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الملل سازمان قانون نمونه كميسيون حقوق تجارت بين
فرامرزيراجع به ورشكستگي    1ملل متحد

  
  
  

  پيشگفتار مترجم
المللي موجب گرديده كه معامالت، چهره گذاري بينرشد تجارت و سرمايهتوسعه روبه

. ورهاي مختلف داشته باشند اموالي در كشفته و در بسياري از موارد، افرادمرزي يا برون
 از كه شخص بدهكار ورشكسته، اموالي در بيش از يك كشور داشته باشد يا طلبكاران او هنگامي

  .گرددتلقي مي» فرامرزيورشكستگي «كشورهاي مختلف باشند، ورشكستگي، 
ناقص مورد دعاوي فرامرزي خصوص ورشكستگي، اغلب در  كه قوانين كشورها درجااز آن
هاي غيرهماهنگ و نامناسبي  معموالً رويكردفرامرزي، در برخورد با دعاوي ورشكستگي هستند

هاي تجاريِ دچار مشكالت مالي را دشوار يا غيرممكن بنگاه 2يشود كه نجات و بازسازاتخاذ مي
  .گردد ميفرامرزي ورشكستگي كارامدد و مانع از مديريت منصفانه و سازمي

 از ويژهبانه و كالهبردارانه از طرف بدهكاران ورشكسته، بهاز طرف ديگر، انجام اعمال متقل
خود به كشورهاي خارجي، بر ضرورت  يا انتقال اموال ساختنطريق مخفي كردن، پراكنده 

 براي انجام و مديران تصفيه از كشورهاي مختلفها تر بين دادگاههمكاري و هماهنگي بيش
 طلبكاران در كشورهاي درگير هاي ورشكستگي جمعي و حفاظت از منافع تمامرسيدگي

  .افزايد مي
3  در سال )نسيترالآ(الملل سازمان ملل متحد بر اين اساس، كميسيون حقوق تجارت بين

 تدوين و تصويب كرد و به كشورها فرامرزي ورشكستگي درخصوصاي را قانون نمونه 1997
                                                           

  :متن انگليسي اين سند از پايگاه اينترنتي. 1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/ GEN/ N98/76 4/77/ PDF/N9876477.pdf?OpenElement 

الملل دانشكده حقوق دانشگاه شهيد ارشد حقوق تجارت بيندانشجوي كارشناسيبرگرفته شده و توسط خانم فهيمه مرادي  
  moradi.fahimeh@yahoo.com .ارسي برگردانده شده استبهشتي به ف

2. Reorganization 
3. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  
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 در برخورد با خود به ايجاد هماهنگي و يكنواختيملي در قوانين آن  درج پيشنهاد داد كه با
   ِِ     .كمك كنند فرامرزيدعاوي ورشكستگي 

، نوين و كارامدهاي يك نظام ورشكستگي رويهه ك قانون، قانوني شكلي يا آييني استاين 
گذارد، در مقام  احترام ميمليهاي قوانين شكلي  به تفاوتكهحاليو در دهدنشان ميمنصفانه را 

 همين اساس، با درج عباراتي با قلم و بر تحميل يكنواختي ماهوي در قوانين ورشكستگي نيست
گي خود اشاره  به قوانين ماهوي راجع به ورشكستخواهد در مواد مختلف، از كشورها ميايرانيك

هنگي و امنيت حقوقي،  الزم است به منظور تحصيل سطح قابل قبولي از همابا اين حال. ندكن
 حداقل تغيير ممكن را در مقررات آن ن قانون نمونه در نظام حقوقي خودند درج ايكشورها در فراي

براي استناد اشخاص ها از شفافيت الزم  آنملينون به عمل آورند تا عالوه بر ايجاد هماهنگي، قا
  .  برخوردار باشدخارجي

اهداف ياد شده در مقدمه اين سند . اين قانون، از يك مقدمه و پنج فصل تشكيل شده است
 با اعطاي اختياراتي به نماينده  در اين قانونهم چنين. دكننبه درك بهتر و تفسير آن كمك مي

بيني  رسيدگي ورشكستگي خارجي و پيش، شناسايي»تعاريف« قسمت  به شرح مذكور درخارجي
ان خارجي براي شروع يا  حق طلبكاردرخصوصدن نظامي شفاف مترتب بر آن، مقرر كرآثار 

كننده اين قانون نمونه، اعطاي اختيار به رسيدگي ورشكستگي در كشور تصويبيك  شركت در
در بيني موارد الزم ها و نمايندگان خارجي و پيشهتر با دادگامؤثر براي همكاري مليهاي دادگاه
اي در  و قابل مالحظهمؤثرهاي نوين، حلهاي همزمان نسبت به يك بدهكار، راه رسيدگيمورد

 ورشكستگي اعم از در اين قانون، رسيدگي. ه شده است ارائفرامرزيهاي ورشكستگي رسيدگي
يه اموال و امور بدهكار است و اشخاص رسيدگي با هدف بازسازي و رسيدگي به منظور تصف

  .گيردحقيقي و حقوقي را در برمي
، مليتر اين قانون نمونه از سوي قانونگذاران مؤثر به منظور كاربرد الزم به ذكر است

.نيز از سوي آنسيترال تهيه شده است  آن4  5»راهنماي تصويب«
دي از موارد متعديي كه در حال حاضر با تصويب اين قانون نمونه از سوي كشورها

 و نيز كشورهايي كه خواهان كسب آمادگي به منظور برخورد با مواجهند فرامرزيورشكستگي 
                                                           

4. Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 
 با هدف كمك به ايجاد»  حقوق ورشكستگيدرخصوصراهنماي قانونگذاري « به تنظيم و تدوين 2004آنسيترال در سال . 5

تر به منظور اين راهنما، بيش. ي كه مشكالت مالي بدهكاران را نيز در نظر بگيرد، پرداخته استكارامد و مؤثرچارچوب قانوني 
اين كميسيون ملل متحد، هم چنين . ها ايجاد شد در مورد شركتملي كارامدهاي ورشكستگي تقويت تدوين و تصويب نظام

بردارنده اطالعاتي مبادرت كرده كه در» در مورد همكاري در ورشكستگي فرامرزيي راهنماي عمل« به تصويب 2009در سال 
ات بين كشورها در دعاوي ورشكستگي براي قضات و وكال در حوزه ورشكستگي، در رابطه با جوانب عملي همكاري و ارتباط

  .   استفرامرزي
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كه اليحه اصالح  با توجه به آنهم چنين. ند، مفيد خواهد بودهست فرامرزيدعاوي ورشكستگي 
 فرامرزيهاي  جنبهدرباره متضمن مقرراتي قانون تجارت كه هنوز در دست بررسي است

 و نظر به گستردگي روابط تجاري اشخاص ايراني با كشورهاي خارجي و لزوم يستشكستگي نور
رسد اتخاذ موضعي هماهنگ در جهت حمايت از منافع طلبكاران بدهكار ورشكسته، به نظر مي

به منظور تدوين پردازند مي اين اليحه كه به بررسيكسانيتوجه به اين قانون نمونه از سوي 
  .  ضروري استايران قانون تجارت جديد تر چه جامعهر

  
  قطعنامه مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد

  ])الف/649/52(بر اساس گزارش كميته ششم [
الملل سازمان ملل متحدقانون نمونه كميسيون حقوق تجارت بين. 158/52 

  راجع به ورشكستگي فرامرزي
  مجمع عمومي،

 كه به موجب 1966 دسامبر 17مورخ ) XXI (2205 قطعنامه خود به شماره با يادآوري -
د كه به كرالملل سازمان ملل متحد را با اين مأموريت ايجاد آن، كميسيون حقوق تجارت بين

ن راستا، منافع  و در آردازدالملل بپتجارت بينرشد حقوق سازي و يكنواختي روبهپيشبرد هماهنگ
جانبه تجارت  همهرا در توسعهتوسعه  حال كشورهاي درخصوص مردم تمامي اشخاص، به

 الملل در نظر بگيرد، بين

تر مواردي ، منجر به بروز بيشفرامرزيگذاري  افزايش تجارت و سرمايهكهبا توجه به آن -
  اموالي در بيش از يك كشور داشته باشند،، كه در آن، مؤسسات تجاري و افرادشودمي

 بيش از يك كشور، موضوع يك  وقتي بدهكاري با اموالي دركه نظر به آنهم چنين -
 در فرامرزيگيرد، اغلب نيازي فوري به همكاري و هماهنگي رسيدگي ورشكستگي قرار مي

 نظارت و اداره اموال و امور بدهكار ورشكسته وجود دارد، 

، امكان فرامرزي هماهنگي و همكاري ناكافي در دعاوي ورشكستگي كهمالحظه آنبا  -
دهد، مانع مديريت  مشكالت مالي اما داراي قابليت بقا را كاهش ميهاي تجاريِ دچارنجات بنگاه
شود، احتمال مخفي ماندن يا پراكنده شدن اموال  ميفرامرزيهاي  ورشكستگيكارامدمنصفانه و 

بازسازي يا تصفيه اموال و امور بدهكاران، كه بيش از همه به از دهد و مانع بدهكار را افزايش مي
 از جمله بدهكاران و كارمندان آنان سودمند خواهد بود، ذينفعر اشخاص ال طلبكاران و ديگح

 گردد،مي

ها، فاقد چارچوبي قانوني براي ايجاد امكان يا تسهيل  بسياري از كشوركهبا لحاظ آن -
 ند،هست مؤثر فرامرزيهماهنگي و همكاري 
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 صدرخصوالمللي  قانونگذاري منصفانه و هماهنگ از نظر بينكهنبا پذيرش آ -
هايي با  احترام گذارد و از سوي كشورمليهاي شكلي و قضايي  كه به نظامفرامرزيورشكستگي 

الملل و هاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مختلف قابل قبول باشد، به توسعه تجارت بيننظام
  د،كرگذاري كمك خواهد سرمايه
المللي نگ از نظر بيناي از مقررات قانوني نمونه و هماه به مجموعهكهبا مالحظه آن -

 در زمينه شاندن قوانينكرها در روزآمد  نياز است تا به كشورفرامرزي ورشكستگي درخصوص
  ، كند كمكفرامرزيورشكستگي 

و  سازمان ملل متحد، به خاطر تكميل المللكميسيون حقوق تجارت بين ازقدرداني خود را. 1
  دارد؛ابراز مي، است پيوست قطعنامه حاضر  كهفرامرزي به ورشكستگي تصويب قانون نمونه راجع

  متن اين قانون نمونه را همراه با راهنماي تصويب آن، كهكنداز دبيركل درخواست مي. 2
  ؛كند ارسال ذينفعها و نهادهاي توسط دبيرخانه تهيه شده است، به دولت

 رشكستگيفرامرزي وهاي  جنبهدرخصوصها، قوانين خود را  تمام كشوركندتوصيه مي. 3
 را كارامد آيا آن قوانين، اهداف يك نظام ورشكستگي نوين و سازند كه تا مشخص كنندبازنگري 

 در آن بازنگري، با در نظر گرفتن نياز به قانونگذاري هماهنگ از نظر يا نه ود نكنبرآورده مي
  ند؛كنشايان  حاكم باشد، به اين قانون نمونه توجه فرامرزيالمللي كه بر موارد ورشكستگي بين

 همراه با انون نمونهكه اين قها براي تضمين آنتمام تالشكه  دكنمي توصيه هم چنين. 4
  . كار گرفته شود مورد شناسايي و دسترسي عموم قرار گيرد، بهراهنماي آن

  جلسه عمومي هفتاد و دوم 
   1997 دسامبر 15

  
  
  

  پيوست
راجع به  مان ملل متحدالملل سازقانون نمونه كميسيون حقوق تجارت بين

  ورشكستگي فرامرزي
  مقدمه

 به منظور برخورد با دعاوي ورشكستگي مؤثرهدف قانون حاضر، فراهم آوردن سازوكارهاي 
  :اي كه موجب ترويج اهداف ذيل گردد است، به گونهفرامرزي
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6 هاي خارجي درگير در  و كشورها و ديگر مراجع صالح اين كشورهمكاري بين دادگاه) الف
  ؛فرامرزيدعاوي ورشكستگي 

)امنيت(اطمينان) ب  گذاري؛تر براي تجارت و سرمايه حقوقي بيش7
 كه از منافع تمامي طلبكاران و ديگر فرامرزيهاي  ورشكستگيكارامدمديريت منصفانه و ) ج

  د؛كن، از جمله بدهكار حفاظت ذينفعاشخاص 
  حفظ و به حداكثر رساندن ارزش اموال بدهكار؛) د
 و به آن وسيله حمايت از هاي تجاريِ دچار مشكالت مالييل نجات بنگاهتسه) هـ
  .گذاري و حفاظت از اشتغال سرمايه

  
   مقررات عمومي)فصل اول

   اعمال قلمرو.1ماده      
  :شودقانون حاضر، در موارد ذيل اعمال مي. 1

ا يك رسيدگي در اين كشور، از سوي يك دادگاه خارجي يا نماينده خارجي در ارتباط ب) الف
  خارجي درخواست كمك شود؛ يا

قوانين راجع به ورشكستگي [در يك كشور خارجي، در ارتباط با يك رسيدگي به موجب ) ب
   درخواست كمك شود؛ يا8]مشخص گردد كنندهكشور تصويب

جع به ورشكستگي كشور  راقوانين[يك رسيدگي خارجي و يك رسيدگي به موجب ) ج
  نسبت به يك بدهكار به طور همزمان در حال انجام باشد؛ يا]  مشخص گرددكنندهتصويب
 يا در يك كشور خارجي، نسبت به درخواست شروع ذينفعطلبكاران يا ديگر اشخاص ) د

 مشخص كنندهكشور تصويبقوانين راجع به ورشكستگي [شركت در يك رسيدگي به موجب 
  . باشندذينفع] گردد
، مانند )اشخاص حقوقي(رخي انواع موجوديت ب [بهقانون حاضر، نسبت به رسيدگي مربوط . 2
هاي بيمه كه موضوع نظام ورشكستگي خاصي در اين كشور هستند، مشخص ها يا شركتبانك

  .گردد اعمال نمي9]ندكاز شمول قانون حاضر استثنا) ها راآن(خواهد كه اين كشور ميگردند و اين

                                                           
). م ()راهنماي تصويب سند 58پاراگراف (مونه است انون نكننده اين ق، كشور تصويب»اين كشور«در اين سند، منظور از  .6

  .هاي تحقيقي مترجم هستنداند، يادداشتمشخص شده) م(هايي كه با عالمت زيرنويس
  ).م(اند در اين متن، واژگان داخل پرانتز به منظور رواني كالم، از سوي مترجم اضافه شده .7
 درخصوصكننده قوانين داخلي كشور تصويب« عبارت، شود به جاي اينبراي سهولت درك مفهوم، توصيه مي .8

  .)م (در نظر گرفته شود» ورشكستگي
هاي بيمه از شمول اين قانون نمونه، اين است كه در صورت ورشكسته ها يا شركتدن اشخاصي مانند بانكعلت استثنا كر. 9

 مستلزم انجام  ورشكستگي اين اشخاصنهم چني. كندشدن چنين اشخاصي، حفاظت از منافع افراد زيادي ضرورت پيدا مي
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  تعاريف. 2ماده 
  : قانون حاضراز نظر

قضايي يا اداري در يك كشور خارجي بر جمعي يعني يك رسيدگي  »گي خارجيرسيد«) الف
طبق قانون راجع به ورشكستگي، از جمله يك رسيدگي موقت، كه در آن رسيدگي اموال و امور 

  گيرند؛بدهكار، با هدف بازسازي يا تصفيه، موضوع كنترل يا نظارت يك دادگاه خارجي قرار مي
 كه در كشوري كه مركز منافع اصلي ايني رسيدگي خارجييع »رسيدگي خارجي اصلي«) ب

  پذيرد؛بدهكار است، صورت مي
رسيدگي خارجي اصلي،  ، غير ازيعني يك رسيدگي خارجي »رسيدگي خارجي غيراصلي«) ج

 ماده از» و«محل تجاري در معناي قسمت جا بدهكار در آنگيرد كه كه در كشوري صورت مي
  حاضر دارد؛

شده بر مبنايي يعني يك شخص يا نهاد، از جمله شخص منصوب» خارجينماينده «) د
موقت، كه در يك رسيدگي خارجي مجاز است بازسازي يا تصفيه اموال يا امور بدهكار را اداره يا 

  به عنوان نماينده آن رسيدگي خارجي اقدام كند؛
ل يا نظارت بر يعني يك مرجع قضايي يا ديگر مرجع صالح براي كنتر» دادگاه خارجي«) هـ

  يك رسيدگي خارجي؛
ني و كاال يا جا با نيروي انسايعني هر محل فعاليتي كه بدهكار در آن» محل تجاري«) و

  10.پردازد به انجام فعاليت اقتصادي ميمئخدمات، به طور دا

  
المللي اين دولتتعهدات بين. 3ماده   11

ه ر معاهده يا شكل ديگري از توافق كقانون حاضر با يكي از تعهدات اين دولت، ناشي از ههرگاه 
 الزامات آن معاهده كند،يگر طرف آن است، تعارض پيدا هاي د همراه با دولت يا دولتاين دولت

  12.يا توافق حاكم خواهد بود

  
  

                                                                                                                                        
شود بيني مي به همين دليل، در بسياري از كشورها، نظام ورشكستگي خاصي در مورد اين اشخاص پيش.اقداماتي فوري است

  ).م () راهنماي تصويب سند61پاراگراف (
يا » بازسازي«ات ديگري مانند تواند اصطالحكننده اين قانون نمونه، در صورت لزوم ميمسلم است كه كشور تصويب .10
 راهنماي 67پاراگراف ( كند خود تعريف مليرا نيز در اين قسمت از قانون » كننده بازسازي يا تصفيهشخص يا نهاد اداره«

  ).م ()تصويب سند
  . )م (ه استترجمه شد» دولت«جا در اين» state«المللي دولت است، واژه جا كه در اين ماده، سخن از تعهدات بيناز آن .11
 ) راهنماي تصويب سند76پاراگراف (است » المللي بر حقوق داخلي يك دولتاصل اولويت تعهدات بين« اين ماده، بيانگر .12
  ).م(
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]دادگاه يا مرجع صالح. [4ماده    13
ي با هاي خارجي و همكار در رابطه با شناسايي رسيدگي اشاره در قانون حاضراعمال مورد

ها، مرجع يا مراجع صالح براي انجام آن اعمال در دادگاه، دادگاه[هاي خارجي بايد توسط دادگاه
  .انجام پذيرد] كننده مشخص گردندكشور تصويب

  
كننده بازسازي يا تصفيه به عنوان شخص يا نهاد اداره[اعطاي اختيار به . 5ماده 

  دام در يك كشور خارجيبراي اق]  درج شودكنندهموجب قانون كشور تصويب
 درج كنندهكننده بازسازي يا تصفيه به موجب قانون كشور تصويبعنوان شخص يا نهاد اداره[

قوانين راجع به [اي به موجب از جانب رسيدگيدر يك كشور خارجي  كه مجاز است] شود
جويز كه قانون خارجي قابل اعمال تاي به گونه ]مشخص گردد كنندهورشكستگي كشور تصويب

  .دكن اقدام 14كند،مي
  

  استثناي نظم عمومي. 6ماده 
شود كه دادگاه از اقدام به موجب اين قانون امتناع ورزد، مانع از آن نميهيچ چيز در قانون حاضر 

  . مغاير با نظم عمومي اين كشور باشد15اگر آن اقدام آشكارا
  

  تر به موجب قوانين ديگر كمك بيش. 7ماده 
كننده بازسازي يا تصفيه به عنوان شخص يا نهاد اداره[حاضر، اختيار دادگاه يا هيچ چيز در قانون 

تر براي نماينده را در فراهم آوردن كمك بيش]  درج شودكنندهموجب قانون كشور تصويب
  .دكنخارجي به موجب ديگر قوانين اين كشور محدود نمي

  
  تفسير. 8ماده 

المللي آن و نياز به تقويت يكنواختي در اعمال آن و در تفسير قانون حاضر، بايد به منشأ بين
  .رعايت حسن نيت توجه گردد

                                                           
هاي ورشكستگي به مقامات رسمي يا نهادهاي منصوب دولت كشوري كه در آن، برخي از اعمال مربوط به رسيدگي. 13

  :دكن يا جاي ديگري در فصل اول، مقرره ذيل را درج 4هد در ماده واگذار شده است، ممكن است بخوا
عنوان شخص يا نهاد منصوب دولت [ صالحيتِ درخصوصاالجرا در اين كشور هيچ چيز در قانون حاضر، بر مقررات الزم«

  .»تأثير نخواهد داشت] وارد شود
امي براي اقدام در يك كشور خارجي، به قانون و گردد كه دامنه اختيار چنين مقروشني مشخص مي در اين ماده، به .14

      ).م () راهنماي تصويب سند85پاراگراف ( ي بستگي داردهاي آن كشور خارجدادگاه
در اين ماده، براي تأكيد بر اين امر است كه با توجه به نبود تعريفي يكسان و مشخص از مفهوم » آشكارا« درج واژه .15
  ).م () راهنماي تصويب سند89 و 87هاي پاراگراف(بايد به صورت مضيق تفسير شوند ، استثنائات آن »نظم عمومي«
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  هاي اين كشور حق مراجعه نمايندگان و طلبكاران خارجي به دادگاه)فصل دوم
  حق مراجعه مستقيم. 9ماده

  .دكننماينده خارجي حق دارد به طور مستقيم به دادگاهي در اين كشور مراجعه 
  

  حدودصالحيت م. 10ماده 
اي خارجي به  از سوي نمايندهه يك درخواست به موجب قانون حاضرصرف اين واقعيت ك

دادگاهي در اين كشور تقديم شده است، نماينده خارجيِ اموال و امور خارجي بدهكار را در معرض 
چه در آن درخواست مورد نظر بوده است،  هاي اين كشور، به منظوري غير از آنصالحيت دادگاه

   16.دهد نميقرار
  

جع به ورشكستگي قوانين را[درخواست شروع رسيدگي به موجب . 11ماده 
  از سوي يك نماينده خارجي ]  مشخص گرددكنندهكشور تصويب

جع به ورشكستگي كشور قوانين را[دگي به موجب نماينده خارجي حق دارد شروع يك رسي
اي وع چنين رسيدگي شرايط شركه، مشروط بر آنكند درخواسترا ]  مشخص گرددكنندهتصويب

   17.به طريق ديگر محقق شده باشد
  

جع به قوانين را[  به موجب اينماينده خارجي در رسيدگيشركت . 12ماده 
  ] مشخص گرددكنندهورشكستگي كشور تصويب

در صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي، نماينده خارجي حق دارد در رسيدگي مربوط به همان 
تصويبقوانين را[بدهكار به موجب  شركت ]  مشخص گرددكنندهجع به ورشكستگي كشور  

  18.د

  
                                                          

كن
  

 
كند كه صرف درخواست شناسايي يك رسيدگي خارجي از سوي نماينده خارجي، به اين ماده، به طور دقيق مشخص مي .16

كننده در واقع، دادگاه كشور تصويبد و كنكننده، صالحيت رسيدگي به تمام اموال بدهكار را اعطا نميدادگاهِ كشور تصويب
    ).م () راهنماي تصويب سند94پاراگراف ( ست از سوي نماينده خارجي را داردل مورد درخوائتنها صالحيت رسيدگي به مسا

كه حق درخواست ضمن آن. اين حق به نماينده خارجيِ يك رسيدگي خارجي، اعم از اصلي و غيراصلي، اعطا شده است .17
اسايي مقدم آن كننده از سوي نماينده يك رسيدگي خارجي منوط به شنيدگي ورشكستگي در كشور تصويبشروع يك رس

   ).م () راهنماي تصويب سند99پاراگراف ( رسيدگي خارجي نيست
، به وي اهليت )نسبت به همان بدهكار(كننده  حق شركت نماينده خارجي در رسيدگي در حال انجام در كشور تصويب.18

دن يا تقسيم اموال آن بدهكار يا درخواست همكاري با رسيدگي كر حفاظت، نقد درخصوصادخواست يا درخواستي تقديم د
  ).م ()راهنماي تصويب سند 100پاراگراف (كند خارجي را اعطا مي
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جع قوانين را[ اي به موجب حق مراجعه طلبكاران خارجي به رسيدگي. 13ماده 
  ] مشخص گرددكنندهبه ورشكستگي كشور تصويب

شركت در يك رسيدگي  ماده حاضر، طلبكاران خارجي نسبت به شروع يا 2بند با رعايت . 1
 داراي همان حقوقي ] مشخص گرددكنندهگي كشور تصويبقوانين راجع به ورشكست[موجب به 

  . ها برخوردارندهستند كه طلبكاران در اين كشور از آن
جع به قوانين را[بندي دعاوي در يك رسيدگي به موجب  ماده حاضر، بر طبقه1بند . 2

كه دعاوي طلبكاران خارجي آن ندارد؛ جز تأثير]  مشخص گرددكنندهورشكستگي كشور تصويب
رر كه مقطبقه دعاوي عمومي غيرممتاز مشخص گردد، درحالي[تري نسبت به نبايد در طبقه پايين

مانند دعواي جريمه يا (كه دعواي محلي مشابه آن صورتيشود كه يك دعواي خارجي، درمي
اي  باشد، بايد در درجهتر از دعاوي عمومي غيرممتاز داشتهاي پاييندرجه) دعواي پرداخت مؤجل

   19.دنقرار گير] بندي گرددتر از دعاوي عمومي غيرممتاز طبقهپايين
  

قوانين [ ابالغ به طلبكاران خارجي در مورد يك رسيدگي به موجب . 14ماده 
  ]  مشخص گرددكنندهاجع به ورشكستگي كشور تصويبر

بايد به ]  مشخص گرددندهكنجع به ورشكستگي كشور تصويبقوانين را[هرگاه به موجب . 1
اي هم كه در اين شدهطلبكاران در اين كشور ابالغ گردد، چنين ابالغي بايد به طلبكاران شناخته

تواند دستور دهد كه به منظور ابالغ به هر طلبكاري دادگاه مي. كشور نشاني ندارند، صورت پذيرد
   20. معلوم نيست، اقدامات مناسب انجام گيرداوكه هنوز نشاني 

كه دادگاه  بايد به طور جداگانه به طلبكاران خارجي صورت پذيرد، مگر اينچنين ابالغي. 2
نيابت قضايي يا . تر استتشخيص دهد كه بنا بر شرايط موجود، شكل ديگري از ابالغ مناسب

  .ديگر تشريفات مشابه الزم نيست
. 3  :ن ابالغ بايدهرگاه شروع يك رسيدگي بايد به طلبكاران خارجي ابالغ گردد، آ

  د؛كنها را نيز مشخص دوره زماني معقولي را براي طرح دعاوي بيان و مكان طرح آن) الف
                                                           

  :دكن 13 ماده 2بند كننده، ممكن است بخواهد متن زير را جايگزين كشور تصويب. 19
 كننده قوانين راجع به ورشكستگي كشور تصويب[دي دعاوي در يك رسيدگي به موجب بنبقه ماده حاضر، بر ط1بند . 2«

با وجود اين، .  ندارداي تأثيري خارجي از چنين رسيدگيدن دعاوي مالياتي و تأمين اجتماعكريا بر استثنا ] مشخص گردد
طبقه [تري نسبت به ماعي نبايد در طبقه پاييندعاوي طلبكاران خارجي غير از موارد مربوط به تعهدات مالياتي و تأمين اجت

كه دعواي محلي مشابه آن صورتيشود كه يك دعواي خارجي، دررر ميكه مقدعاوي عمومي غيرممتاز مشخص گردد، درحالي
 ايتر از دعاوي عمومي غيرممتاز داشته باشد، بايد در درجهاي پاييندرجه) لدعواي جريمه يا دعواي پرداخت مؤجمانند (

  .»دنقرار گير] بندي گرددتر از دعاوي عمومي غيرممتاز طبقهپايين
، 103هاي پاراگراف( شود با طلبكاران خارجي تأكيد ميآميز، در اين ماده هم بر رفتار برابر و غير تبعيض13عالوه بر ماده  .20

  ).م () راهنماي تصويب سند106 و 104
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خود را اقامه ) داراي وثيقه( شدهكه آيا طلبكارانِ با وثيقه الزم است دعاوي تضمينبه اين) ب
  21د، اشاره كند؛كنن

ون اين كشور و دستورات دربرگيرنده ساير اطالعاتي باشد كه الزم است به موجب قان) ج
  .دادگاه در چنين ابالغي به طلبكاران درج شود

  
  شناسايي يك رسيدگي خارجي و قرار )فصل سوم

  درخواست شناسايي يك رسيدگي خارجي. 15ماده 
 كه در آن  كنددرخواستاي را شناسايي رسيدگي خارجيتواند از دادگاه، نماينده خارجي مي. 1

  .منصوب شده است
  : ت شناسايي بايد همراه باشد بادرخواس. 2

ق تصميم مبني بر شروع آن رسيدگي خارجي و انتصاب آن نماينده خارجي؛  مصدتصوير) الف
  يا

د وجود آن رسيدگي خارجي و انتصاب آن اهي از سوي دادگاه خارجي كه مؤييك گو) ب
  نماينده خارجي باشد؛ يا

، هر مدرك ديگري كه »ب« و »فال«هاي قسمتدر صورت نبود مدارك مورد اشاره در ) ج
  . وجود آن رسيدگي خارجي و انتصاب آن نماينده خارجي از نظر دادگاه قابل قبول باشددرخصوص

هاي خارجي اي باشد كه تمام رسيدگي بايد همراه با اعالميههم چنيندرخواست شناسايي، . 3
   22. سازدها آگاه است، مشخصمربوط به آن بدهكار را كه نماينده خارجي از آن

شده در تأييد درخواست شناسايي را به زبان رسمي اين تواند ترجمه مدارك تهيهدادگاه مي. 4
  23.دكنكشور درخواست 

  
  

                                                           
شود كه طلبكار با وثيقه، با طرح دعوي در يك رسيدگي ي، چنين فرض ميهاي حقوقجا كه در برخي از نظاماز آن .21

هاي حقوقي، عدم طرح دعوي از سوي چنين  و به عكس، در برخي ديگر از نظامكندكستگي، وثيقه خود را ساقط ميورش
 قيد 14 ماده 3 بند ين قسمت ازكننده در اشود كه كشور تصويب توصيه ميگردد، وثيقه او تلقي ميطلبكاري، موجب اسقاط

پاراگراف ( نيز تصريح گردد) داراي وثيقه (شدهب بر طرح يا عدم طرح دعاوي تضمينكند كه در چنين ابالغي بايد به آثار مترت
     ).م () راهنماي تصويب سند111

باشد، براي صدور  خود شناسايي الزم درخصوصكه براي اتخاذ تصميم هاي خارجي، بيش از آناطالع دادگاه از رسيدگي .22
هاي ورشكستگي بايد از  يقرار به نفع آن رسيدگي خارجي ضرورت دارد؛ چراكه دادگاه براي صدور قرار متناسب با ديگر رسيدگ

 117پاراگراف ( كار در حال انجام است، مطلع گرددهاي خارجي كه در كشورهاي مختلف نسبت به يك بدهتمام رسيدگي
     ).م ()راهنماي تصويب سند

 رسدشناسايي شود، مفيد به نظر مياتخاذ تصميم در مورد در چه موجب تسريع اعمال اين حق از سوي دادگاه، چنان .23
     ).م () راهنماي تصويب سند119پاراگراف (
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  فروض مرتبط با شناسايي. 16ماده 
گي دهنده اين باشد كه آن رسيد، نشان15 ماده 2 بنداگر تصميم يا گواهي مورد اشاره در . 1

كه آن نماينده خارجي، شخص  است و اين2ماده از  »الف« قسمتاي در معناي خارجي، رسيدگي
  24.تواند چنين فرض كند، دادگاه مياست 2ماده از  »د« قسمتيا نهادي در معناي 

شده در تأييد درخواست شناسايي معتبر تواند فرض كند كه مدارك تسليمدادگاه مي. 2
  25. نهقانوني شمرده شده باشند خواه) آن مدارك(هستند، خواه 

شده بدهكار، يا اقامتگاه عادي او در مورد يك فرد، در نبود دليل خالف، محل كار ثبت. 3
  .شودمركز منافع اصلي بدهكار فرض مي

  
  تصميم بر شناسايي يك رسيدگي خارجي. 17ماده 
  : يك رسيدگي خارجي بايد مورد شناسايي قرار گيرد، اگر،6با رعايت ماده . 1

   باشد؛2ماده از  »الف« قسمتاي در معناي ي، رسيدگيآن رسيدگي خارج) الف
 ماده  از»د«  قسمتكننده شناسايي، شخص يا نهادي در معناينماينده خارجي درخواست) ب

   باشد؛2
   باشد؛15ماده  2 بندآن درخواست، مطابق با الزامات ) ج
  . تسليم شده باشد4آن درخواست، به دادگاه مورد اشاره در ماده ) د

. 2  :مورد شناسايي قرار گيرد) به صورت زير(دگي خارجي بايد رسي
به عنوان يك رسيدگي خارجي اصلي، اگر در كشوري در حال انجام باشد كه مركز ) الف

  منافع اصلي بدهكار است؛ يا
محل تجاري آن كشور خارجي در  به عنوان يك رسيدگي خارجي غيراصلي، اگر بدهكار )ب

  . داشته باشد2 ماده  از»و«قسمت در معناي 
ترين زمان ممكن اتخاذ  بايد در نزديكدرخواست شناسايي يك رسيدگي خارجيدر مورد . 3

  .تصميم گردد
 اثبات شوند، اگر شناسايي نمي مانع از اصالح يا انتفاي18 و 17 ،16، 15مقررات مواد . 4

  .ود ندارند يا ديگر وجاندي وجود نداشتهئ به طور كلي يا جزگردد كه مباني آن شناسايي
  

                                                           
 د آن رسيدگي خارجي و نماينده خارجي باشد،، مؤي15ماده  2 بند به آن معناست كه اگر مدارك مورد اشاره در بنداين  .24

   .)م (تر در اين خصوص ندارددادگاه الزامي به انجام تحقيق بيش
، تشريفاتي است كه به موجب آن، نماينده )legalization انگليسيبا معادل (» قانوني شمردن«منظور از اصطالح  .25

مهر يا تمبر روي يا هويت  سياسي يا كنسولي كشوري كه سند بايد در آن صادر شود، اعتبار امضا، سمت شخص امضاكننده و
       ).م () راهنماي تصويب سند113پاراگراف ( كندسند را گواهي مي
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  اطالعات بعدي. 18ماده 
از زمان ثبت درخواست شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده خارجي بايد فوراً دادگاه را از موارد ذيل 

  :مطلع سازد
شده يا وضعيت انتصاب نماينده هر تغيير اساسي در وضعيت رسيدگي خارجي شناسايي) الف
  خارجي؛
 كه نماينده خارجي از آن مطلع ن بدهكارهر رسيدگي خارجي ديگري نسبت به هما) ب

  26.گردد مي

  
 صورت درخواست شناسايي يك رسيدگي قراري كه ممكن است در. 19ماده 

  صادر شودخارجي 
شود،  بت به آن درخواست اتخاذ تصميم ميكه نس تا وقتياز زمان ثبت درخواست شناسايي. 1

قرار براي حفاظت از اموال ) صدور(چه نتواند، در صورت درخواست نماينده خارجي، چنادادگاه مي
بردارنده  كه دركند قراري با ماهيت موقت صادر 27بدهكار يا منافع طلبكاران ضرورت داشته باشد،

  :موارد ذيل باشد
  توقيف اجراي حكم عليه اموال بدهكار؛) الف
دارند، به دن تمام يا بخشي از اموال بدهكار كه در اين كشور قرار سپردن اداره يا نقد كر) ب

لي كه به حسب ذات يا شده از سوي دادگاه، تا از ارزش اموانماينده خارجي يا شخص ديگر تعيين
 يا به طريق ديگري در معرض خطر ،، فاسدشدني، مستعد كاهش ارزش ديگر شرايطبه دليل

  هستند، محافظت گردد؛
  . آيدذيل مي كه در 21ماده  1بند  از »ز«و » د«، »ج«هايقسمت در اشارههر قرار مورد ) ج
 كنندهاالجرا در كشور تصويبيا به مقررات الزم(در رابطه با ابالغ، مقرراتي درج شود . [2

 ]28.)اشاره گردد
 
  

                                                           
رخواست  را نسبت به زمان پس از د15 ماده 3 بند، تعهد مقرر شده براي نماينده خارجي در 18 ماده قسمت ازاين  .26

  ).م) ( راهنماي تصويب سند134پاراگراف ( دهدشناسايي نيز توسعه مي
 فقط در موارد ضروري ،21قراري كه در زمان درخواست شناسايي قابل صدور است، برخالف قرار موضوع ماده چنين  .27

     ).م () راهنماي تصويب سند135پاراگراف ( شودصادر مي
  ).م(عبارت قيد شده در پرانتز در متن اصلي سند آمده است  .28

    268  1389بهار ـ تابستان / شماره چهل و دو/ المللي  مجله حقوقي بين



قرار صادرشده به ) اعتبار(كه در مورد درخواست شناسايي تصميم گرفته شود، هنگامي. 3
) آن قرار(، 21ماده  1از بند » و«قسمت كه به موجب يابد، مگر آنموجب ماده حاضر خاتمه مي

  29.دتمديد شو
چنين قراري ) صدور(تواند از صدور قرار به موجب ماده حاضر امتناع ورزد، اگر دادگاه مي. 4

  . موجب مداخله در اداره يك رسيدگي خارجي اصلي گردد
  

  آثار شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي. 20ماده 
  :كه رسيدگي خارجي اصلي استدر صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي . 1

هاي فردي مربوط به اموال، حقوق، تعهدات يا شروع يا ادامه دعاوي فردي يا رسيدگي) الف
  شود؛ هاي بدهكار متوقف ميمسئوليت
  گردد؛اجراي حكم عليه اموال بدهكار متوقف مي) ب

.شودحق انتقال، رهن يا هرگونه واگذاري هر يك از اموال بدهكار معلق مي) ج  30
به [نوط به  مماده حاضر 1بند شاره در مورد ا و اصالح يا خاتمه توقيف و تعليق قلمرو. 2

ها،  ورشكستگي كه نسبت به استثنائات، محدوديتدرخصوصكننده مقررات قانون كشور تصويب
] گردند، اشاره شود ماده حاضر اعمال مي1 بند در اصالحات يا خاتمه توقيف و تعليق مورد اشاره

  .تاس
هاي فردي، تا وع دعاوي يا رسيدگيماده حاضر، بر حق شر 1از بند » الف«قسمت . 3
  31.، تأثيري ندارداستكه براي حفظ يك ادعا عليه بدهكار ضروري  حدي
جع به قوانين را[ ماده حاضر، بر حق درخواست شروع يك رسيدگي به موجب 1 بند. 4

اي رح دعاوي در چنين رسيدگييا حق ط]  مشخص گرددكنندهورشكستگي كشور تصويب
  .تأثيري ندارد

 
  

                                                           
 يابدم در مورد شناسايي خاتمه ميه اعتبار آن با اتخاذ تصمي، قراري موقت است ك19قرار صادرشده به موجب ماده  .29
   ).م () راهنماي تصويب سند139پاراگراف (

هاي خارجي اصلي و غيراصلي را  و رسيدگي قرار به صالحديد دادگاه هستند كه ناظر بر صدور21 و 19برخالف دو ماده  .30
 به طور - نه غيراصلي- شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي ورت بيانگر آثاري است كه فقط در ص20گيرند، ماده در برمي

   ).م ()راهنماي تصويب سند 141پاراگراف ( شوندخود ايجاد ميبهخود
شود كه براي حفظ آن ادعا عليه بدهكار ضرورت دارد و مانع از آن مي، صرفاً شروع يك دعواي فردي را، تا حدياين بند .31

پاراگراف ( شودعا حفظ گرديد، دعوي متوقف ميكه آن ادد و به محض اينكنن گردد، تجويز ميزما كه آن ادعا مشمول مرور
   ).م () راهنماي تصويب سند152 و مستفاد از پاراگراف 151
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قراري كه ممكن است در صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي صادر . 21ماده 
  شود
در صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي، چه اصلي چه غيراصلي، هرگاه براي حفاظت از . 1

درخواست نماينده تواند، با اموال بدهكار يا منافع طلبكاران ضرورت داشته باشد، دادگاه مي
  :بردارنده موارد ذيل باشد كه در32دكنخارجي، قرار مناسبي صادر 

هاي فردي مربوط به اموال، حقوق، توقيف شروع يا ادامه دعاوي فردي يا رسيدگي)  الف
 متوقف 20 ماده 1از بند » الف«قسمت كه به موجب هاي بدهكار، تا حديتعهدات يا مسئوليت

  نشده باشند؛ 
 ماده 1از بند » ب«قسمت كه به موجب  اجراي حكم عليه اموال بدهكار، تا حديتوقيف) ب

   متوقف نشده باشد؛  20
كه اين حق تعليق حق انتقال، رهن يا هرگونه واگذاري هر يك از اموال بدهكار، تا حدي) ج

   معلق نشده باشد؛ 20 ماده 1از بند » ج«قسمت به موجب 
 اطالعات مربوط به اموال، امور، حقوق، ارائهذ دليل يا دن تحقيق از شهود، اخكرمقرر ) د

  هاي بدهكار؛تعهدات يا مسئوليت
 تمام يا بخشي از اموال بدهكار كه در اين كشور قرار دارند، به  كردنسپردن اداره يا نقد) هـ

  شده از سوي دادگاه؛نماينده خارجي يا شخص ديگر تعيين
   ؛19ماده  1 بندتمديد قرار صادرشده به موجب ) و
عنوان شخص [صدور هر قرار ديگري كه درخواست آن به موجب قوانين اين كشور براي ) ز

ي  .ممكن است] درج شود كنندهكننده بازسازي يا تصفيه به موجب قانون كشور تصويبا نهاد اداره

                                                          

تواند، با در صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي، چه اصلي چه غيراصلي، دادگاه مي. 2
درخواست نماينده خارجي، تقسيم تمام يا بخشي از اموال بدهكار را كه در اين كشور قرار دارند، 

كه دادگاه شده از سوي دادگاه بسپارد، مشروط بر آنبه نماينده خارجي يا شخص ديگر تعيين
  .شوده باشد كه از منافع طلبكاران در اين كشور به قدر كفايت محافظت ميمتقاعد شد

در صدور قرار به موجب ماده حاضر، به درخواست نماينده يك رسيدگي خارجي غيراصلي، . 3
 ي است كه به موجب قانون اين كشورمربوط به اموال) يا(دادگاه بايد متقاعد شده باشد كه آن قرار 

 
 كه مربوط به مرحله پس از 21 كه ناظر بر مرحله قبل از شناسايي است و هم قرار موضوع ماده 19 هم قرار موضوع ماده .32

 جزءِ موارد  جنبه تمثيلي داشته،21ماده  1  بندشوند و لذا موارد ياد شده در، به صالحديد دادگاه صادر مياستشناسايي 
تواند صدور  ميهم چنيند، دادگاه دار مقرر مي22 ماده 2 بندكه چنانند و هستهاي ورشكستگي شاخص و رايج در رسيدگي

   ).م () راهنماي تصويب سند156 و 154هاي پاراگراف (كندداند، منوط قرار را به شرايطي كه مناسب مي
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ارجي غيراصلي اداره شوند يا مرتبط با اطالعات مورد نياز در آن رسيدگي بايد در آن رسيدگي خ
   33.است

  
  ذينفعحمايت از طلبكاران و ديگر اشخاص . 22ماده 
، يا در اصالح يا خاتمه قرار به 21 يا 19در صدور يا امتناع از صدور قرار به موجب ماده . 1

 كه از منافع طلبكاران و ديگر اشخاص  ماده حاضر، دادگاه بايد متقاعد شده باشد3 بندموجب 
  .شود، از جمله بدهكار به قدر كفايت محافظت ميذينفع
داند، كه مناسب مي را به شرايطي21 يا 19موجب ماده تواند قرار صادرشده به دادگاه مي. 2
  .كندمنوط 
 به  از قرار صادرشدهمتأثرتواند، به درخواست نماينده خارجي يا يك شخص دادگاه مي. 3

  34. يا خاتمه دهدكند، يا رأساً، چنين قراري را اصالح 21 يا 19موجب ماده 

  
  بار به حال طلبكاراندعاوي مانع از اعمال زيان. 23ماده 
 انواع به[صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي، نماينده خارجي اهليت طرح دعوي را در . 1
بار به حال طلبكاران كه  اعمال زيانن كرداثر به منظور جلوگيري يا به طريق ديگري بيدعاوي

  . دارد] ، اشاره شودندكننده بازسازي يا تصفيه قابل طرحدر اين كشور از سوي شخص يا نهاد اداره
كه رسيدگي خارجي، يك رسيدگي خارجي غيراصلي است، دادگاه بايد متقاعد شده هنگامي. 2

انون اين كشور، بايد در آن رسيدگي شود كه به موجب قباشد كه آن دعوي به اموالي مربوط مي
  .خارجي غيراصلي اداره شوند

  
   در اين كشوري مطرحهاورود نماينده خارجي در رسيدگي. 24ماده 

تواند در هر رسيدگي كه شخص در صورت شناسايي يك رسيدگي خارجي، نماينده خارجي مي
  35.اين كشور رعايت شوندكه الزامات قانون بدهكار يك طرف آن است، وارد شود، مشروط بر آن

                                                           
 اين است كه منافع و اختيارات نماينده يك رسيدگي خارجي غيراصلي، محدودتر از منافع و اختيارات بندعلت حكم اين  .33

قراري كه به  بنابراين، دادگاه بايد در صدور قرار خود در چنين مواردي، از صدور .ستنماينده يك رسيدگي خارجي اصلي ا
راهنماي تصويب  158پاراگراف ( ورزدكند، اجتناب نماينده رسيدگي خارجي غيراصلي، اختياراتي وسيع و غيرضروري اعطا مي

پاراگراف  (است شده لحاظ 30 و ماده 29 ماده »ج«قسمت ، 19 ماده 4 بند اين مسأله در مواد ديگري نيز از جمله در .)سند
  ).م () راهنماي تصويب سند160

ست اهليت تقديم دادخواست به دادگاه را براي درخوا، 21 يا 19ر از قرار صادرشده به موجب ماده شخص متأث، به بند اين .34
  ).م () راهنماي تصويب سند162پاراگراف  (كنداعطا مياصالح يا خاتمه قرار صادرشده 

 .) راهنماي تصويب سند168پاراگراف ( شود ميرجي اصلي و غيراصلي اعمالاين ماده، نسبت به نماينده رسيدگي خا .35
  متوقف نشده باشند21 و20 مواد 1از بند » الف«قسمت تواند وارد شود كه به موجب هايي مينماينده خارجي در رسيدگي
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هاي خارجي و نمايندگان خارجي همكاري با دادگاه)فصل چهارم  36
هاي اين كشور و دادگاهاز  و ارتباط مستقيم بين يك دادگاههمكاري . 25ماده 

  خارجي يا نمايندگان خارجي
 ارجيهاي خارجي يا نمايندگان خاه، دادگاه بايد با دادگ1در ماده ل مورد اشاره ئدر مسا. 1 

كننده عنوان شخص يا نهاد اداره[حداكثر همكاري ممكن را، يا به طور مستقيم يا از طريق 
  .به عمل آورد]  درج شودكنندهبازسازي يا تصفيه به موجب قانون كشور تصويب

هاي خارجي يا نمايندگان خارجي ارتباط برقرار تواند به طور مستقيم با دادگاهدادگاه مي. 2
  37.دكنها به طور مستقيم درخواست اطالعات يا كمك كند يا از آن

  
كننده عنوان شخص يا نهاد اداره[همكاري و ارتباط مستقيم بين . 26ماده 

هاي و دادگاه]  درج شودكنندهبازسازي يا تصفيه به موجب قانون كشور تصويب
  خارجي يا نمايندگان خارجي

كننده بازسازي يا تصفيه به  نهاد ادارهعنوان شخص يا [،1 ل مورد اشاره در مادهئدر مسا. 1
بايد در اعمال وظايف خود و منوط به نظارت دادگاه، ]  درج شودكنندهموجب قانون كشور تصويب

  .هاي خارجي يا نمايندگان خارجي به عمل آوردحداكثر همكاري ممكن را با دادگاه
 كنندهقانون كشور تصويبكننده بازسازي يا تصفيه به موجب عنوان شخص يا نهاد اداره. [2

هاي حق دارد در اعمال وظايف خود و منوط به نظارت دادگاه، به طور مستقيم با دادگاه] درج شود
  .خارجي يا نمايندگان خارجي ارتباط برقرار كند

  
   همكاريهايشكل. 27ماده 

 ممكن است به هر طريق مناسبي به اجرا درآيد،26 و 25كاري مورد اشاره در مواد هم  : از جمله38
  انتصاب شخص يا نهادي براي اقدام بر طبق دستور دادگاه؛) الف

                                                                                                                                        
نماينده خارجي در يك رسيدگي ورشكستگي » شركت« كه ناظر بر 12 برخالف ماده .) راهنماي تصويب سند169پاراگراف (

نماينده خارجي در اين ماده، به معناي اتخاذ » ورود«، او استكننده براي انجام وظايف نمايندگي  در كشور تصويبجمعي
  ).م () راهنماي تصويب سند172پاراگراف (ه بدهكار در يك رسيدگي فردي است موضعي له يا علي

ها و مديران ورشكستگي در دو يا چند كشور گاه از اين فصل، ناظر بر ايجاد تمهيداتي براي همكاري داد27 تا 25مواد  .36
اموال بدهكار ورشكسته اتخاذ هاي ورشكسته يا حفظ و به حداكثر رساندن ارزش است تا بهترين تدابير براي بازسازي شركت

  ).م () راهنماي تصويب سند173پاراگراف ( گردد
 مانند ،گير ِهمكاريهاي سنتي و وقترت اجتناب از روشودر اين ماده، براي تأكيد بر ضر» به طور مستقيم«كاربرد واژه  .37

 راهنماي 179پاراگراف ( ها، از اهداف مهم اين سند استادگاه همكاري بين دجرياننيابت قضايي است؛ چراكه تسريع 
  ).م ()تصويب سند

 راهنماي 182پاراگراف  (كننده خواهد بودمره كشور تصويبم است كه اجراي اين همكاري، منوط به رعايت قواعد آ مسل.38
  ).م ()تصويب سند
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  اي كه دادگاه مناسب بداند؛تبادل اطالعات به هر وسيله) ب
  دن اداره و نظارت بر اموال و امور بدهكار؛كرهماهنگ ) ج
  ها؛ها از سوي دادگاهرسيدگي  كردنتأييد يا اجراي توافقات مربوط به هماهنگ) د
  هاي همزمان مربوط به يك بدهكار؛اهنگ كردن رسيدگيهم) هـ
هايي از همكاري را  ديگري يا نمونههايكننده ممكن است بخواهد شكلتصويبكشور ) [و

  ].دكنفهرست 
  

  هاي همزمان رسيدگي)فصل پنجم
جع به ورشكستگي كشور قوانين را[شروع يك رسيدگي به موجب . 28ماده 

  ز شناسايي يك رسيدگي خارجي اصليپس ا]  مشخص گرددكنندهتصويب
جع به ورشكستگي قوانين را[موجب پس از شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي، رسيدگي به 

 در تواند شروع شود كه آن بدهكار، امواليتنها در صورتي مي]  مشخص گرددكنندهكشور تصويب
ين كشور قرار دارند و، تا  آثار آن رسيدگي بايد به اموال بدهكار كه در ا39.اين كشور داشته باشد

 به 40 ضرورت دارد،27 و 26، 25جايي كه براي اعمال همكاري و  هماهنگي به موجب مواد 
 كه به موجب قانون اين كشور بايد در آن رسيدگي اداره شوند، محدود ديگر اموال آن بدهكار

  . گردد
  

ور جع به ورشكستگي كشقوانين را[هماهنگي يك رسيدگي به موجب . 29ماده 
  و يك رسيدگي خارجي]  مشخص گرددكنندهتصويب
جع به ورشكستگي كشور قوانين را[كه يك رسيدگي خارجي و يك رسيدگي به موجب هنگامي
به طور همزمان نسبت به يك بدهكار در حال انجام باشد، دادگاه ]  مشخص گرددكنندهتصويب

 و موارد ذيل بايد اعمال يد برآ27 و26، 25ي به موجب مواد بايد درصدد همكاري و هماهنگ
  :گردند

 كه درخواست شناسايي آن رسيدگي خارجي ثبتهرگاه رسيدگي در اين كشور، در زماني) الف
  شود، در حال انجام باشد،مي

                                                           
لي دارند كه شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي، مانع از شروع يك رسيدگي ورشكستگي مح مقرر مي29 و 28مواد  .39

 راهنماي 184پاراگراف (  اين كشور نيز اموالي داشته باشدآن بدهكار دركه نسبت به همان بدهكار نيست، مشروط بر آن
 خود، شروع رسيدگي محلي را نسبت به همان بدهكار منوط به مليتواند در قانون كننده مي البته كشور تصويب.)تصويب سند

  ).م () راهنماي تصويب سند186پاراگراف (كننده قرار داشته باشد شور تصويبآن كند كه محل تجاري بدهكار در ك
بدهكار در خارج از كشور ار يك رسيدگي محلي به اموال ي آثهايي هستند كه مانع از تسردوديتاين دو مورد، مح .40
  ).م () راهنماي تصويب سند187پاراگراف ( گردند مي
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   بايد متناسب با رسيدگي در اين كشور باشد؛21 يا 19هر قرار صادرشده به موجب ماده ) 1
ايي ه عنوان يك رسيدگي خارجي اصلي شناس باگر آن رسيدگي خارجي در اين كشور) 2

  .گردد اعمال نمي20شود، ماده 
درخواست شناسايي آن  يا پس از ثبت ،يدگي در اين كشور، پس از شناساييهرگاه رس) ب

   شروع شود،رسيدگي خارجي
كه رتيصو از سوي دادگاه بازنگري شود و در بايد21 يا 19رار معتبر به موجب ماده هر ق) 1

   يا خاتمه يابد؛ر اين كشور نباشد، بايد اصالح شودا رسيدگي دمتناسب ب
بند اگر رسيدگي خارجي، يك رسيدگي خارجي اصلي باشد، توقيف و تعليق مورد اشاره در ) 2

 20ماده  2بند كه متناسب با رسيدگي در اين كشور نباشد، بايد به موجب صورتي، در20 ماده 1
  . يا خاتمه يابداصالح شود

ور، تمديد يا اصالح قرار صادرشده به درخواست نماينده يك رسيدگي خارجي در صد) ج
ي است كه به موجب قانون مربوط به اموال) يا(غيراصلي، دادگاه بايد متقاعد شده باشد كه آن قرار 

 بايد در آن رسيدگي خارجي غيراصلي اداره شوند يا مرتبط با اطالعات مورد نياز در آن اين كشور
  .استرسيدگي 

  
  دن بيش از يك رسيدگي خارجيكرهماهنگ . 30ماده 
، در ارتباط با بيش از يك رسيدگي خارجي مربوط به يك بدهكار، 1ل مورد اشاره در ماده ائدر مس

 و موارد ذيل بايد 41 برآيد27 و26، 25دادگاه بايد درصدد همكاري و هماهنگي به موجب مواد 
  :اعمال شوند

 يا 19ر صادرشده به موجب ماده  خارجي اصلي، هر قراپس از شناسايي يك رسيدگي) الف
 به درخواست نماينده يك رسيدگي خارجي غيراصلي، بايد متناسب با آن رسيدگي خارجي 21

  42اصلي باشد؛
اگر يك رسيدگي خارجي اصلي، پس از شناسايي يا پس از ثبت درخواست شناسايي يك ) ب

  بايد21 يا 19د، هر قرار معتبر به موجب ماده رسيدگي خارجي غيراصلي، مورد شناسايي قرار گير

                                                           
كننده  ورشكستگي در خارج از كشور تصويب ناظر بر مواردي است كه يك بدهكار، موضوع دو يا چند رسيدگي30ماده  .41

 عالوه بر آن كهصورتيدر. كننده استرار در كشور تصويبقها، خواستار شناسايي يا صدور  و نماينده آن رسيدگيبوده
ر حال انجام باشد، دادگاه كننده هم يك رسيدگي ورشكستگي نسبت به همان بدهكار دهاي خارجي، در كشور تصويبرسيدگي

  ).م () راهنماي تصويب سند192پاراگراف (  را در كنار هم اعمال كند30 و 29 دو ماده بايد
 در ارتباط با چند 30، اولويت با رسيدگي محلي يا داخلي نسبت به رسيدگي خارجي بود، در ماده 29در ماده  كهدرحالي .42

صلي، اولويت و رسيدگي خارجي، ترجيح با رسيدگي خارجي اصلي نسبت به غيراصلي است و در بين چند رسيدگي خارجي غيرا
  .)م () راهنماي تصويب سند193پاراگراف ( ترجيحي وجود ندارد
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كه متناسب با رسيدگي خارجي اصلي نباشد، بايد اصالح صورتياز سوي دادگاه بازنگري شود و در
   يا خاتمه يابد؛ودش

چه پس از شناسايي يك رسيدگي خارجي غيراصلي، رسيدگي خارجي غيراصلي چنان)  ج
ها، قرار نگي آن رسيدگي بايد به منظور تسهيل هماهديگري مورد شناسايي قرار گيرد، دادگاه

  .اصالح كند يا خاتمه دهد) يا قرار صادرشده را(د، صادر كن
  

  فرض ورشكستگي بر مبناي شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي. 31ماده 
از نظر شروع يك رسيدگي به موجب نبود دليل خالف، شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي، در 

، دليل آن است كه آن بدهكار، ] مشخص گرددكنندهبه ورشكستگي كشور تصويبجع قوانين را[
  43.استورشكسته 

  
  هاي همزمانقاعده پرداخت در رسيدگي. 32ماده 

 ادعاي درخصوصكه يا حقوق عيني، طلبكاري ) داراي وثيقه( شدهبدون خدشه به دعاوي تضمين
بخشي از ( يك كشور خارجي، خود در يك رسيدگي به موجب قانون راجع به ورشكستگي در

 مربوط به همان تواند براي همان ادعا در يك رسيدگيده است، نميكردريافت 44)طلب خود را
وجهي را ]  مشخص گرددكنندهجع به ورشكستگي كشور تصويبقوانين را[بدهكار به موجب 

تر از وجهي كمكه پرداخت به ديگر طلبكاران از طبقه مشابه، به طور نسبي د، تا وقتيكندريافت 
  45.ده استكرباشد كه آن طلبكار قبالً دريافت 

  
 

 
در اين . در برخي از كشورها، شروع رسيدگي ورشكستگي مستلزم وجود دليلي مبني بر ورشكسته شدن بدهكار است .43

 زيرا داند؛ل رد بر ورشكستگي بدهكار مياي قاب اماره را- نه غير اصليـ، شناسايي يك رسيدگي خارجي اصلي 31موارد ماده 
توان او را در كشور  دگي ورشكستگي قرار گرفته، ميست، موضوع يك رسي ااو كه مركز منافع اصلي وقتي بدهكار در كشوري

سرعت رسيدگي محلي را در مورد او شروع كننده نيز ورشكسته فرض كرد و براي حفاظت از منافع طلبكاران محلي، بهتصويب
  ).م () راهنماي تصويب سند197 و 195، 194هاي پاراگراف( كرد

 استفاده شده »part payment« انگليسي با معادل » پرداخت جزئي«قانون نمونه، از اصطالح در نسخه انگليسي اين  .44
  .)م (است

كننده تأثيري ندارد و صرفاً بر اِعمال رفتار برابر با تمام بندي دعاوي به موجب قانون كشور تصويباين ماده، بر طبقه .45
 به صورت وثيقه و داراي حقوق عيني، پرداختبر دعاوي طلبكاران با بنابراين، در برا. دكنطلبكاران در يك طبقه تأكيد مي

  ).م ()راهنماي تصويب سند 199پاراگراف ( ن ماده تأثيري بر آن نخواهد داشتپذيرد و ايكامل صورت مي


