P. 342; :
ولممزيد مف األحكاـ انظرORBETA (P.H): op. cit., P. 158 note I :
( )366انظرMELIN (F.): op. cit., P. 77-78, No 66; ORBETA (P-H): op.cit., P 157 :
( )367انظرMELIN (F.): op. cit., P. 78, No 66 :
(CASS. CIV., 24 Mars 1998, JCP, 1998, 11, 10155 )368
( )369انظر:
MELIN (F.): op. cit., P. 78, No 67; JACQUET (J-M), DELEBECQNE (PH) et CORNELOUP
(S): op. cit., p 608, No 856; ORBETA (P-H): op. cit, p 162-163.
(ORBETA (P-H): op. cit p 163. )370
(MELIN (F.) op. cit., p 79, No 67 )371
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التقميدي المقرر بموجب حكـ محكمة النقض الصادر في  26يونيو سنة  1905في قضية

 .)372(Richerفقد قرر ىذا الحكـ أف المقاصة التي تمت بعد صدور الحكـ األجنبي بإشيار
اإلفبلس ،ولكف قبؿ أف يتقرر نفاذه في فرنسا ،ال يجوز المنازعة فييا بعد حصوؿ الحكـ األجنبي
عمى األمر بالتنفيذ .كما قرر أيضاً أف األمر بالتنفيذ الممنوح لؤلحكاـ األجنبية مف قبؿ المحاكـ

الفرنسية ليس لو أثر رجعي  un effet rétroactifوال مساس بالحقوؽ التي سبؽ اكتسابيا،
ومع ذلؾ يبلحظ أف ىذا التأكيد الثاني قد أثيرت المنازعة فيو بموجب حكـ محكمة النقض

الصادر في  25فبراير سنة  1986في قضية Kleber

()373

والذي أجاز أف يكوف ألحكاـ

اإلفبلس األجنبية أثر رجعي ،عمى نحو ما سنرى.
الفرع الثاني
دعوى األمر بالتنفيذ في فرنسا
نعرض فيما يمي لدعوى األمر بالتنفيذ مف حيث المحكمة المختصة بيا وكيفية رفعيا وكذلؾ
ألطرافيا.
أولً -المحكمة المختصة بدعوى األمر بالتنفيذ وكيفية رفعيا :بوجو عاـ ،تختص المحاكـ
الفرنسية حصرياً بأي دعوى باألمر بالتنفيذ تستيدؼ منح الحكـ األجنبي القوة التنفيذية عمى

اإلقميـ الفرنسي( .)374وينعقد االختصاص بدعوى األمر بالتنفيذ لممحكمة االبتدائية Tribunal
 de grande instanceوالتي تفصؿ فييا بقاض وحيد ،وذلؾ إعماالً لممادة  1/311مف قانوف

السمطة القضائية أما بالنسبة لبلختصاص المحمي فينعقد لمحكمة موطف المدعي عميو طبقاً

لممادة  42مف قانوف اإلجراءات المدنية الجديد .وفي حالة عدـ وجود موطف لممدعي عميو في
فرنسا ،يجيز القضاء لممدعي المجوء إلى محكمة مف اختياره مع مراعاة أف يكوف ىذا االختيار

متفقاً مع مقتضيات حسف إدارة العدالة ،فيجوز لو ،مثبلً ،االدعاء في مكاف موطنو الخاص أو

المكاف حيث يكوف التنفيذ ممكناً .وتُرفع دعوى األمر بالتنفيذ بطريؽ التكميؼ بالحضور par
 assignationوليس بطريؽ عريضة الدعوى ويحدث التكميؼ بالحضور بدوف ميعاد محدد(.)375
(CASS. CIV., 26 Juin 1905, Clunet 1905, p 1014 )372
( )373راجع الحكـ منشور فيREV. CRIT., 1987, P. 589 :
( )374انظرLOUSSOUARN (Y.): et BOUREL (P): op. cit., P. 771, No 501-4 :
( )375انظر MELIN (F.): op. cit., P. 81-82, No 69; LOUSSOUARN (Y.) et Bourel (P.): op.
cit.,
771, No 501-4.
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ثانياً -األطراف في دعوى األمر بالتنفيذ :يجوز لكؿ صاحب مصمحة أف يطمب األمر بتنفيذ
الحكـ األجنبي في فرنسا وفي الواقع ىناؾ العديد مف األشخاص الذيف يمكنيـ التمسؾ بالمصمحة
في دعوى األمر بالتنفيذ فقد يكوف لممديف ذاتو مصمحة في طمب األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس

األجنبي في فرنسا فقد قررت محكمة النقض في حكميا الصادر في  17مايو سنة  1983في

قضية La Farge

()376

أف لمشركة المدينة مصمحة مشروعة في طمب األمر بتنفيذ األحكاـ

األجنبية المتعمقة بتسويتيا القضائية والتصديؽ عمى مقترحاتيا بالصمح ،وأيدت محكمة االستئناؼ

التي قررت أف ىذه الشركة قد أثبتت عمى األقؿ ،مصمحة محتممة في الحصوؿ عمى االعتراؼ

بيذه األحكاـ في فرنسا ،ذلؾ أنو في حالة المنازعة في المدفوعات المنفذة les paiements
 effectuesبموجب حوالة ديف  une cession de créanceمف قبميا ،فسوؼ تكوف ىذه

المدفوعات محؿ نظر قضائياً وستظير الشركة في آف واحد دائنة ومدينة لمشركات األطراؼ في
ىذه الحوالة .وقد يكوف مف المناسب لمسنديؾ األجنبي الحصوؿ عمى األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس.

ذلؾ أف الحكـ األجنبي ال يرتب سوى آثار محدودة بدوف صدور األمر بتنفيذه مف المحاكـ
الفرنسية وقد يكوف الحصوؿ عمى األمر بالتنفيذ ،عمى سبيؿ المثاؿ ىو الوسيمة التي يحتج بيا

ضد التدابير التنفيذية التي ينوي الدائف استخداميا ،وخصوصاً أف صدور األمر بالتنفيذ يجعؿ

مف المستحيؿ افتتاح إجراء جماعي جديد في فرنسا(.)377

وقد يكوف مف مصمحة الدائنيف طمب الحصوؿ عمى األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي ومع ذلؾ

تجدر اإلشارة إلى أنو ليس مف مصمحة الدائنيف بالضرورة الحصوؿ عمى األمر بالتنفيذ فقد يكوف

مف األفضؿ بالنسبة ليـ طمب افتتاح إفبلس آخر في فرنسا ،وذلؾ بداىة عندما يرتبط المركز
محؿ النزع بصبلت مع فرنسا بحيث يكوف لممحاكـ الفرنسية االختصاص بالفصؿ فيو.

وأخي اًر يجوز لمنيابة العامة أف تطمب األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي في فرنسا إف ىذه

اإلمكانية  ctte possibilitéالمتاحة لمنيابة العامة ال تعني سوى التأكيد عمى أف المصمحة

العامة تكوف حاضرة في إجراءات اإلفبلس فضبلً عف ذلؾ فإف ىذه اإلمكانية قد تبدو أداة
لمتعاوف القضائي بيف الدوؿ بغية تفادي افتتاح تفميسات متزامنة في بمديف أو أكثر(.)378

( )376انظرCASS. CIV., 17 mai 1983, rev. crit. 1985, P. 346 :
(Melin (F.): op. cit., P. 82, No 70 )377
(Melin (F.): op. cit., P. 83, No 70)378
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ومف الجدير باإلشارة أف خصومة األمر بالتنفيذ ليست خصومة موضوعية وقد استخمصت
()379

محكمة النقص مف ذلؾ – بموجب حكميا الصادر في  4يناير سنة 1995

– أف خصومة

األمر بالتنفيذ ال تدخؿ ضمف طائفة القضايا التي يجب إببلغ النيابة العامة بيا طبقاً لممادة 425
مف قانوف اإلجراءات المدنية الجديد والتي تنص عمى أنو «يجب إببلغ النيابة العامة...

بإجراءات الوقؼ المؤقت لممبلحقات والتصفية الجماعية لمديوف والتفميسات الشخصية أو

الجزاءات األخرى ،وفيما يتعمؽ باألشخاص المعنوية بإجراءات التسوية القضائية أو تصفية

األمواؿ ،وبإجراءات التقويـ والتصفية القضائية وكذلؾ القضايا المتعمقة بالمسئولية المالية لمديري
الشركات».
()380

وقد ذىب رأي في الفقو

إلى القوؿ بأنو إذا كاف ىذا الحؿ يفرض نفسو مف الناحية القانونية

غير أنو قد ال يكوف مناسباً ألف األسباب التي تجعؿ مف اإلجراءات الجماعية قضايا واجبة

اإلببلغ لمنيابة العامة طبقاً لمنص المذكور قائمة أيضاً في حالة خصومة األمر بالتنفيذ.
الفرع الثالث
شروط تنفيذ أحكام اإلفالس األجنبية في فرنسا

إف شروط تنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية في فرنسا ىي ذات الشروط المعموؿ بيا عادة

في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية بصفة عامة( .)381وقد حددت محكمة النقض الفرنسية ىذه

الشروط في حكميا الصادر في  7يناير سنة  1964في قضية  .)382(Münzerفقد قضت

محكمة النقض في ىذا الحكـ الشيير بما يمي "لمنح األمر بالتنفيذ يجب عمى القاضي الفرنسي

التحقؽ مف توافر خمسة شروط ىي :اختصاص المحكمة األجنبية الصادر عنيا الحكـ ،وصحة

اإلجراءات المتبعة أماـ ىذه المحكمة ،وتطبيؽ القانوف المختص طبقاً لقواعد التنازع الفرنسية،
وعدـ مخالفة النظاـ العاـ الدولي ،وغياب الغش نحو القانوف" .وقبؿ أف نعرض ليذه الشروط،

ينبغي أوالً تحديد األحكاـ التي تخضع لدعوى األمر بالتنفيذ ،كما ينبغي بياف أف األمر بالتنفيذ

يفترض عدـ افتتاح إجراء جماعي بواسطة محكمة فرنسية.

( )379انظرcass. civ., 4 Janvier 1995, Rev. crit., 1995, note. H. Muir watt :
( )380انظرMELIN (F.): op. cit., P. 83-84, No 71 :
(MELIN (F.): op. cit., P. 84, No 73 )381
( )382راجع الحكـ فيANCEL (B) et LEQUETTE (Y.). op. cit., No. 41, P. 357 :
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أولً :األحكام األجنبية التي تخضع لدعوى األمر بالتنفيذ :قد يبدو غريباً  surprenantالسؤاؿ

عف ما ىي األحكاـ األجنبية التي تخضع لدعوى األمر بالتنفيذ ،طالما أف القاعدة ىي وجوب

تنفيذ األحكاـ األجنبية في فرنسا إذا استوفت شروط تنفيذىا ،ولكف ال يوجد ما يمنع مف ىذا

التساؤؿ ،نظ اًر لوجود اختبلفات ميمة  divergences importantesبيف الدوؿ فيما يتعمؽ
بالدور الموكوؿ إلى السمطة العامة  l'autorité publiqueفي تسوية أوضاع

 situationsاإلفبلس

()383

des

 ،ويمكف أف نذكر في ىذا الصدد قضية حديثة تبرىف عمى حدة ىذا

النقاش تتمخص وقائعيا في أف المديف قد طمب األمر بتنفيذ حكـ صادر عف قاض أمريكي ،وىذا

الحكـ يتـ الحصوؿ عميو بقوة القانوف عمى أثر إعبلف  déclarationالمديف التوقؼ عف الدفع.
()384

محكمة استئناؼ باريس في حكميا الصادر في  2إبريؿ سنة 1998

قررت أف ىذا العمؿ

 cet acteال يقبؿ األمر بالتنفيذ ،فطبقاً ليذا الحكـ «فإف مفيوـ الحكـ القابؿ لؤلمر بالتنفيذ

يقتضي بصفة خاصة أف يكوف لمسمطة العامة الصادر عنيا الحكـ سمطة تقدير حقيقية un

 véritable pouvoir appréciationفيما يتعمؽ بمحتواه ،وال تقتصر عمى مجرد إقرار

 recevoirعمؿ مف أعماؿ القانوف الخاص» غير أف محكمة النقض قد نقضت ىذا الحكـ
()385

وذلؾ بموجب حكميا الصادر في  17أكتوبر سنة 2000

بحجة أف "تدخؿ القاضي بشأف

إعبلف المديف التوقؼ عف الدفع يترتب عميو وقؼ جميع المبلحقات مف قبؿ الدائنيف" وبيذا تكوف

محكمة النقض قد أعتمدت رؤية واسعة  une vision largeلؤلحكاـ األجنبية القابمة لمحصوؿ
عمى األمر بالتنفيذ ،فيكفي أف يترتب عمى الحكـ األجنبي آثار قانونية .ىذه الرؤية التي تبنتيا

محكمة النقض يقودىا – بدوف شؾ – اعتبار عممي ،فقد سبؽ وأف ّبينا أنو إذا كاف مف الممكف
االعتراؼ في فرنسا باألحكاـ األجنبية باإلفبلس استقبلالً عف األمر بالتنفيذ ،إال أف اآلثار التي
يمكف أف ترتبيا ىذه األحكاـ تكوف في ىذا اإلطار محدودة لمغاية ،واذا كاف مف غير المرغوب

فيو إنكار كؿ أثر لئلجراءات األجنبية التي يكوف فييا دور السمطة العامة محدوداً ،فإنو يصبح
مف الضروري إذف توسيع  élargirنطاؽ دعوى األمر بالتنفيذ(.)386

( )383انظرMELIN (F.): op. cit., P. 85, No 74 :
( )384انظر ىذا الحكـ منشور فيREV. CRIT., 1999, P. 102 :
( )385انظرCASS. CIV., 17 Octobre 2000, Rev. crit., 2001, P. 121 :
( )386راجعMELIN (F.): op. cit., P. 85, No 74 :
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فضبلً عف ذلؾ يمكف القوؿ بصفة عامة بأف األحكاـ المتعمقة بالصمح  un concordatالمبرـ

في الخارج بيف المديف ودائنيو تدخؿ أيضاً في نطاؽ دعوى األمر بالتنفيذ( ،)387ذلؾ أف اتفاقات

الصمح  les concordatsالتي حصمت عمى التصديؽ القضائي  sanction judiciaireفي
آثار في فرنسا إال بعد الحصوؿ عمى األمر بالتنفيذ ،أما بالنسبة التفاقات الصمح
الخارج ال تنتج اً

الودية  les concordats amiablesالمبرمة بدوف تدخؿ القاضي ،فبل يجب أف يكوف ليا آثار
أخرى غير تمؾ التي يرتبيا العقد ،وال يجوز االحتجاج بيا إال في مواجية الدائنيف الذيف وافقوا

عمى إبراميا( .)388وأخي اًر تجدر اإلشارة إلى أف محكمة النقض في حكميا الصادر في  21يوليو

سنة  1903قد قررت أف المديف ال يمكنو أف يتمسؾ في فرنسا باتفاؽ صمح مبرـ في الخارج
بدوف التمسؾ بالحكـ األجنبي المصدؽ عميو ،وأف يكوف ىذا الحكـ قد حصؿ عمى األمر بالتنفيذ،

وأنو في حالة عدـ استطاعة المديف الحصوؿ عمى ذلؾ ،فإف الصمح ال يمكف االحتجاج بو في

مواجية الدائنيف المشاركيف فيو ومف ثـ يكوف في مقدور ىؤالء الدائنيف المطالبة بالسداد في فرنسا

بالمبالغ الواردة في اتفاؽ الصمح الذي تـ في الخارج(.)389

ثانياً -عدم صدور حكم فرنسي بافتتاح اإلفالس :يظؿ األمر بتنفيذ األحكاـ األجنبية باإلفبلس

ممكناً  possibleطالما لـ يتـ افتتاح إجراء جماعي في فرنسا ،ويعتبر ىذا الحؿ تقميدياً وال
يستدعي في حد ذاتو أية مبلحظات ،ولكف قد يحدث أف يخضع المديف إلجرائييف لئلفبلس في

نفس الوقت ،أحدىما مفتتح في الخارج واألخر مفتتح في فرنسا .ويتعمؽ األمر ،في ىذه الحالة،

بالمسألة المعروفة بالتفميسات المتزامنة  .faillites concurrentesكما ىو الحاؿ لو افتتح

إفبلس في فرنسا ،ثـ افتتح إفبلس آخر في الخارج أو العكس إذا افتتح إفبلس في الخارج ثـ
افتتح إفبلس آخر في فرنسا .غير أف الفرض الثاني ال يتصور حدوثو إال في حالة عدـ حصوؿ
الحكـ األجنبي باإلفبلس عمى األمر بالتنفيذ في فرنسا .فإذا حصؿ الحكـ األجنبي عمى األمر

بالتنفيذ ،يكوف مف غير المكمف افتتاح إفبلس آخر في فرنسا(.)390

وتثير مسألة التفميسات المتزامنة ،مف وجية النظر الفرنسية ،نوعيف مف الصعوبات .فمف ناحية

أولى ،يثور التساؤؿ عما إذا كاف يجوز لجميع الدائنيف ،أيا كانت جنسياتيـ ،اإلقرار بديونيـ في

فرنسا بدوف مراعاة شرط المعاممة بالمثؿ  .condition de réciprocitéلقد حسـ القضاء
( )387انظرTROCHU (M.): op. cit., 252 ets; COVIAUX (J.C.) op. cit., No 123 :
( )388انظرMELIN (F.): op. cit., P. 86, No 74 :
( )389انظرCASS. CIV., 21 Juillet 1903, Clunet 1904, P. 138 :
( )390راجع مف المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.): op. cit., P. 86 -87, No 75-76 :
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الفرنسي ىذه المسألة وقرر أ ف جنسية الدائنيف ليس ليا أي تأثير فيما يتعمؽ باإلقرار بالديوف ،فقد
قررت محكمة النقض في حكميا الصادر في  11مارس سنة  1913في قضية Nebel

()391

أف

«تعد جميع أمواؿ المديف بمثابة الضماف العاـ  le gage communلدائنيو بدوف تمييز بسبب
الجنسية وبدوف شرط التبادؿ» .وقد أعادت محكمة النقض التأكيد عمى ىذا الحؿ بموجب حكميا

الصادر في  19يناير سنة  1988في قضية )392(Bct computer؛ حيث أيدت قضاة

الموضوع الذيف قرروا أنو «يجوز لجميع الدائنيف ،بدوف تفرقة بسبب جنسياتيـ ،التقدـ بديونيـ في

اإلجراء المفتتح في فرنسا" ومف ثـ لـ يعد مف الميـ ما إذا كاف األمر يتعمؽ بدائنيف محمييف أـ
ال .ومف ناحية أخرى ،يثور التساؤؿ عما إذا كاف يجوز لنفس الدائف أف يتقدـ بدينو في مختمؼ

التفميسات المفتتحة وفي ىذا الخصوص ،مف المسمـ بو أنو يجوز لمدائف أف يقر في فرنسا بديف

سبؽ وأف أقر بو في الخارج .وفي ىذه الحالة تكوف المشكمة الحقيقية ىي أف الدائف ربما يستطيع

الحصوؿ عمى أكثر مف القيمة اإلسمية لدينو le montant nominal de sa créance
بفضؿ اإلق اررات المتعددة ومف المقرر بصفة عامة أنو يجب األخذ في الحسباف عند حساب

المبالغ المستحقة لمدائف في فرنسا ،المبالغ التي سبؽ وأف حصؿ عمييا ىذا الدائف في الخارج.
وبعبارة أخرى ،يمكف القوؿ بأف المبالغ المحصمة في الخارج يتـ خصميا مف المبالغ المخصصة

في فرنسا ليؤالء الدائنيف(.)393

ثالثاً -الشروط المقررة بموجب قضاء  :MUNZERحددت محكمة النقض بموجب حكميا
الصادر في قضية  – MUNZERالسالؼ الذكر – الشروط المطموبة لتنفيذ األحكاـ األجنبية في
فرنسا ،وىذه الشروط ىي :اختصاص المحكمة األجنبية ،وصحة اإلجراءات المتبعة في إصدار

الحكـ ،وتطبيؽ القانوف المختص ،وعدـ مخالفة النظاـ العاـ ،وغياب الغش نحو القانوف .وتطبؽ

ىذه الشروط في مجاؿ التفميسات الدولية( .)394وبغرض بإيجاز ليذه الشروط وذلؾ عمى النحو
التالي:
 -1الشرط األول :الختصاص الدولي لممحكمة األجنبية :طبقاً لحكـ محكمة النقض المذكور
يجب عمى القاضي الفرنسي أف يتحقؽ مف أف الحكـ األجنبي قد صدر عف محكمة أجنبية

مختصة حتى يمكف االعتراؼ بو وتنفيذه في فرنسا ،ويقدر القاضي الفرنسي اختصاص المحكمة
( )391انظرCASS. CIV., 11 Mars 1913, Nebel, D., 1914, P. 185 :
( )392انظرCASS. COM., 19 Janvier 1988, Bct. Computer, Rev. Crit., 1990, P. 527 :
( )393راجع مع المزيد مف التفاصيؿMELIN (F.): op. cit., P. 87-88, No 75 :
( )394انظرMELIN (F.): op. cit., P. 89, No 77 :
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األجنبية التي أصدرت الحكـ المراد تنفيذه في فرنسا طبقاً لقواعد االختصاص القضائي الفرنسية.
غير أف محكمة النقض قد عدلت عف ىذا االتجاه في حكميا الصادر في قضية  simitchفي 6

فبراير سنة  .)395(1985ففي ىذا الحكـ ،قضت المحكمة بأنو «في األحواؿ التي ال تمنح قاعدة

فض تنازع االختصاص القضائي اختصاصاً حصرياً  compétence exclusiveلممحاكـ
الفرنسية ،يجب االعتراؼ باختصاص المحكمة األجنبية إذا كاف النزاع يرتبط بطريقة مميزة ببمد

القاضي المطروح عميو ،واذا لـ يكف اختيار ىذه المحكمة مبنياً عمى الغش» .ويستفاد مف ىذا

الحكـ أنو يجب االعتراؼ لممحكمة األجنبية باالختصاص إذا توافرت الشروط الثبلثة اآلتية :أ)

عدـ توافر حالة مف حاالت االختصاص الحصري لممحاكـ الفرنسية( .)396ب) أف يرتبط النزاع
الذي فصؿ فيو الحكـ األجنبي برابطة مميزة ببمد القاضي الذي اصدر الحكـ .ج) أال يكوف

اختيار المحكمة التي أصدرت الحكـ مبنياً عمى الغش .واعماالً لذلؾ ،عندما ال يكوف اختصاص
المحاكـ الفرنسية حصرياً ،فإف اختصاص القاضي األجنبي يقدر تبعاً لمعايير مستقمة عف تمؾ

المقررة لبلختصاص المباشر .فيجب أف تكوف الصمة بيف النزاع والقاضي األجنبي متميزة وأف
اختيار ىذا القاضي لـ يكف منطوياً عمى الغش .ومؤدى ذلؾ أف القاضي األجنبي ال يكوف

مختصاً لو قدر القاضي الفرنسي أف الصمة التي تربط بمد القاضي األجنبي بالنزاع الذي نظره لـ
تكف متميزة أو كاف اختيار المدعي ليذا القاضي منطوياً عمى الغش(.)397

وفي مجاؿ التفميسات الدولية ،ال يثير ىذا االختصاص أية صعوبات عندما يقع مقر siège

المديف في دائرة اختصاص المحكمة األجنبية .وكذلؾ األمر – بدوف شؾ – عندما يكوف

اختصاص المحكمة األجنبية مبنياً عمى ضابط اختصاص معروؼ في القانوف الفرنسي ،كما ىو

الشأف في حالة وجود منشأة عمى اإلقميـ أو ممارسة نشاط تجاري فيو( .)398ويمكف أف نذكر في
ىذا الخصوص حكـ محكمة باريس االبتدائية الصادر في  5يوليو سنة  ،)399(1982والذي قدر

أف اختصاص القاضي الدنماركي لـ يكف متنازعاً فيو ،وذلؾ في قضية حيث افتتح القاضي
( )395انظر الحكـ منشور فيANCEL (B.) et Lequette (Y.): Les grands arrêts… op. cit., No 70, :
P. 624
( )396راجع في شاف حاالت االختصاص الحصري لممحاكـ الفرنسية:
MAYER (P.): Droit international privé, montchrestion, 5e edition 1994, P. 250 etss.,
No 375; LOUSSOUARN (Y.) et BOUREL (P.): op. cit., P. 749, No 495-6
( )397راجعLOUSSOUARN (Y.) et BOUREL (P.): op. cit, P. 751, No 495-9 :
( )398انظرMELIN (F.): op. cit., P. 89, No 78 :
( )399انظر الحكـ منشور فيREV. CRIT., 1983, P. 652 :
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إفبلساً ضد شركة مدينة يقع مقرىا التأسيسي في ليبيريا  Liberiaرغـ أنيا لـ تكف تمارس

أنشطتيا التجارية ،في الواقع ،سوى في كوبنياجف بالدنمارؾ .ويمكف أف نذكر أيضاً حكـ محكمة

النقض الصادر في  18يناير سنة  ،)400(2000والذي قضى بأنو ،طبقاً لقضاء  ،simitchتوجد

صمة مميزة بالقدر الكافي بيف الدعوى وانجمترا ،في قضية حيث كاف لممديف في إنجمت ار إقامة

 résidenceمنذ عدة سنوات وكذلؾ أنشطة تجارية نشأت عنيا الديوف.
ومع ذلؾ مف غير الممكف ،في الواقع ،إخفاء أف ىناؾ مناطؽ مظممة des zones d'ombre
الزالت قائمة .فقد يثور التساؤؿ عما إذا كاف يجوز لمفرنسي ،في حاؿ كونو طرفاً في إفبلس

مبنيا عمى
أجنبي ،أف يتمسؾ بالمادة ( )15مف القانوف المدني ،والتي تمنحو امتيا اًز قضائياً ً
جنسيتو الفرنسية ،لممعارضة في األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي( .)401كاف القضاء الفرنسي
يعتبر اختصاص المحاكـ الفرنسية المبني عمى الجنسية الفرنسية اختصاصاً حصرياً ،ومف ثـ
كاف يجوز لممدعي عميو الفرنسي أف يعارض في تنفيذ الحكـ األجنبي في فرنسا مالـ يتنازؿ عف

ىذا االمتياز القضائي( .)402وقد ظؿ ىذا الحؿ معموالً بو لفترة طويمة ،رغـ االنتقادات التي
وجيت إليو ،إلى أف عدلت عنو محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر في  23مايو سنة

 .)403(2006فقد قررت المحكمة في ىذا الحكـ «أف المادة  15مف القانوف المدني لـ تقرر سوى

اختصاص اختياري  une compétence facultativeلمقضاء الفرنسي ما داـ أف النزاع

يرتبط بشكؿ متميز بالدولة التي طرح عمى قضائيا ،وأف اختيار ىذا القضاء لـ يكف مبنياً عمى

الغش» .كذلؾ يثور التساؤؿ عما إذا كاف وجود مقر لممديف في فرنسا يمنح المحاكـ الفرنسية
اختصاصاً حصرياً ،وفي ىذا الخصوص ،يمكف القوؿ بأف محكمة النقض لـ تتح ليا الفرصة بعد

لمفصؿ في ىذه المسألة .صحيح أف محكمة النقض في حكميا الصادر في  21يوليو سنة
()404

1987

قد قضت بأف قاعدة االختصاص التي تحدد المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا

مقر المديف تعتبر مف النظاـ العاـ ،ولكف فكرة االختصاص الحصري في القانوف الدولي الخاص

( )400انظر الحكـ منشور فيREV. CRIT., 2000, P. 442 :
( )401انظرMELIN (F.): op. cit., P. 90, No 79 :
( )402راجعLOUSSOUARN (Y.) et BOUREL (P.): op. cit., P. 749, No 495-6; MAYER (P.): :
op.
cit., P. 252, No 377
( )403راجع الحكـ منشور فيRev. Crit., 2006, P. 870; CLUNET, 2006, P. 1377 :
( )404انظرCASS. CIV., 21 Juillet 1987, D. 1988, P. 169 :
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ال تختمط مع فكرة االختصاص المتعمؽ بالنظاـ العاـ ،ومع ذلؾ يمكف افتراض أف وصؼ

االختصاص الحصري سيكوف معموالً بو في مثؿ ىذا الفرض(.)405

 -2الشرط الثاني :صحة اإلجراءات القضائية المتبعة في إصدار الحكم األجنبي :أوجبت
محكمة النقض في حكميا الصادر في قضية  – MUNZERالسالؼ الذكر – عمى القاضي أف
يتحقؽ مف صحة اإلجراءات التي اتبعت أماـ القضاء األجنبي الذي أصدر الحكـ المراد تنفيذه
في فرنسا .ثـ بعدىا بفترة وجيزة بينت محكمة النقض في حكميا الصادر في قضية  Bachirفي

 4أكتوبر سنة  ،)406(1967المقصود بيذا الشرط .فقد قضى الحكـ بأنو «إذا كاف يتعيف عمى

قاضي األمر بالتنفيذ أف يفحص ما إذا كاف سير القضية أماـ المحكمة األجنبية صحيحاً ،فإف
شرط الصحة ىذا يجب أف يقدر بالنظر فقط إلى النظاـ العاـ الدولي الفرنسي واحتراـ حقوؽ

الدفاع».

 -3الشرط الثالث :تطبيق القانون المختص بحكم النزاع :يشترط – طبقاً لقضاء MUNZER
السالؼ البياف – أف يكوف القاضي األجنبي ،الذي أصدر الحكـ المراد تنفيذه في فرنسا ،قد طبؽ

القانوف المختص طبقاً لقواعد تنازع القوانيف الفرنسية .غير أف محكمة النقض قد تنازلت عف ىذا

الشرط تحت تأثير االنتقادات الفقيية الحادة – وذلؾ في حكميا الصادر في  20فبراير 2007

قضية cornélissen

()407

ففي ىذا الحكـ ،قضت محكمة النقض بأنو «ليس لقاضي األمر

بالتنفيذ أف يتثبت مف أف القانوف المطبؽ مف قبؿ القاضي األجنبي ىو القانوف المعيف بواسطة

قاعدة التنازع الفرنسية» .ويكتفي القضاء في الوقت الحالي بأف يكوف القانوف المطبؽ بواسطة

القاضي األجنبي يؤدي إلى نتيجة مساوية لتمؾ التي يؤدي إلييا القانوف واجب التطبيؽ طبقاً
لقواعد التنازع الفرنسية .كما تجدر اإلشارة إلى أف ىذا الشرط لـ يثر أية صعوبات مف الناحية

العممية ،فبل يبدو أف ىناؾ خبلفاً  un contentieuxقد أثير مف قبؿ في ىذا الخصوص(.)408

 -4الشرط الرابع :عدم مخالفة الحكم األجنبي لمنظام العام الدولي الفرنسي :ال يعترؼ بالحكـ
األجنبي في فرنسا إذا كاف يصطدـ بالمبادئ األساسية في النظاـ القانوني الفرنسي ،أي بالنظاـ

( )405انظرMELIN (F.): op. cit., P. 90, No 79 :
( )406انظر الحكـ منشور في:
ANCEl (B.) et LEQUETTE (Y.): Les grand arrêts…. Op. cit., P. 402, No. 45
( )407انظرCASS. CIV., 20 Février, 2007, D. 2007, 1115 :
( )408راجعMELIN (F.): op. cit., P. 90 – 91, No 80 :
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العاـ الدولي الفرنسي( .)409وقد صدرت في ىذا السياؽ عدة أحكاـ قضائية ففي الفترة التي لـ
يكف يجيز فييا القانوف الفرنسي إشيار اإلفبلس إال بالنسبة لمتجار ،فإف األحكاـ األجنبية التي

قضت بإفبلس غير التجار لـ تكف مخالفة لمنظاـ العاـ الدولي( .)410ويظؿ ىذا الحؿ معموالً بو

في الوقت الحاضر( .)411وقد ثار التساؤؿ عف درجة تسامح المحاكـ الفرنسية فيما يتعمؽ بمدة

فترة الريبة المعموؿ بيا في الخارج .فمف المعروؼ أف المادة ( )L 621- 7مف قانوف التجارة

تنص عمى أف تاريخ التوقؼ عف الدفع يمكف أف يرحؿ مرة أو عدة مرات شريطة أال يتجاوز 18

شي اًر مف تاريخ الحكـ بإشيار اإلفبلس .فيؿ ىذا الحكـ ،والذي يعد مف النظاـ العاـ في المسائؿ

الداخمية ،يعد أيضاً مف النظاـ العاـ في المسائؿ الدولية؟( .)412أجابت عمى ىذا التساؤؿ بالنفي
محكمة النقض في حكميا الصادر في  5فبراير سنة  .)413(2002ففي ىذا الحكـ أيدت محكمة

النقض قضاة الموضوع وقررت أف «تطبيؽ الحكـ اإلسباني فيما يتعمؽ بتحديد فترة الريبة بمدة

 23شي اًر قبؿ الحكـ باالفتتاح يؤدي إلى نتيجة مقبولة  un résultat admissibleبالنسبة
لتأميف التجارة  sécurité du commerceوائتماف المديف  crédit du débiteurكما ىو
مقرر في النظاـ العاـ الدولي الفرنسي».
()414

وفي حكـ آخر لمحكمة النقض صادر في  5فبراير سنة 2002

– وىو ذات التاريخ

الذي صدر فيو الحكـ السابؽ – قضت بأف "تطبيؽ المادة  878مف قانوف التجارة اإلسباني -
التي تنص عمى أف كؿ أعماؿ التصرؼ واإلدارة البلحقة عمى التاريخ الذي ترتد إليو آثار

اإلفبلس تكوف باطمة بالنسبة ألي شخص ولو كاف حسف النية – ال يعد مخالفاً لممفيوـ الفرنسي
لمنظاـ العاـ الدولي" .وذلؾ عمى الرغـ مف أف التصرفات المبرمة أثناء فترة الريبة ال تكوف

جميعيا باطمة في القانوف الفرنسي ،بؿ يجب التمييز في ىذا الصدد بيف حاالت البطبلف

( )409انظرMELIN (F.): op. cit., P. 91, No 81 :
( )410انظرCASS. CIV., 20 Mai 1967, REV. CRIT. 1968, P. 87; clunet, 1967, P. 629 :
( )411انظرCASS. COM., 18 Janvier 2000, Rev. crit., 2000, P. 442 :
إذ قضى بأف «األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي المفتتح إلجراء جماعي تجاه غير التاجر ليس مخالفاً لممفيوـ الفرنسي

لمنظاـ العاـ الدولي»

( )412راجعMELIN (F.): op. cit., P. 91, No 81 :
( )413انظرCASS. COM., 5 Février 2002, JC P 2002, I, P. 153 :
( )414انظرCASS. COM., 5 Février 2002, J c P E 2002, P. 500 :
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االختياري  nullité facultativeوحاالت البطبلف القانوني  .nullité de droitوىكذا يبدو

قانوف التجارة الفرنسي أقؿ تشدداً مف قانوف التجارة اإلسباني(.)415

 -5الشرط الخامس :غياب الغش نحو القانون :وأخي اًر ،يشترط لتنفيذ الحكـ األجنبي في فرنسا

– طبقاً لقضاء  – MUNZERأال يكوف قد صدر مبنياً عمى الغش نحو القانوف ،وبالتالي ال
يجب عمى القاضي الفرنسي األمر بتنفيذ حكـ أجنبي صدر بالتطبيؽ لقانوف قد بني اختصاصو

عمى الغش( .)416وقد سار عمى ذات النيج حكـ محكمة النقض الصادر في  17مايو سنة
()417

1983

حيث قرر أف "مف حؽ القاضي الفرنسي أف يتحقؽ مف أف األحكاـ األجنبية

الخاضعة لرقابتو ال تكرس الغش نحو القانوف ،وخصوصاً بحث ما إذا كاف األطراؼ لـ يعدلوا
بإراداتيـ العبلقة القانونية ليدؼ وحيد ىو استبعاد القانوف المختص طبيعياً".

فإذا توافرت كؿ ىذه الشروط السابؽ بيانيا ،يصدر القاضي الفرنسي أم اًر بتنفيذ الحكـ

األجنبي في فرنسا ،وبالتالي يثور التساؤؿ عف اآلثار التي تترتب عمى منح الحكـ األجنبي األمر

بالتنفيذ وىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في الصفحات المقبمة.
الفرع الرابع

آثار منح األمر بالتنفيذ في فرنسا لمحكم األجنبي باإلفالس
ثرف رئيسياف ىما:
يترتب عمى منح الحكـ األجنبي باإلفبلس األمر بالتنفيذ في فرنسا أ ا
األوؿ تمتع الحكـ األجنبي بحجية الشيء المقضي بو  ،l'autorité de chose jugéeوالثاني
تمتع الحكـ األجنبي بالقوة التنفيذية  .)418(la force exécutoireوبناء عميو يترتب عمى

صدور األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي استبعاد افتتاح أي إجراء جماعي في فرنسا يتعمؽ

بذات المديف( .)419وفضبلً عف ذلؾ فإف الحكـ األجنبي يرتب كافة آثاره في فرنسا ،فيسرى في

( )415انظرMELIN (F.): op. cit., P. 92, No 81 :
( )416انظرMELIN (F.): op. cit., P. 92, No 82 :
( )417انظرCASS. CIV., 17 Mai 1983, REV. CRIT., 1985, P. 346 :
( )418انظرMELIN (F.): op. cit., P. 93, No 83 :
( )419راجعCASS. COM., 11 Avril 1995, Bcci, Précité :
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فرنسا ،مثبلً ،غؿ يد المديف عف إدارة أموالو ،ووقؼ المبلحقات الفردية ،وبيع أمواؿ المديف

()420

وكذلؾ أيضاً يجوز أبطاؿ التصرفات التي تـ إبراميا خبلؿ فترة الريبة(.)421
()422

وقد ثار خبلؼ في الفقو

بشأف مدى إمكاف تطبيؽ الجزاءات المتعمقة بشخص المديف في

فرنسا ،والناتجة عف الحكـ األجنبي باإلفبلس كفقداف األىمية والتجريد مف ممارسة بعض الحقوؽ.
()423

يرى جانب مف الفقو

أنو مف غير المؤكد ،في الواقع ،أف يكوف لمثؿ ىذه الجزاءات المحكوـ

بيا بسبب اإلفبلس نطاؽ عبر إقميمي  extraterritorialeفي حيف أنيا تستيدؼ ،قبؿ كؿ

شيء ،تطيير الميف  assainir les professionsعمى اإلقميـ الوطني .كما أنو مف غير

المؤكد كذلؾ أف تعرؼ المحكمة جزاءات مف ذات النوع كتمؾ المنصوص عمييا في القانوف

األجنبي .وفي ىذه الحالة ،سيكوف مف الصعب وضع ىذه الجزاءات موضع التنفيذ .وال يبدو أف
ىذه المسالة قد أثيرت أماـ القضاء .ومع ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أحكاـ القانوف الصادر في 30

أغسطس سنة  1947المتعمؽ بتطيير  l'assaini ssèmentالميف التجارية والصناعية ،فقد

نصت المادة ( )3/2مف ىذا القانوف عمى أف فقداف أىمية المديف "ينطبؽ عمى المفمسيف المذيف لـ
يرد إلييـ اعتبارىـ في اإلفبلس الذي أشير بموجب قضاء أجنبي متى كاف الحكـ المشير

لئلفبلس قد تقرر تنفيذه في فرنسا"(.)424

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى المبلحظات التالية:
 -1ال يجوز لقاضي األمر بالتنفيذ سوى قبوؿ أو رفض طمب األمر بالتنفيذ المعروض عميو،

دوف أف يكوف مف سمطتو مراجعة موضوع الحكـ األجنبي .وتعتبر ىذه القاعدة إحدى اإلسيامات
الرئيسية لحكـ محكمة النقض في قضية  MUNZERالصادر في  7يناير سنة  1964السالؼ

بيانو ،فبعد أف عددت المحكمة الشروط التي يجب توافرىا في الحكـ األجنبي ،أوضحت أف
"المراجعة التي تكفي لضماف حماية النظاـ القانوني والمصالح الفرنسية ،وىي الغرض مف نظاـ

األمر بالتنفيذ ذاتو ،تشكؿ في جميع األحواؿ وفي آف واحد تعبي اًر عف سمطة الرقابة وحدودىا
لمقاضي المكمؼ بجعؿ الحكـ األجنبي نافذاً في فرنسا ،دوف أف يكوف ليذا القاضي إجراء مراجعة

لموضوع الحكـ" .ومف ثـ ال يجوز لمقاضي الفرنسي تعديؿ منطوؽ  le dispositifالحكـ
( )420انظرMELIN (F.): op. cit., P. 93, No 83 :
( )421راجعCASS. COM., 5 février 2002, second arrêt., précité. :
( )422راجع في ىذا الخبلؼTROCHU (M.): op. cit., P. 231 ets. :
( )423راجعMELIN (F.): op. cit., P. 93, No 83 :
( )424راجعMELIN (F.): op. cit., P. 93-94 :
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األجنبي( .)425ومع ذلؾ يجوز لمقاضي الفرنسي أف يمنح الحكـ األجنبي أم اًر بالتنفيذ الجزئي un

 ،exequatur partielعمى نحو ما ىو مقرر في القانوف الدولي الخاص بصفة عامة.

وقد قضت محكمة النقض بأف األمر بالتنفيذ يجوز منحو لغرض محدد ،ويستفاد ذلؾ مف حكميا

الصادر في  29يونيو  .)426(1971ففي ىذه القضية ،أوضحت محكمة االستئناؼ أف السنديؾ
األجنبي لـ يطمب األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس اإلنجميزي إال بغرض االعتراؼ لو بالحؽ في
مبلحقة عقار وبيعو بالمزاد العمني وتوزيع ثمنو عمى الدائنيف ،وقد استخمصت محكمة النقض مف

ذلؾ أنو ال يجوز ليذا السنديؾ ذاتو االدعاء بأف الحكـ األجنبي كاف نافذاً في مجممو ،ومف ثـ ال
آثار أخرى غير تمؾ التي منح األمر بالتنفيذ مف أجم ِيا .بيد أف ىذا الحؿ
يجوز لو أف يطمب اً

متنازع فيو  contestableإذ أف تعميمو يؤدي إلى كثرة القضايا ويجعؿ مف الضروري رفع
دعوى جديدة باألمر بالتنفيذ في كؿ مرة يطمب فييا تنفيذ أثر لمحكـ األجنبي لـ يطمب مف

البداية(.)427

 -2يجب أف تتسؽ آثار حكـ اإلفبلس األجنبي مع القانوف الفرنسي وخصوصاً مف ناحيتيف:

األولى أف القواعد العامة في طرؽ التنفيذ تظؿ واجبة التطبيؽ ،ومف ثـ يجب أف تحدد طرؽ

التنفيذ عمى األمواؿ ،وكذلؾ قائمة األمواؿ التي ال يجوز الحجز عمييا ،طبقاً لقواعد التنفيذ

الفرنسية( .)428ومف ناحية أخرى ،أتيحت الفرصة لمحكمة النقض – في حكميا الصادر في
قضية شركة  artransacفي  17نوفمبر سنة 1999

()429

– لبياف أنو في حالة وجود عقار

كائف في فرنسا "يخضع لقانوف موقع العقار وحده مبدأ ونظاـ الرىف العقاري المؤقت

 L'hypothèque judiciaire provisoireوكذلؾ القيد النيائي ليذا الرىف" حتى في الفرض

حيث يكوف ىذا العقار ممموكاً لمديف أجنبي أشير إفبلسو في الخارج.

 -3يجوز التنفيذ المؤقت  l'exécution provisoireلحكـ األمر بالتنفيذ وفقاً لمشروط

المنصوص عمييا في المادة ( )515مف قانوف اإلجراءات المدنية الجديد ،والتي تنص عمى أنو

( )425انظرMELIN (F.): op. cit., P. 94, No 84 :
( )426راجع الحكـ منشور فيREV. CRIT., 1973, P. 343 :
( )427انظرMELIN (F.): op. cit., P. 94, No 84 :
( )428انظرMELIN (F.): op. cit., P. 94-95, No 84 :
( )429راجع الحكـ منشور في:
 Rev. cirt., 2000, P. 433وراجع كذلؾCASS. CIV., 25 Février 1986, Kleber, précité. :
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"يجوز لمقاضي أف يأمر بالتنفيذ المؤقت ،بناء عمى طمب األطراؼ أو مف تمقاء نفسو ،كمما قدر

أنو ضروري ،ويتفؽ مع طبيعة القضية ،شريطة أال يكوف محظو اًر بموجب نص القانوف"(.)430

 -4يثور التساؤؿ عما إذا كاف لمحكـ باألمر بالتنفيذ أثر رجعي  .rétroactifلئلجابة عف ىذا
التساؤؿ ،يمكف القوؿ بأف القضاء الفرنسي قد مر بتطورات ممحوظة في ىذا الخصوص ،ففي
()431

قضية  Richerقضت محكمة النقض في حكميا الصادر في  26يونيو سنة 1905

بأف

« األمر بالتنفيذ الممنوح ألحكاـ القضاء األجنبية بواسطة المحاكـ الفرنسية ليس لو أثر رجعي وال
يمكنو المساس بالحقوؽ السابؽ اكتسابيا» .وبناء عميو ،فإف غؿ يد المديف ووقؼ المبلحقات

الفردية المذاف يترتباف عمى الحكـ األجنبي ال يمكف أف ترتد آثارىما إلى وقت سابؽ عمى منح

األمر بالتنفيذ ،ويبدو أف ىذا الحؿ يفرض نفسو إذ أنو يكرس في مجاؿ اإلفبلس المبدأ المعموؿ
بو عادة في القانوف الدولي الخاص(.)432

بيد أف محكمة النقض الفرنسية قد عدلت عف ىذا االتجاه في العديد مف األحكاـ .ففي الحكـ

الصادر منيا في قضية  Kleberفي  25فبراير سنة  ،)433(1986قضت المحكمة بأنو "إذا لـ
يكف الحكـ األجنبي يسمح بالمجوء إلى التدابير التنفيذية في فرنسا قبؿ الحكـ باألمر بالتنفيذ،

فميس ىناؾ ما يمنع مف األخذ في الحسباف بعض اآلثار التي يرتبيا القانوف األجنبي ،المطبؽ
عمى الموضوع ،عمى الحكـ الذي صدر األمر بتنفيذه في فرنسا ،شريطة التوافؽ مع المفيوـ

الفرنسي لمنظاـ العاـ الدولي" .وقد سمح ىذا المبدأ الذي قررتو محكمة النقض في ىذه القضية

لقضاة الموضوع ،تطبيقاً لمقانوف الدنماركي الذي يحكـ اإلفبلس ،بتقرير عدـ قبوؿ دعوى الوفاء

 irrecevable l'action en paiementالمرفوعة مف أحد الدائنيف في وقت سابؽ عمى الحكـ
باألمر بالتنفيذ ،والحكـ بعدـ جواز االحتجاج في مواجية جماعة الدائنيف بالتسجيؿ المؤقت لمرىف

الذي تـ بواسطة ىذا الدائف عمى عقار كائف في فرنسا ،وبالتالي إلغاء  anéantirالتصرفات

التي تـ إبراميا عمى نحو صحيح.

إف الفائدة مف ىذا التطور القضائي واضحة وجمية ،عندما يتعمؽ األمر بمدى االعتداد بآثار
الحكـ األجنبي – أو عمى األقؿ بعض آثاره – أثناء الفترة الممتدة ما بيف الحكـ األجنبي بإشيار
اإلفبلس والحكـ باألمر بتنفيذه ،وبالتالي تحديد سمطات المديف ،مع مراعاة عدـ مخالفة النظاـ

( )430راجعMELIN (F.): op. cit., P. 95 :
(CASS. CIV., 26 Juin 1905, précité )431
( )432انظرMELIN (F.): op. cit., P. 95 :
( )433انظر الحكـREV. CRIT., 1987, P. 589 précité :
447

العاـ .ولكف مف الحقيقي أيضاً أف ىذا التوجو القضائي ال يخمو مف العيوب فيذا التوجو يحمؿ

مساساً إلى حد ما باألماف القانوني  ،la sécurité juridiqueخصوصاً أف طمب األمر بالتنفيذ

ليس لو ميعاد محدد .وفضبلً عف ذلؾ ،فإف ىذا التوجو ال يتوافؽ مع فكرة وجوب اعتبار المديف

موس اًر  in bonisقبؿ الحكـ باألمر بالتنفيذ ،وأنو بالتالي لـ تغؿ يده عف ممارسة صبلحياتو ses
 .)434(attribué tironsوقد عاودت محكمة النقض األخذ بيذا الحؿ ،ولكف بطريقة ضمنية،

بموجب حكميا الصادر في  22فبراير سنة  2000في قضية شركة  .)435(transitasفيذا
الحكـ قد ألغى حكـ قضاة الموضوع الذي قرر عدـ جواز االحتجاج في مواجية المصفي

 Liquidateurبالحجز التحفظي  la saisie conservatoireالموقع في اليوـ التالي لحكـ

اإلفبلس األجنبي ،وذلؾ بسبب أف ىذا الحكـ قد اقتصر عمى تقرير أف الحكـ األجنبي باإلفبلس
يحظر منذ صدوره عمى جميع الدائنيف ،حتى في فرنسا ،توقيع حجوزات أو اتخاذ تدابير تحفظية

دوف أف يبيف حكـ القانوف األجنبي الذي استند إليو ضمنياً.

وقد ثار التساؤؿ عما إذا كانت الرجعية  la rétroactivitéالمقررة آلثار الحكـ باألمر بالتنفيذ
تتحدد بتاريخ صدور حكـ اإلفبلس األجنبي أـ أف آثار ىذا الحكـ يمكف أف ترتد إلى وقت سابؽ

عمى ىذا التاريخ؟ ويبدو أف حكـ محكمة النقض الصادر في  17نوفمبر سنة  1999في قضية
شركة Artransac

()436

قد اختار الحؿ األوؿ ،حيث أيد قضاة الموضوع وقرر أف الشركة

المدعية "لـ تكف محقة في التمسؾ بأف تسجيؿ الرىف المؤقت المتنازع فيو مف غير الممكف

االحتجاج بو في مواجية الدائنيف في اإلفبلس طالما أف آثار الحكـ األجنبي بدوف رجعية sans
 incidenceوأف ىذا التسجيؿ قد تـ قبؿ الحكـ السويسري باإلفبلس" .ويمكف أف يستخمص مف
عبارات ىذا الحكـ أف التصرفات المبرمة قبؿ إشيار اإلفبلس في الخارج ال يجوز تقرير بطبلنيا

أو عدـ االحتجاج بيا رغـ الحكـ باألمر بالتنفيذ( .)437ومع ذلؾ يبدو أف محكمة النقض قد عدلت
عف ىذا الحؿ .فبموجب الحكميف الصادريف عنيا في  5فبراير سنة  -2002السابؽ ذكرىما

()438

– قدرت أنو ال يصطدـ مع النظاـ العاـ الدولي الحكـ اإلسباني الذي حدد مدة فترة الريبة بثبلثة
وعشريف شي اًر قبؿ الحكـ بشير اإلفبلس ،كما ال يصطدـ بالنظاـ العاـ الدولي قانوف التجارة
( )434راجعMELIN (F.): op. cit., P. 96 :
( )435انظرCASS. CIV., 22 Février 2000, société transitas, REV. CRIT., 2000, P. 778 :
( )436انظرCASS. CIV., 17 Novembre 1999, société artransac, REV. CRIT., 2000, P. 433 :
( )437راجعMELIN (F.): op. cit., P. 97 :
(CASS. CIV., 5 Février 2002, deux arrêts, précités )438
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اإلسباني الذي ينص عمى أف جميع التصرفات المبرمة خبلؿ فترة الريبة تكوف باطمة حتى
بالنسبة لؤلشخاص حسني النية .وىكذا تقرر محكمة النقض أف التصرفات المبرمة قبؿ الحكـ
األجنبي باإلفبلس يمكف المنازعة فييا في الحدود التي يقرر فييا الحكـ األجنبي بأف ىذه

التصرفات ضارة  .atteintsويجب االعتراؼ بأف ىذا الحؿ يرتب نتائج في غير صالح استقرار
وسبلمة المعامبلت القانونية .وأخي اًر تجدر اإلشارة إلى أنو يجوز الطعف عمى األمر بالتنفيذ،
وذلؾ مف خبلؿ طرؽ الطعف المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية الجديد ،وليس مف

خبلؿ طرؽ الطعف الخاصة باإلجراءات الجماعية كاإلفبلس(.)439

المبحث الثاني
اإلفالس الدولي في القانون المصري
تمييد وتقسيم :عالج المشرع المصري أحكاـ اإلفبلس في الباب الثالث [في المواد مف
 195إلى  ]419مف قانوف التجارة األىمي الصادر في  13نوفمبر لسنة 1883ـ ،والذي نقمت

أحكامو مف قانوف التجارة الفرنسي لسنة 1807ـ .كما أصدر المشرع القانوف رقـ  56لسنة

1945ـ ،مقر اًر األخذ بنظاـ الصمح الواقي مف اإلفبلس ،وقد استمر ىذا الوضع قائماً إلى أف
صدر قانوف التجارة الجديد رقـ  17لسنة  1999والذي خصص الباب الخامس [المواد مف 550

إلى  ]772لتنظيـ اإلفبلس والصمح الواقي منو .وأخي اًر تدخؿ المشرع في عاـ  2018وأصدر

()440

القانوف رقـ  11لسنة  2018بإصدار قانوف تنظيـ إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس

وبموجبو تـ إلغاء الباب الخامس مف قانوف التجارة الجديد رقـ  17لسنة  1999والمتعمؽ

باإلفبلس والصمح الواقي ،ورغـ حداثة ىذا القانوف وكثرة المواد التي اشتمؿ عمييا [ 262مادة] إال
أنو لـ يتضمف أية حموؿ لممشكبلت المتعمقة باإلفبلس الدولي.
ولدراسة المشكبلت المتعمقة باإلفبلس الدولي في القانوف المصري ،يتعيف التفرقة بيف

فرضيف :الفرض األول :عندما يراد إشيار اإلفبلس في مصر .ففي ىذا الفرض يثور التساؤؿ
عف مدى اختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس ،واذا ثبت االختصاص ليذه

المحاكـ يثور التساؤؿ عف القانوف المختص بحكـ اإلفبلس ونطاؽ تطبيقو .الفرض الثاني :إذا

صدر الحكـ بإشيار اإلفبلس في الخارج مف محكمة أجنبية ،ورغب الطرؼ صاحب المصمحة
( )439راجعMELIN (F.): op. cit., P. 97 :
( )440راجع نصوص ىذا القانوف منشورة في الجريدة الرسمية ،العدد  7مكرر (د) في  19فبراير لسنة .2018
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في ترتيب ىذا الحكـ آلثاره في مصر .في ىذا الفرض يثور التساؤؿ عف مدى إمكاف االعتراؼ

بأحكاـ اإلفبلس األجنبية وتنفيذىا في مصر .وفي ضوء ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة

مطالب وذلؾ عمى النحو التالي:
المطمب األول :اختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس والدعاوى المتعمقة بو.
المطمب الثاني :القانوف المختص بحكـ اإلفبلس ونطاؽ تطبيقو.
المطمب الثالث :االعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية وتنفيذىا في مصر.

المطمب األول
اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى شير اإلفالس والدعاوى المتعمقة بو
لـ يضع المشرع المصري نصاً خاصاً يبيف حاالت اختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى

إشيار اإلفبلس الدولي ،عند وضعو لقواعد االختصاص القضائي الدولي ليذه المحاكـ وذلؾ
عمى الرغـ مف أنو قرر اختصاص المحاكـ المصرية بالدعاوى المتعمقة بإفبلس أشير في مصر.

ونعرض أوالً لحاالت اختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس ثـ نعرض ثانياً

الختصاص المحاكـ المصرية بالدعاوى المتعمقة بإفبلس أشير في مصر.

أولً :اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى إشيار اإلفالس :سبؽ أف ذكرنا أف المشرع المصري
لـ يضع قاعدة خاصة تبيف حاالت اختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس الدولي.
ومع ذلؾ بالرجوع إلى قواعد االختصاص الدولي الواردة في قانوف المرافعات ،ونصوص قانوف
إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس ،وكذلؾ الحموؿ التي اقترحيا الفقو في ىذا الشأف ،يمكف

القوؿ باختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس الدولي في الحاالت اآلتية:

 -1إذا كان التاجر المدين مصري الجنسية :وذلؾ تأسيساً عمى نص المادة ( )28مف قانوف
المرافعات والتي تنص عمى أنو «تختص محاكـ الجميورية بنظر الدعاوى التي ترفع عمى
المصري ولو لـ يكف لو موطف أو محؿ إقامة في الجميورية »...فمف المعموـ أف ىذه القاعدة

مف القواعد العامة في االختصاص القضائي الدولي التي ال تتقيد بنوع الدعوى ،حيث تختص

المحاكـ المصرية إعماالً ليذه القاعدة بكافة الدعاوى التي ترفع عمى المدعي عميو مصري
الجنسية أياً كاف نوعيا ،ومف بينيا دعوى إشيار اإلفبلس(.)441

( )441انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد؛ تنازع القوانيف واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكاـ
األجنبية ،دار النيضة العربية ،1999 – 1998 ،ص  ،437بند  ،358د .عنايت عبد الحميد :تداخؿ مجاالت
44:

 -2إذا كان لمتاجر المدين موطن أو محل إقامة في مصر :تنص المادة ( )29مف قانوف
المرافعات عمى انو "تختص محاكـ الجميورية بنظر الدعاوى التي ترفع عمى األجنبي الذي لو

موطف أو محؿ إقامة في الجميورية "...فإعماالً ليذا النص ،تختص المحاكـ المصرية بدعوى

شير اإلفبلس إذا كاف التاجر المديف موطف عاـ في مصر أو كاف لو فييا موطف تجاري ولو

كاف موطنو العاـ في الخارج( .)442ويقوـ ىذا الحؿ عمى أساس أف الضابط المذكور في المادة

( )29يشمؿ الموطف العاـ والموطف الخاص عمى حد سواء( .)443فضبلً عف ذلؾ فإف محاكـ
الدولة التي يوجد بيا الموطف التجاري لممديف – والذي توجد بو اإلدارة الرئيسية ألعمالو التجارية

– ىي األقدر عمى بحث ظروؼ المديف المفمس وتقرير مدى عجزه عف أداء ديونو التجارية في

مواعيد استحقاقيا( .)444وقد أكدت ىذا الحؿ المادة ( )2مف قانوف تنظيـ إعادة الييكمة والصمح
الواقي واإلفبلس بنصيا عمى أنو «تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكـ االقتصادية التي يقع في
دائرتيا الموطف التجاري لممديف ...بنظر الدعاوى التي تنشأ عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف» .كما
تختص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس إذا كاف لممديف التاجر محؿ إقامة في مصر

ولو كاف موطنو العاـ أو التجاري في الخارج .ويستفاد ذلؾ مف نص المادة ( )29سالفة الذكر،
وىو ما أكدت عميو أيضاً المادة ( )2مف قانوف تنظيـ إعادة الييكمة بنصيا "واذا لـ يكف لمتاجر
موطف تجاري ،كانت المحكمة المختصة ىي التي يقع في دائرتيا محؿ إقامتو المعتادة ."...

 -3إذا كان المركز الرئيسي أو مركز اإلدارة المحمي لمشركة في مصر :تنص المادة الثانية
مف قانوف تنظيـ إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس عمى انو "تختص الدوائر االبتدائية
بالمحاكـ االقتصادية التي يقع في دائرتيا ...المركز الرئيسي لمشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ

انطباؽ القوانيف ذو الطابع الدولي وأحكاـ فضو في القانوف المصري ،بدوف دار ناشر ،2008/2007 ،ص
 ،225بند .193
( )442انظر :د .عزالديف عبداهلل ،القانوف الدولي الخاص :الجزء الثاني في تنازع القوانيف وتنازع االختصاص
القضائي ،الطبعة التاسعة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1986 ،ص  ،722بند  ،188د .ىشاـ صادؽ،

تنازع االختصاص القضائي الدولي ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،بدوف تاريخ نشر ،ص  ،99بند  ،26د.
فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،437بند  ،358د .أحمد عبد الكريـ سبلمة ،فقو
المرافعات الدولية ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،2000 ،ص  ،214بند  ،170د .عكاشة
عبدالعاؿ ،القانوف الدولي الخاص ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،1996 ،ص  ،494د .حفيظة الحداد،
الموجز في القانوف القضائي الخاص الدولي ،دار الفكر الجامعي باإلسكندرية ،ص 90
( )443انظر :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع االختصاص ..المرجع السابؽ ،ص  ،99بند 26
( )444انظر :د .أحمد عبد الكريـ سبلمة ،فقو المرافعات الدولية ،المرجع السابؽ ،ص  ،212بند .169
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عف تطبيؽ ىذا القانوف ،فإذا كاف ىذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتيا

مركز اإلدارة المحمي" .يستفاد مف ىذا النص أف االختصاص بدعاوى إشيار إفبلس الشركات
ينعقد لمقضاء المصري عندما يكوف المركز الرئيسي لمشركة المدينة كائناً في مصر أو يكوف بيا

مركز اإلدارة المحمي لمشركة.

 -4إذا كان لمتاجر المدين موطن مختار في مصر :وذلؾ تأسيساً عمى المادة ( )30مف قانوف
المرافعات والتي تنص عمى أنو "تختص محاكـ الجميورية بنظر الدعاوى التي ترفع عمى األجنبي
الذي ليس لو موطف أو محؿ إقامة في الجميورية  -1 ...إذا كاف لو في الجميورية موطف

مختار"(.)445

 -5إذا كان لمتاجر المدين فرع أو وكالة في مصر :يختص القضاء المصري بدعوى شير
اإلفبلس إذا كاف لمتاجر المديف فرع أو وكالة في مصر يمارس مف خبلليا جزًء مف نشاطو،
حتى واف لـ يكف لو فييا موطف عاـ أو موطف تجاري( .)446وقد نصت عمى ذلؾ المادة الثانية
مف قانوف تنظيـ إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس بقوليا "يجوز شير إفبلس التاجر الذي

يكوف لو في مصر فرع أو وكالة ولو لـ يصدر حكـ بشير إفبلسو في دولة أجنبية .وفي ىذه
الحالة تكوف المحكمة المختصة بشير اإلفبلس في مصر ىي التي يقع في دائرتيا الفرع أو

الوكالة" .وذلؾ مع مراعاة "عدـ اإلخبلؿ باالتفاقيات الدولية النافذة في مصر".
 -6إذا كانت كل أو بعض أموال المدين موجودة في مصر :وذلؾ تطبيقاً لنص المادة ()30

مف قانوف المرافعات والتي تنص عمى أنو «تختص محاكـ الجميورية بنظر الدعاوى التي ترفع

عمى األجنبي الذي ليس لو موطف أو محؿ إقامة في الجميورية .وذلؾ في األحواؿ اآلتية-2 :

إذا كانت الدعوى متعمقة بماؿ موجود في الجميورية» فإعماالً ليذا الضابط تختص المحاكـ

المصرية بدعوى شير اإلفبلس متى كاف لمتاجر المديف أموا ٌؿ في مصر ،حتى واف لـ يكف لو
فييا موطف عاـ أو موطف تجاري( .)447ويقوـ ىذا الحؿ عمى اعتبارات عممية ،إذ قد تقتضي

( )445انظر :د .عبد المنعـ زمزـ :المرجع السابؽ ،ص 231
( )446انظر :د .أحمد عبد الكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  ،213 – 212بند  169وأيضاً ص  ،214بند
170؛ د .ىشاـ صادؽ ،تنازع االختصاص  ...المرجع السابؽ ،ص  ،100بند 26؛ د .عزالديف عبداهلل ،
المرجع السابؽ ،ص  ،722د .عكاشة عبدالعاؿ ،المرجع السابؽ ،ص  ،494د .حفيظة الحداد ،المرجع
السابؽ ،ص .90
( )447راجع :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  ،722د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ،
 ،437بند  ،358د .ىشاـ صادؽ :تنازع االختصاص  ،...المرجع السابؽ ،ص  ،100د .أحمد عبدالكريـ
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مصالح الدائنيف إشيار إفبلس التاجر أماـ محاكـ الدولة التي توجد بيا أموالو أو جزء منيا حتى

يسيؿ ليـ اتخاذ إجراءات التنفيذ عمييا واستيفاء حقوقيـ منيا .وتبدو أىمية ىذا الحؿ بصفة
خاصة في األحواؿ التي يكوف فييا لمتاجر المديف عقارات في إقميـ الدولة ،إذ يكوف مف األفضؿ

في ىذه الحالة رفع دعوى شير اإلفبلس أماـ محاكـ ىذه الدولة واال سيكوف مف العسير بعد ذلؾ
تنفيذ األحكاـ الصادرة مف محاكـ دولة أخرى(.)448

 -7إذا كانت كل أو بعض التزامات المدين المفمس التي توقف عن أدائيا نشأت أو نفذت أو

كانت واجبة التنفيذ في مصر :وذلؾ تطبيقاً لنص المادة ( )30مف قانوف المرافعات والتي تنص

عمى أنو «تختص محاكـ الجميورية بنظر الدعاوى التي ترفع عمى األجنبي الذي ليس لو موطف
أو محؿ إقامة في الجميورية ،وذلؾ في األحواؿ اآلتية -2 :إذ كانت الدعوى  ....متعمقة بالتزاـ

نشأ أو نفذ أو كاف واجباً تنفيذه فييا» .وقد اختمؼ الفقو بشأف ىذا الضابط لبلختصاص وما إذا

كاف يكفي وحده لعقد االختصاص لمقضاء المصري بدعوى شير اإلفبلس .ففي حيف يدرج بعض
()449

الفقياء

ىذا الضابط ضمف الضوابط التي تختص المحاكـ المصرية بناء عمييا بدعوى
()450

إشيار اإلفبلس ،يرى البعض اآلخر

أف ىذا الضابط وحده ال يكفي لعقد االختصاص

لممحاكـ المصرية بدعوى شير اإلفبلس ،ويرى أصحاب ىذا الرأي أف اختصاص المحكمة

المرفوع أماميا دعوى شير اإلفبلس يجب أف يكوف مبنياً عمى أحد الضوابط العامة التي تسمح
باشتراؾ غالبية الدائنيف في التفميسة ،وليس عمى مجرد ضابط يتعمؽ بعممية تجارية بعينيا كما

ىو الشأف بالنسبة لضابط محؿ االلتزاـ ،ألف ىذا الضابط ال يكفؿ إشراؾ كؿ الدائنيف أو غالبيتيـ

في التفميسة.

ثانياً :اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المتعمقة باإلفالس :تختص المحاكـ المصرية
بكافة الدعاوى المتعمقة باإلفبلس المشير في مصر ،وذلؾ تطبيقاً لنص المادة ( )2/30مف

قانوف المرافعات والتي تنص عمى أنو "تختص محاكـ الجميورية بنظر الدعاوى التي ترفع عمى
األجنبي الذي ليس لو موطف أو محؿ إقامة في الجميورية  -2إذا كانت الدعوى متعمقة بإفبلس

سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  ،213بند  ،169د .عنايت عبد الحميد :المرجع السابؽ ،ص  ،225بند  ،193د.
حفيظة الحداد ،المرجع السابؽ ،ص .90
( )448انظر :د .ىشاـ صادؽ :تنازع االختصاص  ،....المرجع السابؽ ،ص 101
( )449انظر :د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  ،225بند .193
( )450انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،437بند  ،358د .ىشاـ صادؽ ،تنازع
االختصاص ،...المرجع السابؽ ،ص .102 – 101
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()451

أشير فييا" .ويبرر الفقو

ىذا االختصاص بأف المحاكـ التي قضت بإشيار اإلفبلس ىي

األوثؽ صمة مف غيرىا بشؤوف التفميسة ،وىي األقدر عمى الفصؿ في الدعاوى المتعمقة بيا،

فضبلً عف ذلؾ ،فإف جمع ىذه الدعاوى أماـ محكمة واحدة مف شأنو تبلفي التضارب بيف
األحكاـ.

ويقصد بالدعاوى المتعمقة باإلفبلس – والتي تختص بيا المحاكـ المصرية وفقاً لمنص المذكور –
كافة الدعاوى الناشئة عف شير اإلفبلس أو المتعمقة بإدارة التفميسة أو التي تطبؽ فييا قاعدة مف

قواعد اإلفبلس سواء رفعت مف وكيؿ التفميسة أو أحد الدائنيف أو الغير أو رفعت عمييـ .ومثاؿ
ذلؾ الدعوى التي يرفعيا وكيؿ الدائنيف عمى الغير لممطالبة بعدـ نفاذ التصرفات الصادرة مف

المفمس في فترة الريبة ،والدعوى التي يرفعيا وكيؿ الدائنيف لممطالبة بديف المفمس ،والدعوى التي
يرفعيا دائف المديف المفمس عمى وكيؿ الدائنيف لممطالبة بدينو ،وكافة الدعاوى التي يختصـ فييا

وكيؿ الدائنيف بصفتو ىذه( .)452وقد أكدت عمى ذلؾ أيضاً المادة ( )83مف قانوف إعادة الييكمة

واإلفبلس الصادر في  19فبراير سنة  2018بنصيا عمى أنو «تختص محكمة اإلفبلس بنظر
جميع الدعاوى الناشئة عف التفميسة والدعاوى التي لمتفميسة عمى الغير أو لمغير عمييا .وتعتبر

الدعوى ناشئة عف التفميسة عمى وجو الخصوص إذا كانت متعمقة بأمواليا أو بإدارتيا أو
بموجوداتيا أو كاف الفصؿ فييا يقتضي تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف» .أما الدعاوى غير الناشئة

عف اإلفبلس أو غير المتعمقة بو ،فبل تختص بيا المحاكـ المصرية حتى واف كانت ىي التي
قضت بإشيار اإلفبلس .فالدعوى التي يرفعيا السنديؾ عمى الغير يطمب فييا الحكـ ببطبلف
تصرؼ المديف المفمس لسبب ال يتعمؽ باإلفبلس ،كالبطبلف الناتج عف عدـ مشروعية السبب

مثبلً ،ال تختص بيا المحاكـ المصرية إال إذا توافر سبب أخر مف أسباب عقد االختصاص

( )451انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،436بند  ،357د .أحمد عبد الكريـ سبلمة،
المرجع السابؽ ،ص  ،215بند  ،171د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  ،225بند  ،192د.
عكاشة عبد العاؿ ،المرجع السابؽ ،ص .493
( )452انظر :د .عزالديف عبد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص  ،717بند  ،188د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد،
المرجع السابؽ ،ص  437 – 436بند  ،357د .ىشاـ صادؽ ،تنازع االختصاص  ...المرجع السابؽ،
ص  ،98 – 97بند  ،26د .أحمد عبد الكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،216 – 215 ،بند  ،171د.
عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  ،225 – 224بند  ،192د .عكاشة عبد العاؿ ،المرجع السابؽ،

ص  ،493د .حفيظة الحداد ،المرجع السابؽ ،ص .89
454

لممحاكـ المصرية كأف يتعمؽ األمر بماؿ موجود في مصر أو بالتزاـ نشأ أو نفذ أو كاف واجب

تنفيذه فييا(.)454(،)453

 مدى اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى اإلفالس المتعمقة بعقار كائن في الخارج:
يثور التساؤؿ بشأف مدى اختصاص المحاكـ المصرية بالدعوى المتعمقة باإلفبلس الذي

قضت بإشياره إذا كاف موضوع ىذه الدعوى المطالبة بعدـ نفاذ تصرؼ أجراه المديف المفمس
عمى عقار يممكو كائف في الخارج ،أو كاف موضوعيا المطالبة بعقار كائف في الخارج آلت

ممكيتو لممديف المفمس أو المنازعة في حؽ عيني تبعي يدعى تقريره عمى عقار ممموؾ لممفمس
كائف في الخارج ،أو بصفة عامة إذا كانت الدعوى مف الدعاوى العقارية المتعمقة بعقار كائف

خارج مصر .اختمؼ الفقو في اإلجابة عف ىذا التساؤؿ ،فقد ذىب رأي

()455

إلى القوؿ بأنو رغـ

أننا نرى وجوب اعتبار القيد الوارد في المادتيف  29 ،28مف قانوف المرافعات بشأف الدعاوى

العقارية المتعمقة بعقار في الخارج قيداً عاماً بالنسبة الختصاص المحاكـ المصرية ،إال أنو يجدر

عدـ إعماؿ ىذا القيد بالنسبة لمدعاوى المتعمقة بإفبلس أشير في مصر ،نظ اًر الرتباط ىذا

اإلفبلس بالنظاـ القانوني المصري ارتباطاً يحتـ إخضاع الدعاوى الناجمة عنو برمتيا لممحاكـ
()456

المصرية .في حيف ذىب رأي ثاني

إلى التفرقة بيف فرضيف :األول :حيث يكوف اختصاص

المحاكـ المصرية بدعوى شير اإلفبلس مبني عمى معيار توطف التاجر المفمس في مصر .ففي

ىذا الفرض وحده يكوف الحكـ الصادر بشير اإلفبلس قاببلً ألف يرتب آثاره خارج إقميـ الدولة

التي صدر بإسميا ،ومف ثـ ينعقد االختصاص لممحاكـ المصرية – في ىذا الفرض وحده –

بالدعاوى العقارية المتعمقة بعقار كائف في الخارج استناداً إلى ذات االعتبارات التي دعت إلى
انعقاد االختصاص لمقاضي الذي حكـ بشير اإلفبلس بنظر الدعاوى المتعمقة بو .أما الثاني:
حيث يكوف اختصاص المحاكـ المصرية بدعوى شير اإلفبلس مبني عمى معيار أخر غير
توطف التاجر المفمس في مصر ،وفي ىذا الفرض ،فإف أثر الحكـ بإشيار اإلفبلس يقتصر عمى

( )453انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،437بند  ،357د .أحمد عبد الكريـ سبلمة،
المرجع السابؽ ،ص  ،215بند 171
( )3عكس ذلؾ راجع :د .عنايت عبدالحميد ،المرجع السابؽ ،ص  ،225 – 224بند  192حيث يرى سيادتو
دخوؿ ىذا النوع مف الدعاوى في اختصاص المحاكـ المصرية ما داـ ىي التي قضت بشير اإلفبلس.
( )455انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  436ىامش (.)1
( )456راجع :د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  ،226بند .194
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أمواؿ المفمس الكائنة بدولة القاضي ،أي بمصر ،ومف ثـ ال ينعقد االختصاص لممحاكـ المصرية

بالدعاوى العقارية المتعمقة بعقار كائف خارج مصر في ىذا الفرض.
()457

وقد ذىب فريؽ ثالث في الفقو

إلى القوؿ بعدـ اختصاص المحاكـ المصرية

بالدعاوى العقارية المتعمقة بعقار كائف خارج مصر ممموؾ لممديف المفمس حتى واف كانت ىذه
المحاكـ ىي التي قضت بإشيار اإلفبلس .ذلؾ أنو إذا كاف االختصاص في مسائؿ اإلفبلس
لممحكمة التي قضت بإشياره يعد مف قبيؿ االختصاص العاـ في نطاؽ االختصاص الداخمي

بحيث يمكف أف يشمؿ الدعاوى العقارية ،إال أنو ال يمكف قبوؿ األخذ بيذا الحؿ في نطاؽ
االختصاص الدولي .ففي نطاؽ االختصاص الداخمي إذا كاف لمحكمة موطف التاجر المفمس أف
تنظر دعوى متعمقة بحؽ عيني عقاري مطموب تقريره عمى عقار كائف بدائرة محكمة أخرى ،فإف

ذلؾ ال يمثؿ أية مشكمة إذ أف العقار يقع في النياية في إقميـ ذات الدولة ،وبالتالي يكوف الحكـ

الصادر سيؿ النفاذ دائماً .أما في نطاؽ االختصاص الدولي فإف إصدار حكـ مف المحكمة التي

أشيرت اإلفبلس ويتعمؽ بعقار واقع في الخارج ،يتعارض مع مبدأ الفعالية الدولية لمق اررات

القضائية أو مبدأ قوة النفاذ .ويؤيد ذلؾ أيضاً أف شير اإلفبلس واف ترتب عميو وقؼ الدعاوى

واإلجراءات االنفرادية لمتنفيذ بالنسبة لمدائنيف العادييف ،فإنو ال يؤثر في حقوؽ الدائنيف المرتينيف

وأصحاب حقوؽ االمتياز الخاصة العقارية في التنفيذ عمى األمواؿ التي تقع عمييا ضماناتيـ،

فإذا كانت تمؾ الضمانات ترد عمى عقار كائف في الخارج ،فإف محكمة موقع العقار ىي أنسب

المحاكـ لمفصؿ في تمؾ الدعوى العقارية تحقيقاً لمبدأ الفعالية ،وباإلضافة إلى ذلؾ فإف القوانيف
السارية في موقع العقار تعتبر مف قوانيف البوليس واألمف المدني والتي تبرر تطبيؽ قانوف الموقع

واتخاذ اإلجراءات التحفظية البلزمة(.)458

المطمب الثاني
القانون المختص بحكم اإلفالس ونطاق تطبيقو
إذا انعقد االختصاص لممحاكـ المصرية بدعوى إشيار اإلفبلس – استناداً إلى أي مف

معايير االختصاص السابؽ بيانيا – فإف القانوف واجب التطبيؽ عمى ىذه الدعوى ىو القانوف
المصري بوصفو قانوف قاضي اإلفبلس .ويتأسس ىذا الحؿ عمى اعتبار أف االختصاص

القضائي في ىذا المجاؿ يجمب االختصاص التشريعي .وبالتالي كمما انعقد االختصاص بدعوى
( )457انظر :د .أحمد عبد الكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  ،216بند  172وأيضاً د .عكاشة عبدالعاؿ،
المرجع السابؽ ،ص .494

( )458انظر :د .أحمد عبد الكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  ،217بند .172
456

شير اإلفبلس لممحاكـ المصرية ،تطبؽ أحكاـ القانوف المصري الخاصة باإلفبلس( ،)459ولعؿ
ىذا ما يفسر لنا عدـ وضع المشرع المصري لقاعدة إسناد خاصة باإلفبلس تتولى بياف القانوف

واجب التطبيؽ عميو .ويطبؽ القانوف المصري – بوصفو قانوف اإلفبلس – عمى جميع المسائؿ

التي يثيرىا اإلفبلس مف حيث شروط إشياره وتنظيمو وسيره وآثاره وانقضاؤه .ومع ذلؾ قد
يتصور حدوث التنازع بيف القانوف المصري بوصفو قانوف اإلفبلس مف ناحية ،وقانوف العقد أو

قانوف موقع الماؿ أو قانوف الشركات أو قانوف التأمينات العينية مف ناحية أخرى .ونعرض
بإيجاز لبعض الحاالت التي قد ينشأ فييا ىذا التنازع ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أولً -قد يتصور حدوث التنازع بيف قانوف اإلفبلس المصري مف ناحية وبيف القانوف الذي يحكـ
العقد مف ناحية أخرى( .)460ويحدث ذلؾ في حالة المنازعة في صحة الديف الذي تقدـ بو أحد
الدائنيف في اإلفبلس المشير في مصر .ففي ىذه الحالة إذا كاف الديف ناشئاً عف عبلقة تعاقدية

فيجب أف تقدر صحة ىذا الديف طبقاً لمقانوف واجب التطبيؽ عمى العقد إذا كاف مستقبلً عف
قانوف اإلفبلس .كما قد يحدث ىذا التنازع بالنسبة ألثر اإلفبلس عمى العقود السارية ،فإذا كاف

القانوف المصري بوصفو قانوف اإلفبلس ىو الذي يحكـ أثر اإلفبلس عمى العقود السارية ،فإف

القانوف الذي يحكـ العقد ىو الذي يحدد ما إذا كاف العقد ما ازؿ سارياً أـ ال.
ثانيا -وقد يتصور حدوث التنازع بيف قانوف اإلفبلس المصري وقانوف موقع الماؿ .ويبدو ذلؾ
ً
بصفة خاصة بالنسبة ألثر اإلفبلس المتعمؽ بغؿ يد المديف المفمس عف إدارة أموالو والتصرؼ

فييا( .)461فإذا كاف القانوف المصري ىو الذي يحكـ آثار اإلفبلس عمى المديف بما في ذلؾ غؿ
يده عف إدارة أموالو والتصرؼ فييا ،مع ذلؾ يثور التساؤؿ عف القانوف الذي يحكـ غؿ يد المديف

في الفرض الذي يكوف فيو لممديف المفمس أمواؿ في الخارج .فغؿ اليد ال يسري عمى ىذه األمواؿ

إال إذا كاف قانوف موقع الماؿ يسمح بذلؾ .كما يبدو ذلؾ أيضاً بالنسبة ألثر إشيار اإلفبلس
عمى التأمينات العينية التي قد يتمتع بيا بعض الدائنيف في التفميسة .فقد يثور التساؤؿ عف

القانوف واجب التطبيؽ عمى أثر إشيار اإلفبلس عمى التأمينات العينية وما إذا كاف قانوف

اإلفبلس أـ القانوف الذي يحكـ ىذه التأمينات ،أي قانوف موقع الماؿ .وفي ىذا الفرض نرى

وجوب تطبيؽ كؿ مف القانونيف تطبيقاً موزعاً .فيطبؽ قانوف موقع الماؿ عمى شروط وجود
( ) 459في نفس المعنى انظر :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع القوانيف ،منشاة المعارؼ باإلسكندرية ،1993 ،ص ،455
بند 121؛ د .عبدالمنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،237بند .243
( )460انظر :د .ىشاـ صادؽ :تنازع القوانيف ،المرجع السابؽ ،ص .472
( )461انظر :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع القوانيف ،المرجع السابؽ ،ص  ،417بند  124مكرر.
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الضماف وممارستو وحفظو وانقضائو ،وتطبيؽ قانوف اإلفبلس عمى مسألة االحتجاج بالضماف
وكذلؾ مرتبتو في التفميسة ،وذلؾ عمى غرار ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية عمى النحو

السابؽ بيانو.
ثالثًا -وقد يتصور حدوث التنازع بيف قانوف اإلفبلس المصري والقانوف الذي يحكـ الشركة.

ويحدث ذلؾ بالنسبة ألثر اإلفبلس عمى الشخصية االعتبارية لمشركة في الفرض الذي يكوف فيو
المديف المفمس شركة أجنبية .ففي ىذا الفرض يثور التساؤؿ عف القانوف واجب التطبيؽ عمى حؿ

الشركة ،وما إذا كاف ىو قانوف اإلفبلس أـ قانوف الشركة األجنبية .ونرى – مع الفقو الراجح

()462

 -أف القانوف الذي يحكـ حؿ الشركة ىو قانوف الشركة باعتباره قانوف مركزىا الرئيسي.

ابعا -وقد يتصور حدوث التنازع بيف قانوف اإلفبلس والقانوف الذي يحكـ عقود العمؿ .ويحدث
رً
ذلؾ بالنسبة ألثر اإلفبلس عمى عقود العمؿ السارية .ففي ىذا الفرض يثور التساؤؿ عف القانوف

واجب التطبيؽ وما إذا كاف قانوف اإلفبلس أـ القانوف الذي يحكـ عقد العمؿ .ونرى أف القانوف
واجب التطبيؽ في ىذه الحالة ىو القانوف الذي يحكـ عقد العمؿ ذاتو ،وذلؾ عمى غرار ما

قضت بو محكمة النقض الفرنسية عمى النحو السابؽ بيانو.

خامسا -وقد يتصور التنازع بيف قانوف اإلفبلس المصري والقانوف الذي يحكـ التصرؼ القانوني،
ً
ويبدو ذلؾ بالنسبة ألثر إشيار اإلفبلس عمى التصرفات القانونية المبرمة بواسطة المديف المفمس
أثناء فترة الريبة ،حيث يثور التنازع بيف قانوف اإلفبلس والقانوف الذي يحكـ التصرؼ ،وذلؾ

عندما يكوف قانوف التصرؼ مستقبلً عف قانوف اإلفبلس .ونرى – مع الفقو الغالب في فرنسا –
تطبيؽ قانوف اإلفبلس عمى أثر إشيار اإلفبلس عمى التصرفات المبرمة بواسطة المديف أثناء فترة

الريبة مف حيث مدى جواز االحتجاج بيا في مواجية جماعة الدائنيف.

سادسا -وأخي اًر ،قد يتصور حدوث التنازع بيف قانوف اإلفبلس والقانوف واجب التطبيؽ عمى
ً
المقاصة القانونية لمديوف المتبادلة التي لممديف وألحد دائنيو أو بعضيـ .وفي ىذا الفرض نرى أنو
إذا كاف يتعيف الرجوع إلى القانوف المصري بوصفو قانوف اإلفبلس لتحديد مدى جواز االحتجاج

بالمقاصة القانونية لمديوف المتبادلة في مواجية جماعة الدائنيف ،مع ذلؾ يظؿ ضرورياً المجوء
إلى القانوف الذي يحكـ المقاصة إذا أردنا تحديد ما إذا كانت المقاصة قد تمت وأنتجت أثرىا

المسقط لمديوف قبؿ إشيار اإلفبلس ،وذلؾ عندما يكوف قانوف المقاصة مستقبلً عف قانوف

اإلفبلس.

( )462راجع :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع القوانيف ،المرجع السابؽ ،ص  ،470بند  124مكرر.
458

المطمب الثالث
آثار أحكام اإلفالس األجنبية في مصر
أثرف رئيسياف :األول ىو القوة التنفيذية
مف المعموـ أف األحكاـ القضائية الوطنية يترتب عمييا ا
والتي بمقتضاىا يستطيع مف صدر لصالحو الحكـ اقتضاء حقو جب اًر عف المحكوـ ضده بواسطة

السمطة العامة .والثاني ىو حجية الشيء المقضي بو والتي بمقتضاىا يعتبر الحكـ حجة فيما

فصؿ فيو وقرينة ال تقبؿ إثبات العكس .ومف ثـ ال يجوز طرح النزاع مف جديد أماـ القضاء ،واذا
حاوؿ أحد األطراؼ رفع نفس الدعوى مف جديد أماـ القضاء ،كاف لمطرؼ اآلخر أف يدفع بسبؽ

الفصؿ في الدعوى( .)463التساؤؿ الذي يثور ىنا ىو ىؿ يمكف االعتراؼ في مصر ألحكاـ

اإلفبلس األجنبية بنفس ىذه اآلثار؟ بعبارة أخرى :ىؿ يمكف أف تتمتع أحكاـ اإلفبلس الصادرة
في الخارج بالقوة التنفيذية في مصر واالعتراؼ بيا فييا؟ لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نعرض في

فرع أوؿ لتنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية في مصر ،ثـ نعرض في فرع ثاف لبلعتراؼ بيذه األحكاـ
استقبلالً عف األمر بالتنفيذ وذلؾ عمى النحو التالي:
الفرع األول
تنفيذ أحكام اإلفالس األجنبية في مصر
لـ يضع المشرع في قانوف اإلفبلس الجديد قواعد خاصة بتنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية

في مصر ،ومف ثـ تخضع ىذه األحكاـ في تنفيذىا لذات القواعد التي وضعيا المشرع لتنفيذ

األحكاـ األجنبية بصفة عامة والواردة في قانوف المرافعات .وقد أكدت عمى ذلؾ المادة ( )3مف

القانوف رقـ  11لسنة  2018بإصدار قانوف تنظيـ إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس والتي
تنص عمى أف "تسري أحكاـ قانوف المرافعات المدنية والتجارية ....وذلؾ فيما لـ يرد بشأنو نص

خاص في القانوف المرافؽ" .وبالرجوع ليذه القواعد نجد أف المشرع قد تناوؿ بالتنظيـ دعوى األمر

بالتنفيذ ،ويبف الشروط الواجب توافرىا في الحكـ األجنبي المراد تنفيذه في مصر .ونعرض بإيجاز
ليذه القواعد وذلؾ عمى النحو التالي:
أولً :دعوى األمر بالتنفيذ :تنص المادة  297مف قانوف المرافعات المصري الحالي عمى أف
"يقدـ طمب األمر بالتنفيذ إلى المحاكـ االبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتيا وذلؾ باألوضاع
()464

المعتادة لرفع الدعوى"

يتضح مف ىذا النص أف االختصاص بدعوى األمر بالتنفيذ ينعقد

( )463انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،451بند 372
( )464راجع في التعميؽ عمى ىذا النص :د .أحمد عبدالكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  ،609بند .511
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لممحكمة االبتدائية التي سيجري التنفيذ في دائرتيا .ومف الجدير بالذكر أنو ،بعد صدور قانوف

اإلفبلس الجديد في  19فبراير سنة  ،2018والذي جعؿ االختصاص بجميع مسائؿ اإلفبلس
لممحاكـ االقتصادية ،يمكف القوؿ بأف االختصاص بدعوى األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي

ينعقد لمدائرة االبتدائية بالمحكمة االقتصادية التي يراد التنفيذ في دائرتيا ،إذ تنص المادة الثانية
مف ىذا القانوف عمى أنو "تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكـ االقتصادية  ...بنظر الدعاوى التي

تنشأ عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف".

ومف المعروؼ عموماً أف موضوع دعوى األمر بالتنفيذ ينصب عمى الحكـ األجنبي ذاتو

المراد تنفيذه وليس عمى النزاع الذي فصؿ فيو الحكـ .ولذلؾ فإف سمطة المحكمة التي تنظر ىذه

الدعوى تنحصر في أحد أمريف :إما أف تقضي بمنح الحكـ األمر بالتنفيذ أو أف ترفض األمر

بتنفيذه ،فإذا تحققت المحكمة مف توافر الشروط البلزمة لؤلمر بالتنفيذ ،والتي سنعرض ليا فيما
بعد ،فإنيا تشمؿ الحكـ بيذا األمر دوف المساس بمضمونو أو إدخاؿ أية تعديبلت عميو(.)465

وينطبؽ ذلؾ بالطبع عمى دعوى األمر بتنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية .ويترتب عمى صدور
األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي كافة اآلثار التي يرتبيا القانوف المصري عمى أحكاـ اإلفبلس

ال وطنية .إذ تخضع القوة التنفيذية التي يتمتع بيا الحكـ األجنبي ،بعد األمر بتنفيذه ،لمقانوف
آثار في مصر أكثر مف تمؾ المترتبة عمى
المصري .وبالتالي ال يمكف لمحكـ األجنبي أف يرتب اً
األحكاـ المصرية حتى ولو كاف قانوف الدولة األجنبية الصادر عنيا الحكـ يرتب ىذه اآلثار عمى

األحكاـ الصادرة فييا( .)466وأخي اًر ،تجدر اإلشارة إلى أف إجراءات التنفيذ وطرقو تخضع لمقانوف

المصري باعتباره قانوف القاضي المطموب منو األمر بالتنفيذ دوف االعتداد بطرؽ واجراءات
التنفيذ التي ينص عمييا قانوف الدولة األجنبية الصادر عنيا الحكـ بإشيار اإلفبلس(.)467

ثانياً :الشروط الالزمة لألمر بتنفيذ حكم اإلفالس األجنبي :تنص المادة  296مف قانوف
المرافعات عمى أنو "األحكاـ واألوامر الصادرة في بمد أجنبي يجوز األمر بتنفيذىا بنفس الشروط

المقررة في قانوف ذلؾ البمد لتنفيذ األحكاـ واألوامر المصرية فيو" .كما تنص المادة  298مف ىذا

القانوف عمى أنو «ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقؽ مما يأتي -1 :أف محاكـ الجميورية
( )465راجع مع المزيد مف التفاصيؿ :د .أحمد عبدالكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  ،615بند ،519

د.

فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،485بند .403
( )466راجع :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،486بند  ،404د .أحمد عبدالكريـ سبلمة،
المرجع السابؽ ،ص  ،732بند .598
( )467د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،485بند  ،404د .أحمد عبدالكريـ سبلمة ،المرجع
السابؽ ،ص  ،731بند .597
45:

غير مختصة بالمنازعة التي صدر فييا الحكـ أو األمر ،وأف المحاكـ األجنبية التي أصدرتو

مختصة بيا طبقاً لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونيا -2 .أف الخصوـ في

الدعوى التي صدر فييا الحكـ قد كمفوا بالحضور ومثموا تمثيبلً صحيحاً -3 .أف الحكـ أو األمر

حاز قوة األمر المقضي طبقاً لقانوف المحكمة التي أصدرتو -4 .أف الحكـ أو األمر ال يتعارض

مع حكـ أو أمر سبؽ صدروه مف محاكـ الجميورية وال يتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ أو

اآلداب فييا».

يتضح مف ىذيف النصيف المذكوريف أف ىناؾ شروطًا يمزـ توافرىا لتنفيذ األحكاـ األجنبية في
مصر ،بما في ذلؾ أحكاـ اإلفبلس .ونعرض بإيجاز ليذه الشروط وذلؾ عمى النحو التالي:

 -1المعاممة بالمثل( :)468عمؽ المشرع المصري تنفيذ األحكاـ األجنبية في مصر عمى شرط
مبدئي ىو شرط المعاممة بالمثؿ .ويقصد بيذا الشرط أف يعامؿ القاضي المصري األحكاـ
األجنبية التي يراد تنفيذىا في مصر ذات المعاممة التي تمقاىا األحكاـ المصرية في الدولة التي
أصدرت محاكميا الحكـ المراد تنفيذه في مصر .وبناء عمى ذلؾ ،ال يجوز األمر بتنفيذ حكـ

صادر عف محاكـ دولة ال يسمح قانونيا بتنفيذ حكـ اإلفبلس
ًا
اإلفبلس األجنبي في مصر إذا كاف
الصادر عف المحاكـ المصرية.
 -2عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة التي صدر فييا الحكم األجنبي( :)469بوجو
عاـ ،يشترط لتنفيذ الحكـ األجنبي في مصر عدـ اختصاص المحاكـ المصرية بالمنازعة التي
صدر فييا الحكـ .فبل يجوز لمقاضي المصري أف يأمر بتنفيذ الحكـ األجنبي إذا كاف قد صدر

في منازعة تدخؿ أصبلً في اختصاص المحاكـ المصرية طبقاً لقواعد االختصاص المقررة في
القانوف المصري .ولكف لما كاف مف شأف األخذ بيذا الحؿ عمى إطبلقو أف يحد كثي اًر مف تنفيذ

( )468انظر في التعميؽ عمى ىذا الشرط :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  887وما بعدىا ،بند ،225
د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  457وما بعدىا ،بند  378وما بعده ،د .أحمد

عبدالكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  632وما بعدىا ،بند  535وما بعده ،د .عكاشة عبد العاؿ ،المرجع
السابؽ ،ص  588وما بعدىا ،بند  190وما بعده ،د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  318وما
بعدىا ،بند  297وما بعده.
( )469راجع في التعميؽ عمى ىذا الشرط :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص ،465

د.

عكاشة عبدالعاؿ ،المرجع السابؽ ،ص  602وما بعدىا ،بند  201وما بعده ،د .أحمد عبدالكريـ سبلمة،

المرجع السابؽ ،ص  660وما بعدىا ،بند  550وما بعده ،د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص
 326وما بعدىا ،بند  307وما بعده.
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األحكاـ األجنبية ،وبالتالي اإلضرار بالمعامبلت الدولية ،اتجو الفقو الغالب
()471

النقض

()470

– وكذلؾ محكمة

– إلى التفرقة بيف نوعيف مف االختصاص :االختصاص المانع أو القاصر

 compétence exclusiveلممحاكـ المصرية ،واالختصاص المشترؾ

compétence

 concurrenteبينيا وبيف المحاكـ األجنبية .فإذا كاف النزاع الذي فصؿ فيو الحكـ األجنبي
المراد تنفيذه في مصر يدخؿ ضمف حاالت االختصاص القاصر لممحاكـ المصرية ،تعيف عمى

القاضي المصري رفض األمر بتنفيذ ىذا الحكـ ،أما إذا كاف النزاع يدخؿ ضمف حاالت

االختصاص المشترؾ كاف لمقاضي المصري أف يأمر بتنفيذ الحكـ األجنبي الصادر فيو .ومف
الدعاوى التي تدخؿ ضمف االختصاص القاصر لممحاكـ المصرية الدعاوى المتعمقة بإفبلس

أشير في مصر(.)472

 -3صدور الحكم من محكمة أجنبية مختصة( :)473يشترط لتنفيذ الحكـ األجنبي في مصر ،بما
في ذلؾ أحكاـ اإلفبلس األجنبية ،أف يكوف صاد اًر عف محكمة مختصة بالفصؿ في النزاع الذي

فصؿ فيو الحكـ ،طبقاً لقواعد االختصاص القضائي المقررة في قانونيا .وبالتالي يشترط لتنفيذ

حكـ اإلفبلس األجنبي في مصر أف يكوف الحكـ صاد اًر مف محكمة أجنبية مختصة بإشيار ىذا

اإلفبلس.

( )470انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،465د .أحمدعبد الكريـ سبلمة ،المرجع
السابؽ ،ص  633وما بعدىا ،بند  553وما بعده ،د .عنايت عبدالحميد ،المرجع السابؽ ،ص 326وما

بعدىا ،بند .307
( )471راجع :حكـ محكمة النقض الصادر في  2يوليو  ،1964منشور في مجموعة أحكاـ النقض السنة 15
العدد الثاني ،ص  909والصادر في الطعف رقـ  222لسنة  29قضائية ،وحكـ محكمة النقض الصادر في

 28نوفمبر  ،1990منشور في مجموعة أحكاـ النقض ،1990 ،في الطعف رقـ  1136لسنة  54قضائية.

( )472انظر :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  ،906د .أحمد عبدالكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ،
ص .669
( )473راجع في التعميؽ عمى ىذا الشرط :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ 899 ،وما بعدىا ،د .فؤاد رياض،
د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  461وما بعدىا ،بند  383وما بعده ،د .أحمد عبدالكريـ سبلمة،

المرجع السابؽ ،ص  644وما بعدىا ،بند  543وما بعده ،د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص
 326وما بعدىا ،بند  308وما بعده.
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 -4صحة اإلجراءات القضائية المتبعة في إصدار الحكم األجنبي( :)474يشترط لؤلمر بتنفيذ
الحكـ األجنبي في مصر أف يكوف الحكـ قد صدر بناء عمى إجراءات قضائية صحيحة .وتتحدد

صحة ىذه اإلجراءات بالرجوع إلى قانوف الدولة التي صدر عنيا الحكـ ،وعمى ذلؾ إذا صدر
الحكـ األجنبي في دعوى لـ يكمؼ فييا الخصوـ بالحضور أو لـ يمثموا فييا تمثيبلً صحيحاً ،فإف
ىذا الحكـ ال يجوز إصدار األمر بتنفيذه في مصر .وينطبؽ ذلؾ بالطبع عمى أحكاـ اإلفبلس

األجنبية.
حائز لقوة األمر المقضي( :)475يشترط لتنفيذ الحكـ األجنبي في
 -5أن يكون الحكم األجنبي ًا
مصر ،بما في ذلؾ أحكاـ اإلفبلس األجنبية ،أف يكوف الحكـ قد حاز قوة األمر المقضي بو.

ومفاد ىذا الشرط أف يكوف الحكـ األجنبي نيائياً أي استنفد طرؽ الطعف فيو .وعمى ذلؾ ال يجوز
األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي إذا كاف ال زاؿ يقبؿ الطعف فيو ،ألنو يكوف حكماً قاببلً لمتعديؿ أو

اإللغاء .والمرجع في تحديد مدى تمتع الحكـ األجنبي بقوة األمر المقضي بو مف عدمو ىو قانوف
الدولة التي صدر عنيا الحكـ.
 -6عدم تعارض الحكم األجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية( :)476يشترط
لتنفيذ الحكـ األجنبي في مصر – بما في ذلؾ أحكاـ اإلفبلس األجنبية – أف يتحقؽ القاضي

المطموب منو التنفيذ مف أف ىذا الحكـ ال يتعارض مع حكـ سبؽ صدوره مف المحاكـ المصرية
في ذات النزاع .فإذا تبيف لو وجود ىذا التعارض وجب عميو رفض منح الحكـ األجنبي األمر

بالتنفيذ .وبناء عميو إذا سبؽ لممحاكـ المصرية أف أصدرت حكماً بإشيار إفبلس المديف ،وكانت
( )474راجع في التعميؽ عمى ىذا الشرط :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  913وما بعدىا ،د .فؤاد
رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  472وما بعدىا ،بند  391وما بعدىا ،د .أحمد عبدالكريـ

سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص  680وما بعدىا ،بند  565وما بعده ،د .عنايت عبدالحميد ،المرجع السابؽ،
ص  332وما بعدىا ،بند  314وما بعده.
( )475راجع في التعميؽ عمى ىذا الشرط :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  916وما بعدىا ،د .فؤاد
رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  ،468 – 467د .أحمد عبدالكريـ سبلمة ،المرجع السابؽ،

ص  688وما بعدىا ،بند  569وما بعده ،د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  334وما بعدىا،
بند  319وما بعده.
( ) 476راجع في التعميؽ عمى ىذا الشرط :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  ،918د .فؤاد رياض ،د.
سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  475وما بعدىا ،بند  393وما بعده ،د .أحمد عبدالكريـ ،المرجع

السابؽ ،ص  699وما بعدىا ،بند  577وما بعده ،د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  339وما
بعدىا ،بند  327وما بعده.
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التفميسة المصرية ال تزاؿ قائمة ،فبل يجوز األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي بإشيار إفبلس ذات

المديف.

 -7عدم تعارض الحكم األجنبي مع النظام العام في مصر( :)477يشترط ،أخي اًر ،لؤلمر بتنفيذ

الحكـ األجنبي في مصر أال يكوف متعارضاً مع النظاـ العاـ فييا .ويكوف تنفيذ الحكـ األجنبي

متعارضاً مع النظاـ العاـ في مصر إذا كاف مضموف الحكـ األجنبي ينطوي عمى مساس
بالمبادئ األساسية االقتصادية أو االجتماعية السائدة في الدولة ،أو إذا كانت اإلجراءات التي

أتُبِعت في إصدار الحكـ لـ تراع حقوؽ الدفاع ،وبصفة عامة المبادئ األساسية لمتقاضي.
()478

ومف الجدير بالذكر أنو طبقاً لمرأي الغالب في الفقو

يتعيف األخذ بفكرة األثر المخفؼ لمنظاـ

العاـ في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية ،وذلؾ بحسباف أف األمر يتعمؽ ىنا بحؽ أو بمركز قانوني
نشأ في الخارج ،أي في الدولة التي صدر فييا الحكـ األجنبي ،ويراد فقط االعتراؼ بآثاره في

دولة القاضي المطموب منو األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي .وفي ضوء ذلؾ ،يمكف القوؿ بأف تنفيذ
الحكـ األجنبي بإشيار إفبلس المديف في مصر ال يعد متعارضاً مع النظاـ العاـ فييا ،ما داـ أف
األمر يتعمؽ بمركز قانوني نشأ في الخارج ويراد فقط االعتراؼ بآثاره فييا.

خبلصة القوؿ أنو إذا توافرت الشروط السالؼ بيانيا في حكـ اإلفبلس األجنبي المراد تنفيذه في
مصر ،كاف عمى المحكمة المختصة إصدار األمر بتنفيذه ،عمى أساس أف نظاـ األمر بالتنفيذ

المعموؿ بو في مصر نظاـ يشمؿ جميع األحكاـ األجنبية الصادرة ،في المواد المدنية والتجارية

عمى حد سواء( .)479فإذا أمرت المحكمة المصرية بتنفيذ الحكـ األجنبي بإشيار اإلفبلس ،فبل
يجوز بعد ذلؾ شير إفبلس ذات المديف في مصر مف المحاكـ المصرية( .)480وقد جرى القضاء

المختمط في مصر عمى جواز وضع األمر بالتنفيذ عمى األحكاـ األجنبية الصادرة بشير اإلفبلس

( )477راجع في ىذا الشرط :د .عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص  ،919د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد،
المرجع السابؽ ،ص  468وما بعدىا ،بند  387وما بعده ،د .أحمد عبدالكريـ ،المرجع السابؽ ،ص 716
وما بعدىا ،بند  586وما بعده ،د .عنايت عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص  342وما بعدىا ،بند  334وما

بعده.

( )478انظر :د .أحمد عبدالكريـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،724-723بند  ،590د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد،
المرجع السابؽ ،ص  ،469 – 468بند  ،387د .ىشاـ صادؽ ،تنازع االختصاص ،...المرجع السابؽ،
ص .252-251
( )479في نفس المعنى :د .عبد المنعـ زمزـ ،المرجع السابؽ ،ص  ،243بند .250
( )480انظر :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع القوانيف ...المرجع السابؽ ،ص .469
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واالستغناء بيذا األمر عف شير إفبلس المديف مرة أخرى في مصر ،ماداـ قد توافرت الشروط

التي يتطمبيا قانوف المرافعات لتنفيذ األحكاـ األجنبية في مصر(.)481
الفرع الثاني

العتراف بأحكام اإلفالس األجنبية في مصر
سبؽ أف ذكرنا أف األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الوطنية يترتب عمييا – إلى جانب األثر

المتعمؽ بالقوة التنفيذية – أثر ميـ ىو حجية األمر المقضي بو ،والذي بموجبو يعتبر الحكـ قرينة
ال تقبؿ الدليؿ العكسي .ومف ثـ ال يجوز ألي مف أطراؼ النزاع رفع دعوى جديدة بشأف نفس

الموضوع ،واذا رفع أحد األطراؼ مثؿ ىذه الدعوى كاف لمطرؼ اآلخر أف يدفع بسبؽ الفصؿ في
الدعوى ليحوؿ دوف نظر النزاع مف جديد أماـ القضاء.

وىنا يثور التساؤؿ عما إذا كانت األحكاـ األجنبية – بما في ذلؾ أحكاـ إشيار اإلفبلس – تتمتع

في مصر بحجية الشيء المقضي بو استقبلالً عف األمر بالتنفيذ أسوة باألحكاـ الوطنية؟

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نعرض أوالً لبلعتراؼ في مصر باألحكاـ األجنبية بصفة عامة ثـ
نعرض ثانياً لمدى إمكاف االعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية.

أولً :العتراف في مصر باألحكام األجنبية بصفة عامة :لـ يتعرض قانوف المرافعات الحالي

لحجية األمر المقضي بو لؤلحكاـ األجنبية ،واقتصر عمى النص عمى وجوب شموؿ األحكاـ

األجنبية عمى األمر بالتنفيذ لكي تتمتع بالقوة التنفيذية .فيؿ معنى ذلؾ عدـ لزوـ األمر بالتنفيذ
لكي تتمتع األحكاـ األجنبية بحجية األمر المقضي بو ،بحيث ينتج الحكـ األجنبي ىذا األثر

كاألحكاـ الوطنية دوف حاجة لشموؿ الحكـ باألمر بالتنفيذ؟
()482

اختمؼ الفقو فى اإلجابة عف ىذا التساؤؿ .فقد ذىب رأي

إلى أف األحكاـ األجنبية ال تتمتع

بحجية األمر المقضي بو إال بعد األمر بتنفيذىا ،ويستثنى مف ذلؾ األحكاـ المنشئة واألحكاـ
الصادرة في مسائؿ الحالة واألىمية ،إذ يجب االعتراؼ ليا بحجية األمر المقضي دوف حاجة

لصدور األمر بتنفيذىا؛ وذلؾ عمى اعتبار أف ىذه األحكاـ منشئة لمراكز قانونية ال سبيؿ إلى
إنكارىا ،إذ ليس مف المقبوؿ أف يتغير مركز الشخص القانوني بتغير مكاف وجوده ،فطبيعة ىذه
األحكاـ تحتـ االعتراؼ بيا خارج حدود الدولة التي صدرت فييا شريطة أف تتوافر فييا شروط

الصحة الدولية المنصوص عمييا في قانوف المرافعات (ـ ،)298وأال يكوف مف شأف ذلؾ إجراء
( )481انظر :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع القوانيف ...المرجع السابؽ ،ص .468
( )482انظر :د .عزالديف عبد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص  942وما بعدىا.
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تنفيذ مادي عمى األمواؿ أو اتخاذ وسائؿ اإلكراه واإلجبار نحو األشخاص ،إذ يمزـ حينئذ تدخؿ

القاضي الوطني لشموؿ الحكـ األجنبي باألمر بالتنفيذ.
غير أف الفقو الغالب

()483

يرى وجوب االعتراؼ لمحكـ األجنبي بحجية األمر المقضي بو دوف

حاجة لشمولو باألمر بالتنفيذ طالما ثبت أنو مستوؼ لمشروط الخارجية البلزمة لصحتو مف
الناحية الدولية – المنصوص عمييا في قانوف المرافعات (المادة  – )298ولـ يكف ذلؾ يستتبع
اتخاذ إجراء تنفيذ مادي عمى األمواؿ أو اتخاذ وسائؿ إجبار نحو األشخاص.

ثانياً :العتراف في مصر بالحكم األجنبي بإشيار اإلفالس :ذىب رأي في الفقو

()484

إلى القوؿ

بأف حكـ شير اإلفبلس األجنبي ال تكوف لو في مصر حجية األمر المقضي بو ،عمى أف ىذا

القوؿ ينصرؼ إلى ما يشممو الحكـ مف شير إفبلس المديف ،أي مف إنشاء حالة اإلفبلس

لممديف .أما ما يشممو الحكـ مف تعييف سنديؾ ،وبعبارة أخرى مف إنشاء حالة السنديؾ ،فتكوف لو
حجية األمر المقضي دوف حاجة إلى صدور األمر بالتنفيذ .ىذا في حيف جرى القضاء المختمط

عمى اإلعتراؼ لحكـ شير اإلفبلس األجنبي بحجيتو في مصر وبغير حاجة إلى وضع أمر

التنفيذ متى كاف اإلجراء المراد عممو بمقتضى ىذا الحكـ ال يتعمؽ باتخاذ طرؽ تنفيذية ،كتوقيع
حجوز عمى األمواؿ أو بيعيا ،وانما ينحصر الغرض مف االستناد إليو في اتخاذ طرؽ تحفظية أو

في إثبات صفة السنديؾ بوصفو ممثبلً معيناً بمقتضى الحكـ األجنبي عف جماعة الدائنيف في
التفميسة التي أشيرت في الخارج ،فيجوز إذف ليذا السنديؾ ،المطالبة بحقوؽ المديف المفمس

الموجودة في مصر واقامتو الدعاوى المتعمقة بيا(.)485

ونحف مف جانبنا نرى االعتراؼ لمحكـ األجنبي بإشيار اإلفبلس بحجيتو في مصر ،دوف حاجة
لشمولو باألمر بالتنفيذ إذا توافرت فيو شروط الصحة الدولية المنصوص عمييا في قانوف

اء تنفيذي عمى األمواؿ أو اتخاذ
المرافعات (ـ ،)298ودوف أف يكوف مف شأف ذلؾ اتخاذ إجر ً
وسائؿ إجبار نحو األشخاص ،وذلؾ عمى أساس أف ىذا الحكـ يعد مف األحكاـ المنشئة ،حيث

يترتب عميو إنشاء حالة اإلفبلس ،كما يترتب عميو غؿ يد المديف عف التصرؼ في أموالو .كما

أنو ينشئ حالة جديدة فيما يقضي بو مف تعييف سنديؾ .فضبلً عف ذلؾ نرى أنو مف غير
( )483انظر :د .فؤاد رياض ،د .سامية راشد ،المرجع السابؽ ،ص  488وما بعدىا ،بند  ،407د .أحمد
عبدالكريـ ،المرجع السابؽ ،ص  773وما بعدىا ،بند  ،633ص  779 – 778بند  ،639د .ىشاـ صادؽ،
تنازع االختصاص ...المرجع السابؽ ،ص .269 – 268
( )484انظر :عزالديف عبداهلل ،المرجع السابؽ ،ص .950 – 949
( )485انظر :د .ىشاـ صادؽ ،تنازع القوانيف ...المرجع السابؽ ،ص .465
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المقبوؿ أف يختمؼ مركز المديف القانوني بحسب مكاف تواجده ،فيعد في بمد مفمساً وفي بمد آخر

مميئاً ،وذلؾ عمى غرار األحكاـ المتعمقة بالحالة واألىمية.
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الخاتمة
بدأت ىذا البحث بمقدمة لمتعرؼ عمى نظاـ اإلفبلس بصفة عامة وألىـ اآلثار التي

تترتب عمى إشياره .وقد عرضت فييا ألىـ األسس التي يقوـ عمييا نظاـ اإلفبلس في األنظمة

القانونية المختمفة ،وقد تبيف لنا أف نظاـ اإلفبلس ييدؼ في المقاـ األوؿ إلى حماية مصالح
أيضا أف
الدائنيف وتحقيؽ مبدأ المساواة بينيـ عند تساوييـ في المراكز القانونية .كما تبيف لنا ً
الحكـ بشير اإلفبلس يتمتع بحجية مطمقة سواء بالنسبة لؤلشخاص أو بالنسبة لؤلمواؿ ،فيو
حجة عمى كافة الدائنيف ويشمؿ جميع أمواؿ المديف .وليذا فإف مبدأ وحدة اإلفبلس وعدـ جواز

تعدد التفميسات داخؿ الدولة الواحدة يعد مف أىـ خصائص نظاـ اإلفبلس .بعد ذلؾ تساءلنا عف

مدى إمكاف تطبيؽ ىذه المبادئ ،التي يقوـ عمييا اإلفبلس في األنظمة الداخمية ،عمى حاالت

اإلفبلس الدولي ،وىي الحاالت التي يكوف فييا لممديف المفمس فروع أو منشآت في أكثر مف

دولة ،يمارس مف خبلليا أنشطتو ،وتتوزع فييا أموالو ،ويكوف لو دائنوف ومدينوف مف جنسيات
مختمفة ،وذلؾ عمى النحو السابؽ بيانو.
وقد قسمت ىذه الدراسة إلى أربعة فصوؿ .خصصت الفصل األول لمتعرؼ عمى الحموؿ

التي قدميا الفقو بشأف اإلفبلس الدولي ،وقد قسمتو إلى ثبلثة مباحث .عرضت في المبحث

األول لنظرية إقميمية اإلفبلس وتعدد التفميسات .وقد تبيف لنا أنو طبقًا ليذه النظرية ال يترتب عمى
الحكـ بشير اإلفبلس أية آثار خارج حدود الدولة التي صدر فييا ،ويتـ افتتاح تفميسة في كؿ
دولة يممؾ فييا المديف منشأة أو أمواالً ،وتكوف كؿ تفميسة مستقمة عف األخرى ومحكومة بقانوف

ا لقاضي ،وال يحؽ لسنيدؾ كؿ تفميسة التصرؼ خارج حدود الدولة التي تـ تسميتو فييا ،وقد

استند أنصار ىذه النظرية لعدة مبررات قانونية وأخرى عممية .وليذا قسمت ىذا المبحث إلى

مطمبيف :المطمب األول تناولت فيو المبررات القانونية والمطمب الثاني تناولت فيو المبررات

العممية ،وقد عرضت ليذه المبررات والرد عمييا وانتييت إلى عدـ صبلحية ىذه المبررات لؤلخذ
بنظرية إقميمية اإلفبلس وتعدد التفميسات.

وقد عرضت في المبحث الثاني لنظرية وحدة وعالمية اإلفبلس .وقد تبيف لنا أنو طبقًا
ليذه النظرية يخضع اإلفبلس الختصاص محكمة واحدة ىي محكمة موطف المديف أو محكمة
المنشأة التجارية الرئيسية الممموكة لو ،ويكوف القانوف النافذ في ىذه الدولة ىو القانوف الوحيد

واجب التطبيؽ .ويترتب عمى وحدة االختصاص التشريعي والقضائي أف ترفع كؿ الدعاوي أماـ
ىذه المحكمة ،ويمتد شير اإلفبلس المحكوـ بو بواسطتيا ليشمؿ كؿ أمواؿ المديف ًأيا كاف
موقعيا ،ويتجمع كؿ الدائنيف ًأيا كانت جنسياتيـ أو المكاف الذي نشأت فيو ديونيـ في كتمة
واحدة ،ويحرموا مف الحؽ في ممارسة المبلحقات الفردية ضد المديف المفمس في جميع البمداف،
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وتعتبر التصرفات المبرمة بواسطة المديف أثناء فترة الريبة باطمة أو قابمة لئلبطاؿ طبقًا لقانوف
واحد ىو قانوف قاضي اإلفبلس ،ويمارس السنديؾ اختصاصاتو في جميع البمداف طبقًا ليذا

القانوف ،ويحصؿ اإلفبلس عمى ذات الحؿ في جميع البمداف طبقًا لقانوف البمد الذي قضى فيو بو
ويكوف ىذا الحؿ مقبوالً مف كافة الدوؿ .وقد استند أنصار ىذه النظرية إلى عدة مبررات قانونية

وأخرى عممية ،وليذا قسمت ىذا المبحث إلى مطمبيف :تناولت في مطمب أول المبررات القانونية،

وتناولت في مطمب ثان المبررات العممية ،وقد عرضت ليذه المبررات واالنتقادات التي وجيت

إلييا .وقد تناولت في المبحث الثالث بعض الحموؿ الفقيية الوسطية ،وقد قسمتو إلى مطمبيف.

عرضت في المطمب األول لمحموؿ المستمدة مف االعتبارات القانونية ،وقد اتضح لنا وجود حميف:
األوؿ يتمثؿ في التفرقة بيف األمواؿ العقارية واألمواؿ المنقولة ،وتخضع األمواؿ العقارية لمبدأ

اإلقميمية ،في المقابؿ فإف األمواؿ المنقولة تعد جزًءا مف اإلفبلس ذى الطابع الدولي وتكوف
محكومة بموجب قانوف واحد ىو قانوف اإلفبلس .أما الثاني فيتمثؿ في التفرقة بيف نوعيف مف
اآلثار :اآلثار التي تمس حالة المديف وأىميتو وتخضع لمنظاـ الشخصي ويجب أف يكوف ليا
نطاؽ عبر إقميمي ،واآلثار التي تمس الذمة المالية لممديف وتخضع لمنظاـ العيني وال يمكف إال

أف تكوف إقميمية .وعرضت في المطمب الثاني لمحؿ المستمد مف االعتبارات العممية ،والسمة
العامة ليذا الحؿ تتمثؿ في تعدد التفميسات مع محاولة تنظيميا بشكؿ متماسؾ واقامة بعض
الصبلت فيما بينيا مف ناحية ،وتوزيع الدائنيف بيف مختمؼ االتحادات بطريقة منطقية وعادلة مف
ناحية أخرى ،وقد عرضت لئلنتقادات التي وجيت إلى ىذه الحموؿ ،وانتييت إلى عدـ صبلحية

األخذ بيا.
أما الفصل الثاني فقد خصصتو لدراسة القانوف النموذجي بشأف اإلفبلس الدولي ،وقسمتو

إلى خمسة مباحث .تناولت في المبحث األول القواعد العامة الواردة في ىذا القانوف .وقد تبيف لنا

أولً -يطبؽ القانوف النموذجي في حاالت اإلفبلس الدولي ،وذلؾ عندما يطمب في الدولة

المشترعة االعتراؼ بإفبلس أجنبي أو يطمب في الخارج االعتراؼ بإفبلس إفتتح في الدولة
المشترعة أو عند التنسيؽ بيف إجراءات اإلفبلس التي تجري بالتزامف في دولتيف أو أكثر ضد

ذات المديف أو عندما يطمب الدائنوف األجانب افتتاح إفبلس في الدولة المشترعة أو المشاركة في
أيضا أف اإلجراء الذي يدخؿ في نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف ينبغي
إفبلس إفتتح فييا .كما تبيف لنا ً
منظما بقانوف إفبلس في الدولة الصادر عنيا الحكـ ،وأف يمثؿ فيو الدائنوف
اء
أف يكوف إجر ً
ً

جماعيا ،وأف تكوف أمواؿ المديف وأعمالو خاضعة لمرقابة مف قبؿ محكمة أو ىيئة رسمية
تمثيبل
ً
ً
أخرى ،وأف يكوف الغرض مف ىذا اإلجراء إما إعادة تقويـ أعماؿ المديف أو تصفيتيا .ويستوي
بعد ذلؾ أف يكوف اإلجراء متعمقاً بشخص معنوي أو شخص طبيعي ،ومع ذلؾ أجاز القانوف
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النموذجي لمدولة المشترعة استبعاد كيانات معينة ،مثؿ المصارؼ أو شركات التأميف ،مف

ثانيا -اقتصر القانوف النموذجي
الخضوع لنطاؽ تطبيقو واخضاعيا لنظاـ إفبلس خاص بياً .
عمى بياف المصطمحات المتعمقة بقضايا اإلفبلس الدولي كاصطبلح اإلجراء األجنبي ،واإلجراء
األجنبي الرئيسي ،واإلجراء األجنبي غير الرئيسي ،والممثؿ األجنبي ،كما أنو في تعريفو لئلجراء

األجنبي أو الممثؿ األجنبي قد تجنب استخداـ عبارات قد تنطوي عمى معاف تقنية تختمؼ حسب

النظـ القانونية ،ولجأ إلى وصؼ أغراض اإلجراءات أو وظائؼ األشخاص بغية تفادي التقميؿ

مف أنواع اإلجراءات األجنبية التي يمكف االعتراؼ بيا ،وتفادي حدوث أي تضارب مع

المصطمحات المستخدمة في قوانيف الدوؿ المشترعة .ثالثًا -في حالة التنازع بيف القانوف الحالي

والتزاـ الدولة الناشئ عف معاىدة أو اتفاقية دولية تكوف طرفًا فييا مع دولة أو عدة دوؿ أخرى،
ابعا -لكؿ دولة ميمة تحديد المحكمة أو السمطة
تكوف الغمبة ألحكاـ المعاىدة أو االتفاقية .ر ً
خامسا -لمدير
المختصة باالعتراؼ بإجراءات اإلفبلس األجنبية والتعاوف مع المحاكـ األجنبية.
ً

التفميسة المفتتحة في الدولة المشترعة سمطة التصرؼ في الدوؿ األجنبية وذلؾ في الحدود التي

ستثناء ،رفض اتخاذ أي إجراء منصوص
سادسا-لمدولة المشترعة ،ا
تسمح بيا قوانيف ىذه الدوؿ.
ً
ً
سابعا -اوجب
اضحا أف ىذا اإلجراء مخالؼ لمنظاـ العاـ فييا.
عميو في ىذا القانوف إذا كاف و ً
ً
القانوف النموذجي ،عند تفسير أحكامو ،األخذ في الحسباف المصدر الدولي ليذا القانوف ،والعمؿ
عمى تشجيع التطبيؽ الموحد ألحكامو ،وكذلؾ مراعاة مبدأ حسف النية.

أما المبحث الثاني فقد خصصتو لبياف حقوؽ الممثميف والدائنيف األجانب في الدولة

المشترعة ،وقسمتو إلى مطمبيف .عرضت في المطمب األول لحقوؽ الممثميف األجانب في الدولة
المشترعة .وقد تبيف لنا أف القانوف النموذجي يقرر لمسنديؾ األجنبي في الدولة المشترعة الحؽ
في المجوء المباشر إلى محاكـ الدولة المشترعة ،والمطالبة بافتتاح إفبلس في الدولة المشترعة إذا

توافرت شروط إفتتاحو المقررة في قانونيا ،والمشاركة في اإلفبلس الذي يفتتح في الدولة

المشترعة ويتعمؽ بذات المديف .وقد تناولت في المطمب الثاني حقوؽ الدائنيف األجانب في الدولة
المشترعة ،وتبيف لنا أف القانوف النموذجي يقرر لمدائنيف األجانب ذات الحقوؽ المقررة لمدائنيف

المحمييف سواء مف حيث طمب افتتاح إفبلس في الدولة المشترعة أو المشاركة في إفبلس مفتتح
فييا ،وذلؾ مع مراعاة عدـ المساس باألحكاـ الخاصة بتحديد مرتبة المطالبات المقررة في قانوف

ىذه الدولة .فضبلً عف ذلؾ ،يوجب القانوف النموذجي في األحواؿ التي يتعيف فييا إخطار

الدائنيف المحمييف طبقًا لقانوف الدولة المشترعة ،إخطار الدائنيف المقيميف في الخارج باإلفبلس
الذي يفتتح في ىذه الدولة ،وقد بيف الوسيمة التي يتعيف اتباعيا بشأف ىذا اإلخطار ،فاشترط -
مف حيث المبدأ – أف يتـ إرساؿ اإلخطارات إلى الدائنيف األجانب بصفة فردية ،ما لـ تر
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المحكمة أنو مف األنسب المجوء إلى شكؿ أخر لئلخطار .وفي ىذا الصدد ،شدد القانوف

النموذجي عمى عدـ لزوـ المجوء إلى اإلنابة القضائية أو غيرىا مف اإلجراءات الشكمية األخرى.
وقد عرضت في المبحث الثالث لمقواعد المتعمقة باالعتراؼ باإلفبلس األجنبي والتدابير المتاحة،

وقسمتو إلى مطمبيف ،تناولت في المطمب األول قواعد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي .وتبيف لنا

أولً -أف القانوف النموذجي قد أجاز لمممثؿ األجنبي أف يطمب مف المحكمة المختصة في الدولة

المشترعة االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الذي يمثمو ،عمى أف يرفؽ بيذا الطمب صورة طبؽ األصؿ
مف حكـ االفتتاح وتعيينو كممثؿ ليذا اإلفبلس أو شيادة مف المحكمة األجنبية تثبت ذلؾ أو أي

دليؿ أخر تقبمو المحكمة ،كما وضع قرينو مفاداىا أف المقر التأسيسي لممديف أو محؿ إقامتو في

ثانيا -يتعيف
شخصا
حاؿ كونو
طبيعيا ىو مركز مصالحو الرئيسية ما لـ يثبت عكس ذلؾً .
ً
ً
لبلعتراؼ بإإلفبلس األجنبي توافر عدة شروط ىي  :أال يترتب عمى اإلعتراؼ باإلفبلس األجنبي
مخالفة النظاـ العاـ في الدولة ،وأف يتعمؽ األمر بإجراء جماعي منظـ بقانوف إفبلس في الدولة

األجنبية تخضع فيو أمواؿ المديف وشئونو لرقابة محكمة أجنبية بغرض إعادة التقويـ أو التصفية،

شخصا أو ىيئة تتولى إدارة إعادة التقويـ أو التصفية ألمواؿ المديف أو
وأف يكوف الممثؿ األجنبي
ً
مستوفيا لممقتضيات المنصوص عمييا في
التصرؼ كممثؿ لئلفبلس ،وأف يكوف طمب اإلعتراؼ
ً

ىذا القانوف ،وأف يقدـ طمب اإلعتراؼ إلى المحكمة المختصة بذلؾ في الدولة المشترعة .ثالثًا-

يجب عمى الممثؿ األجنبي منذ تقديـ طمب اإلعتراؼ بأف يخطر المحكمة عمى وجو السرعة بأي
تغيير أو تعديؿ جوىري في وضعية اإلفبلس األجنبي الذي اعترؼ بو أو في وضعية الممثؿ

األجنبي ذاتو أو أي إجراء أجنبي آخر يتعمؽ بذات المديف ويكوف الممثؿ األجنبي عمى عمـ بو.
وتناولت في المطمب الثاني القواعد المتعمقة بالتدابير المتاحة والتي يمكف لممحكمة اتخاذىا سواء
منذ تقديـ طمب االعتراؼ باإلفبلس األجنبي أو منذ صدور قرار االعتراؼ بو .وقد تبيف لنا:

أولً -يجوز لممحكمة ،منذ تقديـ طمب اإلعتراؼ والى حيف البت فيو ،أف تأمر باتخاذ التدابير

الوقتية اآلتية :حظر أو وقؼ أية تدابير لمتنفيذ عمى أمواؿ المديف ،واسناد إدارة أمواؿ المديف أو
كميا أو جز ًئيا ،والكائنة في الدولة ،إلى الممثؿ األجنبي أو أي شخص أخر تعينو
التصرؼ فييا ً
المحكمة ،وذلؾ في األحواؿ التي تكوف فييا ىذه األمواؿ عرضة لمتمؼ أو لفقد جزء مف قيمتيا أو
ألي خطر آخر ،ومنح كافة التدابير التي يجوز لممحكمة اتخاذىا منذ االعتراؼ باإلفبلس

ثانيا -يترتب عمى االعتراؼ باإلفبلس األجنبي كإفبلس رئيسي عدة آثار تمقائية ىي:
األجنبيً .
حظر إقامة أية دعاوى أو إجراءات فردية تستيدؼ أمواؿ المديف أو حقوقو أو التزاماتو أو إيقاؼ
السير فييا إذا كانت قائمة ،وحظر أية إجراءات لمتنفيذ عمى أمواؿ المديف أو إيقافيا إذا كانت قد

بدأت ،ووقؼ الحؽ في نقؿ أمواؿ المديف أو ترتيب تأمينات عمييا أو التصرؼ فييا بأي شكؿ
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ئيسيا أو غير رئيسي -بناء
آخبل .ثالثًا -يجوز لممحكمة منذ االعتراؼ باإلفبلس – سواء أكاف ر ً
عمى طمب السنديؾ األجنبي وعندما يكوف ذلؾ ضرورًيا لحماية أمواؿ المديف أو مصالح الدائنيف،
أف تأمر باتخاذ التدابير األتية :التدابير التي تترتب كأثر تمقائي لئلعتراؼ باإلفبلس األجنبي

الرئيسي ،واستجواب الشيود أو جمع األدلة أو التزود بالمعمومات المتعمقة بأمواؿ المديف أو

كميا
شؤونو أو حقوقو أو التزاماتو ،واسناد إدارة أمواؿ المديف الكائنة في الدولة أو التصرؼ فييا ً

أو جز ًئيا إلى الممثؿ األجنبي أو أي شخص آخر تعينو المحكمة ،وتمديد مفعوؿ التدابير الوقتية
التي سبؽ منحيا ،وأي تدبير آخر متاح طبقاً لقوانيف الدولة التي اعترؼ فييا باإلفبلس .رابعاً -
يجب عمى المحكمة عند منحيا أو رفضيا لمتدابير الوقتية أو تمؾ التي تتخذ منذ االعتراؼ

باإلفبلس األجنبي أف تتحقؽ مف أف مصالح الدائنيف وغيرىـ مف األشخاص المعنييف بمف فييـ

المديف ذاتو تحظى بحماية كافية .خامساً-لمممثؿ األجنبي ،منذ االعتراؼ باإلفبلس الذي يمثمو،
األىمية اإلجرائية إلقامة الدعاوى الرامية إلى إبطاؿ التصرفات القانونية الضارة بالدائنيف ،ولـ
يحدد القانوف النموذجي أنواع ىذه الدعاوى وترؾ ذلؾ لكؿ دولة مشترعة .وبالتالي فإف الدعاوى
التي يجوز لمسنديؾ األجنبي إقامتيا ىي الدعاوى التي يجوز لمسنديؾ الوطني إقامتيا في ىذه

الدولة .سادساً -يجوز لمسنديؾ األجنبي منذ االعتراؼ باإلفبلس الذي يمثمو – سواء أكاف رئيسياً
أو غير رئيسي -أف يتدخؿ في أي إجراء يتخذ في الدولة المشترعة يكوف فيو المديف طرفاً سواء

أكاف مدعياً أو مدعاً عميو طبقاً لمشروط الواردة في قانوف ىذه الدولة.

وقد خصصت المبحث الرابع لدراسة القواعد المتعمقة بالتعاوف مع المحاكـ األجنبية

والممثميف األجانب ،وقسمتو إلى مطمبيف ،عرضت في المطمب األول لمتعاوف بيف المحكمة أو

مدير اإلفبلس في الدولة المشترعة ،والمحاكـ األجنبية أو الممثميف األجانب .وقد تبيف لنا أف

القانوف النموذجي قد فرض عمى المحكمة أو مدير اإلفبلس في الدولة المشترعة التعاوف إلى
أقصى حد ممكف مع المحاكـ األجنبية والممثميف األجانب .كما قرر ليما الحؽ في االتصاؿ

المباشر بالمحاكـ األجنبية والممثميف األجانب لطمب أية معمومات أو مساعدات منيـ .وعرضت

في المطمب الثاني ألشكاؿ ىذا التعاوف ،وقد تبيف لنا أف التعاوف يمكف أف يحدث بصدد المسائؿ
اآلتية :تعييف الشخص أو الييئة المكمفة بالتصرؼ تبعاً لتوجييات المحكمة ،واببلغ المعمومات

بأية وسيمة تراىا المحكمة مناسبة ،والتنسيؽ في إدارة أمواؿ المديف وشؤونو واإلشراؼ عمييا،

وتصديؽ المحاكـ عمى االتفاقات المتعمقة بتنسيؽ اإلجراءات أو تطبيقيا ،والتنسيؽ بيف اإلجراءات

المتزامنة المتعمقة بذات المديف ،ويجوز لكؿ دولة مشترعة إدراج نماذج إضافية أخرى لمتعاوف.

أما المبحث الخامس واألخير فقد خصصتو لدراسة القواعد المتعمقة بالتفميسات المتزامنة ،وقسمتو
إلى أربعة مطالب .عرضت في المطمب األول لمدى جواز افتتاح إفبلس محمي بعد االعتراؼ
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باإلفبلس األجنبي الرئيسي .وقد تبيف لنا أنو يجوز افتتاح إفبلس محمي في الدولة المشترعة ضد
ذات المديف بعد االعتراؼ بإفبلس أجنبي رئيسي فييا شريطة أف يكوف لممديف أمواؿ فييا.

وتقتصر آثار ىذا اإلفبلس عمى أمواؿ المديف الكائنة في ىذه الدولة .وعرضت في المطمب

الثاني لمتنسيؽ بيف التفميسات المتزامنة ،وقد تبيف لنا :أولً -بالنسبة لمتنسيؽ بيف اإلفبلس المحمي

واإلفبلس األجنبي :إذا كاف اإلفبلس المحمي ال زاؿ سارياً عند إيداع طمب االعتراؼ باإلفبلس

األجنبي ،فإف أي تدبير يجوز منحو لصالح اإلفبلس األجنبي يجب أف يكوف متمشياً مع اإلفبلس

المحمي ،واذا أعترؼ باإلفبلس األجنبي كإفبلس رئيسي فبل تطبؽ اآلثار التمقائية التي تترتب

عمى االعتراؼ بو ،واذا افتتح اإلفبلس المحمي بعد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي أو بعد إيداع

طمب االعتراؼ بو ،يجب عمى المحكمة أف تعيد النظر في أي تدبير يكوف قد منح لصالح
اإلفبلس األجنبي ،وأف تعدلو أو تمغيو إذا لـ يكف متمشياً مع اإلفبلس المحمي ،واذا كاف اإلفبلس

األجنبي إفبلساً رئيسياً ،فيجب تعديؿ أو إلغاء اآلثار التمقائية المترتبة عمى االعتراؼ بو إذا لـ

تكف متمشية مع اإلفبلس المحمي .ثانياً -بالنسبة لمتنسيؽ بيف عدة تفميسات أجنبية :بعد

االعتراؼ باإلفبلس األجنبي الرئيسي ،أي تدبير يمكف منحو لممثؿ اإلفبلس األجنبي غير

الرئيسي ،يجب أف يكوف متوافقاً مع اإلفبلس األجنبي الرئيسي ،واذا اعترؼ باإلفبلس األجنبي
الرئيسي بعد االعتراؼ باإلفبلس األجنبي غير الرئيسي ،يجب عمى المحكمة أف تعيد النظر في
أي تدبير يكوف قد اتخذ ويحؽ ليا تعديمو أو إلغاؤه إذا ثبت لدييا أنو غير متوافؽ مع اإلفبلس

األجنبي الرئيسي ،واذا اعترؼ بإفبلس أجنبي غير رئيسي بعد االعتراؼ بإفبلس أجنبي غير
رئيسي ،كاف لممحكمة أف تمنح أو تعدؿ أو تمغي أياً مف ىذه التدابير بيدؼ تيسير التنسيؽ بيف
ىذه التفميسات .وقد عرضت في المطمب الثالث لقرينة إفبلس المديف المبنية عمى االعتراؼ

باإلفبلس األجنبي الرئيسي ،وقد تبيف لنا أف القانوف النموذجي قد وضع قرينة مفادىا أف

االعتراؼ في الدولة المشترعة باإلفبلس األجنبي الرئيسي يعد دليبلً عمى إفبلس المديف ما لـ

يثبت عكس ذلؾ .وعرضت في المطمب الرابع لموفاء في حالة تعدد التفميسات ،وقد تبيف لنا أف
ىذا القانوف قد وضع قاعدة خاصة بالوفاء في حالة تعدد التفميسات ،وبموجب ىذه القاعدة ال

يجوز لمدائف الذي حصؿ عمى حصة مف دينو في إفبلس ما ،أف يحصؿ عمى حصة أخرى مف

نفس الديف في إفبلس آخر متعمؽ بذات المديف إال إذا حصؿ باقي الدائنيف مف ذات المرتبة عمى
حصة تساوي ما سبؽ أف حصؿ عميو ىذا الدائف في اإلفبلس األوؿ.
أما الفصل الثالث فقد خصصتو لدراسة التنظيـ األوروبي لئلفبلس الدولي ،وقسمتو إلى

مباحث أربعة .تناولت في المبحث األول نطاؽ تطبيؽ ىذا التنظيـ وقسمتو إلى مطمبيف .عرضت

في المطمب األول لنطاؽ تطبيقو مف حيث المكاف والزماف ،وتبيف لنا أف المعيار الوحيد لتطبيؽ
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ىذا التنظيـ ىو وجود مركز المصالح الرئيسية لممديف في إحدى دوؿ االتحاد األوروبي ،بصرؼ

النظر عف جنسية المديف أو موطنو أو محؿ إقامتو أو مقره التأسيسي أو جنسية الدائنيف أو
موطنيـ أو محؿ إقامتيـ ،كما تبيف لنا أف أحكاـ ىذا التنظيـ ال تطبؽ إال عمى التفميسات

المفتتحة بعد دخولو حيز النفاذ في  31مايو سنة  .2002وعرضت في المطمب الثاني لنطاؽ

تطبيؽ ىذا التنظيـ مف حيث الموضوع ،وتبيف لنا :أولً -ينطبؽ ىذا التنظيـ عمى إجراءات

اإلفبلس سواء أكاف المديف شخصاً طبيعياً أـ شخصاً معنوياً ،وسواء أكاف تاج اًر أـ غير تاجر،

مع مراعاة الرجوع إلى قانوف دولة االفتتاح لتحديد شروط افتتاح اإلفبلس ،وخصوصاً المدينيف

المذيف يجوز إفبلسيـ .وقد استبعد التنظيـ مف نطاؽ تطبيقو التفميسات المتعمقة بمشروعات
التأميف ومؤسسات االئتماف ومشروعات االستثمار التي تقدـ خدمات مشتممة عمى حيازة أمواؿ

عقارية أو قيـ منقولة ممموكة لمغير ،وكذلؾ ىيئات التوظيؼ الجماعي .ثانياً -يجب أف نكوف

بصدد إجراء جماعي مبني عمى إفبلس المديف ،وأف يترتب عمى ىذا اإلجراء غؿ يد المديف عف

إدارة أموالو أو التصرؼ فييا ،مع ضرورة تعييف سنديؾ .وتناولت في المبحث الثاني
االختصاص القضائي بدعاوى إشيار اإلفبلس وقسمتو إلى مطالب ثبلثة .عرضت في المطمب

األول لقواعد االختصاص القضائي بيذه الدعاوى ،وتبيف لنا أف التنظيـ جعؿ االختصاص

بإشيار اإلفبلس مقصو اًر مف حيث المبدأ عمى محاكـ الدولة العضو الكائف بيا مركز المصالح

استثناء افتتاح إفبلس فرعي أو محمي في الدولة العضو الكائف بيا منشأة
الرئيسية لممديف ،وأجاز
ً
ممموكة لممديف ،مستبعداً بذلؾ معايير االختصاص األخرى كالجنسية أو ممارسة النشاط أو وجود
األمواؿ .وقد وضع قرينة مفادىا أف مركز المصالح الرئيسية لممديف ،عندما يكوف شركة أو

شخصاً معنوياً ،يوجد في المكاف الذي يوجد بو المقر الرئيسي ،ما لـ يثبت عكس ذلؾ .وقد
عرضت في المطمب الثاني لتعدد التفميسات ،وقد تبيف لنا أنو إلى جانب اإلفبلس الرئيسي،

أجاز التنظيـ األوروبي افتتاح تفميسات فرعية أو محمية .ويفتتح اإلفبلس الرئيسي في الدولة

العضو الكائف بو مركز المصالح الرئيسية لممديف ،ويكوف لو أثر عابر لمحدود ،ويشمؿ جميع

أمواؿ المديف أياً كاف موقعيا .أما اإلفبلس الفرعي فيو اإلفبلس الذي يفتتح في الدولة العضو
الكائف بيا منشأة المديف بعد افتتاح اإلفبلس الرئيسي ،وتقتصر آثاره عمى األمواؿ الكائنة في ىذه

الدولة .وقد ّبيف التنظيـ أصحاب الحؽ في طمب افتتاح اإلفبلس الفرعي وىـ :سنديؾ اإلفبلس
الرئيسي ،أو أي شخص أو سمطة يكوف ليا الحؽ في ذلؾ طبقاً لقانوف الدولة العضو المطموب
افتتاح إفبلس فرعي عمى إقميميا .أما اإلفبلس المحمي فيو الذي يفتتح في الدولة العضو الكائف
بيا منشأة المديف قبؿ افتتاح اإلفبلس الرئيسي ،وذلؾ في فرضيف فقط :األوؿ إذا كاف مف غير

الممكف افتتاح اإلفبلس الرئيسي بسبب عدـ توافر الشروط المقررة بموجب قانوف الدولة العضو

الكائف بيا مركز المصالح الرئيسية لممديف ،والثاني إذا كاف افتتاح اإلفبلس المحمي مطموباً
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بواسطة دائف يقع موطنو أو محؿ إقامتو أو مقره في الدولة العضو الكائف بيا منشأة المديف أو

بواسطة دائف نشأ دينو عف استغبلؿ ىذه المنشأة ،واذا افتتح اإلفبلس الرئيسي بعد ذلؾ يصبح

اإلفبلس المحمي إفبلساً فرعياً .وعرضت في المطمب الثالث لمتنسيؽ بيف التفميسات المتزامنة ،وقد
تبيف لنا أولً -بالنسبة لمتنسيؽ بيف أعماؿ السناديؾ :فرض التنظيـ الحالي عمى سنديؾ اإلفبلس

الرئيسي وسناديؾ التفميسات الفرعية واجب تبادؿ المعمومات والتعاوف المتبادؿ فيما بينيـ .كما

فرض عمى سنديؾ التفميسة الفرعية السماح لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي بتقديـ مقترحاتو المتعمقة
بتصفية أمواؿ التفميسة الفرعية .ثانياً-بالنسبة لممارسة حقوؽ الدائنيف :أجاز التنظيـ لكؿ دائف أف

يتقدـ بدينو في التفميسة الرئيسية وكذلؾ في أي تفميسة فرعية تفتتح في دولة أخرى عضو يممؾ

فييا المديف منشأة ،كما أجاز لكؿ سنديؾ أف يتقدـ في التفميسات األخرى بالديوف التي سبؽ وأف

تقدـ بيا في التفميسة التي يمثميا أو أف يشارؾ كأي دائف في أي تفميسة أخرى وخصوصاً
باالنضماـ إلى جماعة الدائنيف .ثالثاً -بالنسبة لوقؼ عمميات التصفية في التفميسة الفرعية:

أوجب التنظيـ عمى القضاء المختص بالتفميسة الفرعية أف يأمر بوقؼ عمميات التصفية كمياً أو

جزئياً إذا طمب منو ذلؾ سنديؾ اإلفبلس الرئيسي ،وال يجوز لو رفض ىذا الطمب إال في حالة
واحدة إذا كاف ىذا اإلجراء ال يحقؽ أي فائدة لدائني التفميسة الرئيسية .رابعاً -بالنسبة لمتدابير

المنيية لمتفميسة الفرعية :أوجب التنظيـ أف يكوف التدبير المقترح بإنياء التفميسة بدوف تصفية ،أي
بواسطة خطة إعادة التقويـ أو الصمح ،مقدماً مف سنديؾ التفميسة الرئيسية .وفي حالة صدور

أمر مف القضاء المختص بالتفميسة الفرعية بوقؼ عمميات التصفية ،فإف اقتراح خطة إعادة
التقويـ أو الصمح يكوف لسنديؾ التفميسة الرئيسية وحده أو لممديف مع موافقة ىذا السنديؾ.

خامساً -بالنسبة لمتدابير التحفظية :بيف التنظيـ األوروبي أنو في حالة تعييف سنديؾ مؤقت

بواسطة قضاء الدولة المختص بالتفميسة الرئيسية ،يكوف ليذا السنديؾ الحؽ في طمب أية تدابير

تحفظية عمى أمواؿ المديف الكائنة في دولة أخرى عضو ،ويكوف منصوصاً عمييا في قانوف ىذه

الدولة ،وذلؾ في الفترة الفاصمة بيف طمب افتتاح اإلفبلس وصدور الحكـ بو .سادساً -بالنسبة
لتوزيع أمواؿ المديف :وضع التنظيـ الحالي ثبلث قواعد تتعمؽ بتوزيع أمواؿ المديف .األولى :بعد

افتتاح اإلفبلس الرئيسي ،إذا حصؿ الدائف عمى تسوية كمية أو جزئية لدينو عف طريؽ التنفيذ
عمى أمواؿ المديف الكائنة في دولة أخرى عضو ،يتعيف عميو رد ما حصؿ عميو إلى سنديؾ ىذا

اإلفبلس .الثانية :في حالة افتتاح تفميستيف في آف واحد ضد ذات المديف ،إذا حصؿ الدائف عمى
حصة مف دينو في إحدى التفميستيف فبل يجوز لو أف يشارؾ في توزيع أمواؿ المديف في التفميسة

األخرى إال إذا حصؿ دائنو ىذه التفميسة ،مف ذات المرتبة ،عمى حصة مساوية لتمؾ التي حصؿ
عمييا الدائف في التفميسة األولى .الثالثة :يجب عمى سنديؾ التفميسة الفرعية أف ينقؿ بدوف تأخير

الفائض مف أمواؿ ىذه التفميسة إلى سنديؾ التفميسة الرئيسية .وقد تناولت في المبحث الثالث
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القانوف واجب التطبيؽ عمى اإلفبلس الخاضع لمتنظيـ األوروبي ،وقسمتو إلى مطمبيف ،عرضت

في المطمب األول لممبدأ العاـ وىو تطبيؽ قانوف دولة االفتتاح ،ويحدد ىذا القانوف شروط افتتاح

اإلفبلس وسيره وانتيائو ،وعمى وجو الخصوص :المدينوف المذيف يمكف أف يخضعوا لئلفبلس،
واألمواؿ التي تكوف محبلً لغؿ اليد ،والسمطات المتبادلة لممديف والسنديؾ ،وشروط االحتجاج

بالمقاصة ،وآثار اإلفبلس عمى العقود الجارية ،وعمى المبلحقات الفردية باستثناء الخصومات
القائمة ،وديوف المديف ومصير الديوف الناشئة بعد افتتاح اإلفبلس ،وتقديـ وفحص وقبوؿ الديوف،

وتوزيع حصيمة تصفية األمواؿ ومرتبة الديوف وحقوؽ الدائنيف التي تـ سدادىا جزئياً بعد افتتاح

اإلفبلس بموجب حؽ عيني أو بموجب المقاصة ،وأحواؿ إنياء اإلفبلس وآثاره خصوصاً بموجب

الصمح ،وحقوؽ الدائنيف بعد انتياء اإلفبلس ،وبطبلف أو عدـ االحتجاج بالتصرفات الضارة
بمجموع الدائنيف .وعرضت في المطمب الثاني لبلستثناءات الواردة عمى تطبيؽ قانوف دولة

االفتتاح .وقد تبيف لنا أف التنظيـ األوروبي وضع عدة قواعد خاصة تكوف ليا الغمبة عمى المبدأ
العاـ وتتعمؽ بالمسائؿ اآلتية -1:الحقوؽ العينية الممموكة لمدائنيف أو لمغير والمنصبة عمى أمواؿ

المديف المفمس -2 .المقاصة -3 .شروط االحتفاظ بالممكية -4 .العقود المنصبة عمى األمواؿ

العقارية -5 .حقوؽ والتزامات المشتركيف في أنظمة لموفاء أو في األسواؽ المالية -6 .عقود
العمؿ -7 .الحقوؽ الخاضعة لمقيد فى سجؿ عاـ -8 .البراءات والعبلمات األوروبية-9 .
التصرفات الضارة بالدائنيف المبرمة بواسطة المديف في فترة الريبة -10 .حماية حقوؽ الغير

المالؾ -11 .الدعاوى القائمة ،وذلؾ عمى التفصيؿ السابؽ بيانو .وقد تناولت في المبحث الرابع
االعتراؼ باألحكاـ الصادرة في مجاؿ اإلفبلس وتنفيذىا وقسمتو إلى مطمبيف ،عرضت في

المطمب األول لبلعتراؼ بأحكاـ افتتاح اإلفبلس وآثاره ،وقد قسمتو إلى فرعيف ،تحدثت في الفرع
األول عف مبدأ االعتراؼ التمقائي بأحكاـ افتتاح اإلفبلس مبيناً أف التنظيـ األوروبي قرر أف كؿ

حكـ بافتتاح اإلفبلس صادر عف قضاء دولة أخرى عضو يعترؼ بو تمقائياً في جميع الدوؿ

األخرى األعضاء دوف حاجة ألي إجراء آخر خصوصاً إجراء األمر بالتنفيذ المعروؼ في مجاؿ
تنفيذ األحكاـ األجنبية .وتنطبؽ ىذه القاعدة سواء كاف الحكـ صادر بافتتاح إفبلس رئيسي أو

إفبلس فرعي أو محمي ،وسواء أكاف حكـ االفتتاح نيائياً أو مؤقتاً .كما تنطبؽ ىذه القاعدة حتى
عندما ال يكوف المديف بسبب صفتو قاببلً لمخضوع إلجراء اإلفبلس في الدولة .وتحدثت في الفرع

الثاني عف آثار االعتراؼ التمقائي بأحكاـ االفتتاح ،وقد تبيف لنا أف التنظيـ األوروبي قد فرؽ بيف
األحكاـ بافتتاح التفميسات الرئيسية واألحكاـ بافتتاح التفميسات الفرعية ،ورتب عمى الحكـ بافتتاح

اإلفبلس الرئيسي في جميع الدوؿ األعضاء ذات اآلثار التي يمنحيا لو قانوف دولة االفتتاح،

بينما اكتفى بعدـ جواز المنازعة في آثار الحكـ بافتتاح اإلفبلس الفرعي في الدوؿ األخرى

األعضاء ،نظ اًر ألف آثار ىذا اإلفبلس تكوف مقصورة عمى أمواؿ المديف الكائنة في الدولة التي
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افتتح فييا وال تمتد إلى األمواؿ الكائنة في الخارج .وبالنسبة لمسمطات الممنوحة لمسنديؾ ،فقد
نص التنظيـ عمى أف لسنديؾ اإلفبلس الرئيسي أف يمارس عمى إقميـ أي دولة عضو جميع

السمطات التي يمنحيا لو قانوف دولة االفتتاح طالما لـ يفتتح فييا إفبلس فرعي ،كما يجوز لو

نقؿ أمواؿ المديف خارج إقميـ الدولة العضو الكائنة بيا .أما بالنسبة لسمطات سنديؾ اإلفبلس

الفرعي فيي محدودة بإقميـ الدولة التي افتتح فييا ىذا اإلفبلس ،وال يمكنيا أف تمتد إلى أمواؿ

المديف الكائنة في الخارج ،ومع ذلؾ يجوز ليذا السنديؾ أف يتمسؾ في أية دولة عضو بأف ماالً

معيناً مف أمواؿ المديف قد تـ نقمو إلييا مف إقميـ دولة االفتتاح .كما يجوز لو إقامة أي دعوى
تيدؼ إلى إبطاؿ أو عدـ جواز االحتجاج بالتصرؼ المبرـ بواسطة المديف قبؿ حكـ االفتتاح

ويحمؿ مساساً بمصالح الدائنيف .وفي جميع األحواؿ ،ينبغي عمى السنديؾ -سواء في اإلفبلس

الرئيسي أو الفرعي -عند ممارستو لسمطاتو مراعاة قانوف الدولة العضو التي يرغب في التصرؼ
عمى إقميميا.

وقد عرضت في المطمب الثاني لبلعتراؼ باألحكاـ األخرى غير المتعمقة بافتتاح اإلفبلس ،وقد

تبيف لنا أف التنظيـ األوروبي فرؽ بيف طائفتيف مف ىذه األحكاـ .الطائفة األولى وتشمؿ :األحكاـ

المتعمقة بسير وانتياء اإلفبلس سواء أكاف إفبلساً رئيسياً أـ إفبلساً فرعياً ،واألحكاـ المشتقة
مباشرة مف إجراء اإلفبلس والتي ترتبط بو برابطة وثيقة سواء أكانت صادرة بواسطة القضاء

المختص بافتتاح اإلفبلس أـ بواسطة قضاء آخر ،واألحكاـ المتعمقة بالتدابير التحفظية الصادرة
بعد إيداع طمب افتتاح اإلفبلس .ويعترؼ بيذه الطائفة مف األحكاـ في الدوؿ األخرى األعضاء

دوف حاجة ألي إجراء آخر .أما بالنسبة لتنفيذىا ،فيتـ طبقاً لقواعد تنفيذ األحكاـ الواردة في

اتفاقية بروكسؿ المبرمة في  27سبتمبر  1968المتعمقة باالختصاص القضائي وتنفيذ األحكاـ
الصادرة في المسائؿ المدنية والتجارية والتي حؿ محميا التنظيـ األوروبي رقـ  2001/44والذي

دخؿ حيز النفاذ في أوؿ مارس  .2002أما الطائفة الثانية فتشمؿ األحكاـ األخرى غير التي
عرضنا ليا ،وتخضع مف حيث االعتراؼ بيا وتنفيذىا التفاقية بروكسؿ والتنظيـ األوروبي الذي
حؿ محميا والسابؽ ذكرىما.
وقد خصصت الفصل الرابع واألخير لمتعرؼ عمى موقؼ القانونيف الفرنسي والمصري ،وقسمتو

إلى مبحثيف .عرضت في المبحث األول لئلفبلس الدولي في القانوف الفرنسي ،وقسمتو إلى

مطالب ثبلثة .عرضت في المطمب األول الختصاص المحاكـ الفرنسية بدعاوى إشيار اإلفبلس،
وقد تبيف لنا اختصاص المحاكـ الفرنسية بيذه الدعاوى إذا وجد في فرنسا مقر المشروع المديف

أو مركز مصالحو الرئيسية إذا كاف مقره في الخارج ،وتعترؼ المحاكـ الفرنسية لنفسيا
باالختصاص بشير إفبلس التاجر األجنبي بناء عمى طمب دائف فرنسي أو إفبلس مديف فرنسي
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بناء عمى طمب دائف فرنسي أو أجنبي .كما تعترؼ لنفسيا باالختصاص بشير إفبلس المديف

األجنبي باالستناد تارة إلى أنو يممؾ في فرنسا أمواالً ،وتارة ثانية إلى أنو يممؾ فييا فرعاً أو
منشأة فرعية ،وتارة أخيرة إلى أنو مارس فييا نشاطاً أو أبرـ فييا بعض الصفقات .وخمصنا مف
ذلؾ أف المحاكـ الفرنسية تميؿ إلى التوسع في اختصاصيا بنظر إجراءات اإلفبلس الدولي .وقد
ثار التساؤؿ عما إذا كاف لمتفميسات التي تفتتح في فرنسا أثر عبر إقميمي ،ورأينا أف محكمة
النقض قد كرست األثر عبر اإلقميمي لئلفبلس المفتتح في فرنسا بحيث يرتب آثاره في جميع

الدوؿ التي يممؾ فييا المديف أمواالً مع مراعاة المعاىدات الدولية واالتفاقات األوروبية ،وفي
الحدود المقبولة مف األنظمة القانونية األجنبية .وقد عرضت في المطمب الثاني لمقانوف المختص

بحكـ اإلفبلس ونطاؽ تطبيقو ،وتبيف لنا أنو كمما انعقد االختصاص لممحاكـ الفرنسية بدعوى

إشيار اإلفبلس ،فإف القانوف واجب التطبيؽ عمى ىذه الدعوى ىو القانوف الفرنسي باعتباره قانوف
قاضي اإلفبلس ،ويتسع نطاؽ تطبيؽ ىذا القانوف بحيث يشمؿ معظـ المسائؿ المتعمقة باإلفبلس

سواء مف حيث شروط إشياره أو تنظيمو أو سيره أو انتياؤه أو اآلثار الرئيسية المترتبة عمى
الحكـ بإشياره .بيد أف اختصاص ىذا القانوف ليس حصرياً ،فيناؾ تنازع يمكف أف ينشأ بيف

القانوف الفرنسي بوصفو قانوف اإلفبلس مف ناحية ،وقانوف موقع الماؿ أو القانوف الذي يحكـ
صحة الديف أو القانوف الذي يحكـ عقد العمؿ أو قانوف الشركات مف ناحية أخرى ،وذلؾ عمى
التفصيؿ السابؽ بيانو .وعرضت في المطمب الثالث لبلعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية وتنفيذىا

في فرنسا ،وقد قسمتو إلى فروع أربعة .تناولت في الفرع األول آثار حكـ اإلفبلس األجنبي في
فرنسا قبؿ صدور األمر بالتنفيذ ،وتبيف لنا أف ىناؾ اتجاىاً قضائياً ثابتاً أف حكـ اإلفبلس
األجنبي يرتب في فرنسا بعض اآلثار قبؿ صدور األمر بتنفيذه مف المحاكـ الفرنسية فيما عدا

الحاالت التي تقتضي فييا ىذه األحكاـ القياـ بأعماؿ تنفيذية مادية عمى األمواؿ أو القياـ بأفعاؿ

اإلجبار عمى األشخاص .ولمتعرؼ عمى ىذه اآلثار ،عرضت لمركز السنديؾ األجنبي ولمركز

المديف والدائنيف .وتبيف لنا أف لمسنديؾ األجنبي الصفة في المثوؿ أماـ المحاكـ الفرنسية بوصفو

ممثبلً قانونياً لئلفبلس األجنبي ،وأف سمطاتو محدودة حيث ال يمكنو التمسؾ في فرنسا بكافة
السمطات التي يمنحيا لو الحكـ األجنبي .وتنحصر ىذه السمطات في الحصوؿ عمى التدابير

التحفظية أو ممارسة دعاوى المديف المفمس ضد المدينيف الفرنسييف .كما يجوز لو أف يطمب مف
المحاكـ الفرنسية األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي أو عند االقتضاء افتتاح إفبلس ثاف في

فرنسا .وبالنسبة لممديف فقد رفض القضاء الفرنسي االعتراؼ بغؿ يد المديف عف إدارة أموالو أو

التصرؼ فييا والناتج عف الحكـ األجنبي قبؿ أف يتقرر تنفيذ ىذا الحكـ في فرنسا ،وبالتالي
يحتفظ المديف بحرية التصرؼ في أموالو الكائنة في فرنسا إلى حيف صدور األمر بتنفيذ حكـ

اإلفبلس األجنبي مف المحاكـ الفرنسية .وبالنسبة لمدائنيف رفض القضاء الفرنسي االعتراؼ بوقؼ
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المبلحقات الفردية الناتجة عف حكـ اإلفبلس األجنبي قبؿ صدور األمر بتنفيذه مف المحاكـ

الفرنسية ،وبالتالي يحتفظ الدائنوف بالحؽ في مبلحقة مدينيـ أماـ المحاكـ الفرنسية ،كما يجوز

ليـ طمب افتتاح إفبلس آخر في فرنسا .وقد عرضت في الفرع الثاني لدعوى األمر بالتنفيذ في

فرنسا سواء مف حيث المحكمة المختصة بيا وكيفية رفعيا أو مف حيث أطرافيا ،وتبيف لنا أف
االختصاص بدعوى األمر بالتنفيذ ينعقد لممحكمة االبتدائية والتي تفصؿ فييا بقاض وحيد.

وبالنسبة لبلختصاص المحمي فينعقد لمحكمة موطف المدعى عميو ،وفي حالة عدـ وجود موطف

لممدعى عميو في فرنساُ ،يجيز القضاء لممدعي المجوء إلى محكمة موطنو الخاص أو محكمة
المكاف حيث يكوف التنفيذ ممكناً .وترفع الدعوى بطريؽ التكميؼ بالحضور وليس بطريؽ عريضة
الدعوى .وبالنسبة ألطراؼ الدعوى فيجوز لكؿ صاحب مصمحة طمب األمر بالتنفيذ ،فقد يكوف

الحصوؿ عمى األمر بالتنفيذ مف مصمحة المديف ذاتو أو مف مصمحة الدائنيف أو السنديؾ

األجنبي ،كما يجوز لمنيابة العامة طمب الحصوؿ عمى األمر بالتنفيذ .وعرضت في الفرع الثالث
لشروط تنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية في فرنسا ،وتبيف لنا أف شروط تنفيذ ىذه األحكاـ ىي ذات

الشروط المعموؿ بيا عادة في مجاؿ تنفيذ األحكاـ األجنبية بصفة عامة ،فيجب أف يكوف الحكـ

صادر مف محكمة أجنبية مختصة ،وصدر بناء عمى إجراءات صحيحة وأف تكوف المحكمة
ًا
األجنبية قد طبقت القانوف المختص بحكـ النزاع ،وأال يكوف الحكـ قد صدر مبنياً عمى الغش
نحو القانوف ،وأال يكوف مخالفاً لمنظاـ العاـ الدولي الفرنسي .والى جانب ضرورة توافر ىذه

الشروط ،ينبغي لصدور األمر بتنفيذ حكـ اإلفبلس األجنبي في فرنسا عدـ سبؽ صدور حكـ مف

المحاكـ الفرنسية بافتتاح اإلفبلس ضد ذات المديف .وأخي اًر ،عرضت في الفرع الرابع آلثار منح
الحكـ األجنبي باإلفبلس لؤلمر بالتنفيذ في فرنسا ،وتبيف لنا أف منح الحكـ األجنبي باإلفبلس

األمر بالتنفيذ في فرنسا يرتب أثريف رئيسييف ىما :األول تمتع الحكـ األجنبي بحجية الشيء

المحكوـ فيو ،وبالتالي ال يجوز افتتاح إفبلس آخر في فرنسا يتعمؽ بذات المديف .والثاني تمتع
الحكـ بالقوة التنفيذية ،وبالتالي يرتب الحكـ كافة آثاره في فرنسا ،فيسري غؿ يد المديف عف إدارة
أموالو أو التصرؼ فييا ،ووقؼ المبلحقات الفردية مف قبؿ الدائنيف ،كما يجوز إبطاؿ التصرفات

التي أبرميا المديف في فترة الريبة إض ار اًر بمصمحة الدائنيف .وقد ثار التساؤؿ عما إذا كاف لؤلمر
بالتنفيذ أث اًر رجعياً ،وقد أوضحنا أف القضاء الفرنسي قد مر بتطورات ممحوظة في ىذا

الخصوص ،فبعد أف كانت محكمة النقض تقرر أف األمر بالتنفيذ الممنوح لؤلحكاـ األجنبية ليس
لو أثر رجعي وال يمكنو المساس بالحقوؽ السابؽ اكتسابيا ،عدلت عف ىذا االتجاه في العديد مف

القضايا ،عمى النحو السابؽ بيانو وقررت األثر الرجعي لحكـ األمر بالتنفيذ .وقد تناولت في

المبحث الثاني اإلفبلس الدولي في القانوف المصري ،وقسمتو إلى مطالب ثبلثة .عرضت في

المطمب األول الختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار اإلفبلس ،وقد اتضح لنا أف المشرع
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المصري لـ يضع قاعدة خاصة تبيف حاالت اختصاص المحاكـ المصرية بدعاوى إشيار

اإلفبلس ،ومع ذلؾ بالرجوع إلى القواعد العامة لبلختصاص الدولي الواردة في قانوف المرافعات،
وقانوف إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس ،أمكف القوؿ باختصاص المحاكـ المصرية
بدعاوى شير اإلفبلس إذا كاف التاجر المديف مصري الجنسية أو كاف لو موطف أو محؿ إقامة

في مصر أو إذا كاف المركز الرئيسي أو مركزة اإلدارة المحمي لمشركة المدينة في مصر أو إذا
كاف لمتاجر المديف فرع أو وكالة بيا أو إذا كانت كؿ أو بعض أمواؿ المديف كائنة بيا أو إذا

كانت كؿ أو بعض التزامات المديف التي توقؼ عف أدائيا قد نشأت أو نفذت أو كانت واجبة
التنفيذ فييا .وتختص المحاكـ المصرية بنظر الدعاوى المتعمقة بإفبلس أشير في مصر،
وتشمؿ جميع الدعاوى الناشئة عف شير اإلفبلس أو المتعمقة بإدارة التفميسة أو التي تطبؽ فييا
قاعدة مف قواعد اإلفبلس سواء رفعت مف أميف التفميسة أو مف أحد الدائنيف أو مف الغير أو

رفعت عمييـ .وبالنسبة لمتساؤؿ عف مدى اختصاص المحاكـ المصرية بالدعاوى المتعمقة بإفبلس
قضت بإشياره إذا كاف موضوع الدعوى يتعمؽ بعقار كائف خارج مصر ،فقد اختمؼ الفقو في
اإلجابة عنو .ففي حيف ذىب رأي إلى اختصاص المحاكـ المصرية بيذه الدعوى ،ذىب رأي

ثاف إلى عدـ اختصاصيا ،وذىب رأي ثالث إلى اختصاصيا بيذه الدعوى إذا كاف اختصاصيا
بشير اإلفبلس مبنياً فقط عمى توطف التاجر المفمس في مصر ،وذلؾ عمى النحو السابؽ بيانو.

وقد عرضت في المطمب الثاني لمقانوف المختص بحكـ اإلفبلس ونطاؽ تطبيقو ،وقد تبيف لنا أنو
كمما انعقد االختصاص لممحاكـ المصرية بدعوى شير اإلفبلس فإف القانوف واجب التطبيؽ عمى
ىذه الدعوى ىو القانوف المصري بوصفو قانوف قاضي اإلفبلس .ويطبؽ ىذا القانوف عمى جميع

المسائؿ التي يثيرىا اإلفبلس سواء مف حيث شروط إشياره أو تنظيمو أو سيره أو آثاره أو

انقضاؤه .ومع ذلؾ ،قد يتصور حدوث التنازع بيف القانوف المصري مف ناحية ،والقانوف الذي
يحكـ العقد أو قانوف موقع الماؿ أو قانوف الشركات أو قانوف المقاصة أو القانوف الذي يحكـ عقد

العمؿ مف ناحية أخرى ،وذلؾ عمى التفصيؿ السابؽ بيانو .وقد تناولت في المطمب الثالث آثار
أحكاـ اإلفبلس األجنبية في مصر ،وقسمتو إلى فرعيف .عرضت في الفرع األول لتنفيذ ىذه

األحكاـ في مصر .وقد تبيف لنا أف المشرع المصري لـ يضع قواعد خاصة بشأف تنفيذ ىذه

األحكاـ ،وبالتالي تخضع لذات القواعد المقررة لتنفيذ األحكاـ األجنبية بصفة عامة .وبالرجوع
ليذه القواعد ،تبيف لنا أف االختصاص بدعوى األمر بالتنفيذ ينعقد لمدائرة االبتدائية بالمحكمة

االقتصادية ،وذلؾ تطبيقاً لمقانوف الجديد بشأف إعادة الييكمة والصمح الواقي واإلفبلس والذي جعؿ
االختصاص لممحاكـ االقتصادية بنظر الدعاوى التي تنشأ عف تطبيقو .كما تبيف لنا أنو يشترط

لتنفيذ أحكاـ اإلفبلس األجنبية أف تتوافر الشروط المطموبة لتنفيذ األحكاـ األجنبية بصفة عامة،

فإلى جانب شرط المعاممة بالمثؿ ،يجب أف يكوف الحكـ صاد اًر عف محكمة أجنبية مختصة ،وأال
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تكوف الدعوى التي فصؿ فييا الحكـ األجنبي المراد تنفيذه داخمة ضمف االختصاص الحصري

لممحاكـ المصرية ،وأف يكوف الحكـ قد صدر بناء عمى إجراءات قضائية صحيحة ،وأف يكوف

حائ اًز لقوة األمر المقضي بو ،وأال يكوف قد سبؽ صدور حكـ بشير إفبلس ذات المديف مف

المحاكـ المصرية ،وأال يكوف تنفيذه في مصر يتعارض مع النظاـ العاـ فييا ،مع األخذ في
االعتبار فكرة األثر المخفؼ لمنظاـ العاـ بحسباف أف األمر يتعمؽ بمركز قانوني نشأ في الخارج

ويراد فقط االعتراؼ بآثاره في مصر .فإذا توافرت ىذه الشروط كاف عمى المحكمة المصرية أف

تأمر بتنفيذه في مصر وال يجوز بعد ذلؾ إشيار إفبلس ذات المديف مف المحاكـ المصرية .ثـ

عرضت في الفرع الثاني لبلعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية في مصر ،واتضح لنا أف قانوف
المرافعات لـ يتعرض لحجية األمر المقضي بو لؤلحكاـ األجنبية بصفة عامة ،واقتصر عمى

النص عمى وجوب شموؿ األحكاـ األجنبية عمى األمر بالتنفيذ لكي يمكف تنفيذىا في مصر.
وليذا ثار التساؤؿ عما إذا كاف مف الممكف االعتراؼ لمحكـ األجنبي بحجية األمر المقضي بو

في مصر دوف حاجة لشمولو باألمر بالتنفيذ .وقد تبيف لنا أف ىناؾ خبلفاً في الفقو؛ ففي حيف
ذىب رأي إلى عدـ تمتع األحكاـ األجنبية بحجية األمر المقضي بو في مصر إال بعد صدور
األمر بتنفيذىا مف المحاكـ المصرية ،باستثناء األحكاـ الم ِ
نشئة واألحكاـ الصادرة في مسائؿ
ُ
الحالة واألىمية شريطة أف تتوافر فييا شروط الصحة الدولية وأال يكوف مف شأف ذلؾ إجراء تنفيذ
مادي عمى األمواؿ أو اتخاذ وسائؿ اإلجبار نحو األشخاص ،وذىب الفقو الغالب إلى وجوب

االعتراؼ لؤلحكاـ األجنبية بحجية األمر المقضي بو في مصر ،دوف حاجة لشموليا باألمر
بالتنفيذ طالما ثبت أنيا مستوفية لمشروط الخارجية البلزمة لصحتيا مف الناحية الدولية ،ولـ يكف

ذلؾ يستتبع اتخاذ إجراء تنفيذ مادي عمى األمواؿ أو اتخاذ وسائؿ إجبار نحو األشخاص .وفيما
يتعمؽ باالعتراؼ في مصر بالحكـ األجنبي بإشيار اإلفبلس،ذىب رأي إلى عدـ تمتع ىذا الحكـ

في مصر بحجية األمر المقضي فيما يشممو الحكـ مف شير إفبلس المديف ،أما ما يشممو الحكـ
مف تعييف سنديؾ فتكوف لو حجية األمر المقضي دوف حاجة إلى صدور األمر بتنفيذه .أما نحف

فقد رأينا االعتراؼ ليذا الحكـ في مصر بحجية األمر المقضي بو دوف حاجة لشمولو باألمر
بالتنفيذ مف المحاكـ المصرية إذا توافرت فيو شروط الصحة الدولية ،ودوف أف يكوف مف شأف

ذلؾ اتخاذ إجراء تنفيذي عمى األمواؿ أو اتخاذ وسائؿ إجبار نحو األشخاص .وأخي اًر ،وفي نياية

ىذا البحث ،أقترح عمى المشرع المصري أف يضع قواعد خاصة الختصاص المحاكـ المصرية

بدعاوى إشيار اإلفبلس الدولي ،وأوصي بأف ينص عمى أف تكوف مصر ىي موطف المديف

المفمس إذا كاف شخصاً طبيعياً أو أف يكوف المقر الرئيسي لممديف في مصر إذا تعمؽ األمر
بشركة أو يكوف ليا في مصر فرع تمارس مف خبللو أنشطتيا إذا كاف مقرىا الرئيسي في الخارج.

كما أقترح عمى المشرع أف يضع قواعد خاصة لبلعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية وتنفيذىا،
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وأوصي بأف ينص عمى إمكانية االعتراؼ بيذه األحكاـ في مصر قبؿ صدور األمر بتنفيذىا مف

المحاكـ المصرية ،وأف ينص عمى كيفية تنفيذىا والشروط البلزمة لذلؾ ،وأف يأخذ في الحسباف
ما قرره القانوف النموذجي مف قواعد في ىذا الصدد ،وخصوصاً القواعد المتعمقة باالختصاص

القضائي ،واالعتراؼ بأحكاـ اإلفبلس األجنبية وآثاره ،والقواعد المتعمقة بالتعاوف مع المحاكـ
األجنبية والممثميف األجانب والقواعد المتعمقة بالتنسيؽ في حالة افتتاح أكثر مف تفميسة ضد ذات

المديف في آف واحد.

تـ بحمد اهلل وعونو.
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76

المطلب األول :التعاون بٌن المحكمة أو مدٌر اإلفالس فً الدولة المشترعة وبٌن
المحاكم األجنبٌة والممثلٌن األجانب.

76

المطلب الثانً :أشكال التعاون.

77

المبحث الخامس :القواعد المتعلقة بالتفلٌسات المتزامنة.

79

المطلب األول :مدى جواز إفتتاح إفالس محلً بعد االعتراف باإلفالس األجنبً
الرئٌسً.

79

المطلب الثانً :التنسٌق بٌن التفلٌسات المتزامنة.

82

المطلب الثالث :افتراض إفالس المدٌن المبنً على االعتراف باإلفالس األجنبً
الرئٌسً.

83

المطلب الرابع :الوفاء فً حالة تعدد التفلٌسات.

84
86

الفصل الثالث
التنظيم األوروبي بشأن اإلفالس الدويل
المبحث األول :نطاق تطبٌق التنظٌم األوروبً لإلفالس.

87

المطلب األول :نطاق تطبٌق التنظٌم األوروبً من حٌث المكان والزمان.

88

48:

المطلب الثانً :نطاق التطبٌق الموضوعً للتنظٌم األوروبً.

92

المبحث الثانً :االختصاص القضائً بدعاوى إشهار اإلفالس.

93

المطلب األول :قواعد االختصاص القضائً بدعاوى إشهار اإلفالس.

93

المطلب الثانً :تعدد التفلٌسات:

97

المطلب الثالث :التنسٌق بٌن التفلٌسات المتزامنة.

622

المبحث الثالث :القانون واجب التطبٌق على اإلفالس الخاضع للتنظٌم األوروبً.

627

المطلب األول :المبدأ العام :تطبٌق قانون دولة إفتتاح اإلفالس.

627

المطلب الثانً :االستثناءات الواردة على تطبٌق قانون دولة اإلفتتاح.

662

المبحث الرابع :االعتراف باألحكام الصادرة فً مجال اإلفالس وتنفٌذها.

623

المطلب األول :االعتراف بأحكام إفتتاح اإلفالس وآثاره.

624

الفرع األول :مبدأ االعتراف التلقائً بأحكام إفتتاح اإلفالس.

624

الفرع الثانً :آثار االعتراف بأحكام إفتتاح اإلفالس.

627

المطلب الثانً :االعتراف وتنفٌذ األحكام األخرى غٌر تلك المتعلقة بإفتتاح
اإلفالس.

632

الفصل الرابع

634

اإلفالس الدويل يف القانىنني الفرنسي وادلصري
المبحث األول :اإلفالس الدولً فً القانون الفرنسً.

634

المطلب األول :اختصاص المحاكم الفرنسٌة بدعاوى إشهار اإلفالس.

635

الفرع األول :االختصاص المبنً على وجود مقر المشروع المدٌن أو مركز
مصالحه الرئٌسٌة فً فرنسا.

635

الفرع الثانً :االختصاص المبنً على الجنسٌة الفرنسٌة ألحد األطراف.

642

الفرع الثالث :االختصاص المبنً على ضوابط قررها القضاء.

645

الفرع الرابع :نطاق التفلٌسات المفتتحة فً فرنسا.

647

المطلب الثانً :القانون المختص بحكم اإلفالس ونطاق تطبٌقه:

649

491

المطلب الثالث :االعتراف بأحكام اإلفالس األجنبٌة وتنفٌذها فً فرنسا.

656

الفرع األول :آثار حكم اإلفالس األجنبً فً فرنسا قبل صدور األمر بالتنفٌذ.

657

الفرع الثانً :دعوى األمر بالتنفٌذ فً فرنسا.

662

الفرع الثالث :شروط تنفٌذ أحكام اإلفالس األجنبٌة فً فرنسا.

662

الفرع الرابع :آثار منح الألمر بالتنفٌذ فى فرنسا للحكم االجنبى باإلفالس

672

المبحث الثانً :اإلفالس الدولً فً القانون المصري.

675

المطلب األول :اختصاص المحاكم المصرٌة بدعاوى إشهار اإلفالس والدعاوى
المتعلقة به.

676

المطلب الثانً :القانون المختص بحكم اإلفالس ونطاق تطبٌقه.

682

المطلب الثالث :آثار أحكام اإلفالس األجنبٌة فً مصر.

685

الفرع األول :تنفٌذ أحكام اإلفالس األجنبٌة فً مصر.

685

الفرع الثانً :االعتراف بأحكام اإلفالس األجنبٌة فً مصر.

696

الخاتمة

694

قائمة المراجع
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