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 مسئله شناسايي و اجراي حكم ،»تعارض قوانين در ورشكستگي فرامرزي«يكي از مباحث عمده در زمينه 

 حكم ورشكستگي و تصفيه يا بازسازي اموال ورشكسته ، خارجيدعواي هنگامي كه در . خارجي است
صالح تقديم  هاي مرتبط به مراجع ذي در كشورمدير تصفيه، درخواست اجراي حكم توسط شود صادر مي
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در اين . كنندصورت مشروط با آن برخورد مي هها اين درخواست را مطلقاً رد و برخي ب برخي از دولت.است
 قانون نمونه«، )2000(» ي ورشكستگيامقررات اتحاديه اروپا در زمينه دعو« سياست تقنيني ،مقاله

و نظام حقوقي ايران در مبحث شناسايي و اجراي ) 1997(» آنسيترال در زمينه ورشكستگي فرامرزي
  .ي ورشكستگي فرامرزي بررسي خواهد شداحكم خارجي در دعو
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اجراي حكم ورشكستگي در . اموال ورشكسته را تشخيص، توقيف و تصفيه يا بازسازي كند
با توجه به .  منوط به شناسايي و صدور دستور اجرا از سوي كشور پذيرنده است، مرتبطهايكشور

هاي مرتبط، اجراي حكم ورشكستگي خارجي مستلزم زمان و موازي در كشور هاي همرسيدگي
ها، اسناد در راستاي افزايش همكاري بين دادگاه. هاي اين كشورهاستهمكاري بين دادگاه

 دو سند مهم از ،خصوص در اين. هاي مختلف پيشنهاد شده استز سوي نهادالمللي متعددي ا بين
كه شد  ميالدي تصويب 2000 و 1997هاي  سوي آنسيترال و اتحاديه اروپا به ترتيب در سال

مقررات «در حال حاضر نيز . ها برخوردارندنسبت به اسناد ديگر از مقبوليت بيشتري در بين كشور
در . شود مي ميالدي در اين منطقه اجرا 2000 مصوب سال» ورشكستگياتحاديه اروپا در زمينه 

هاي حقوقي  مسئله شناسايي و اجراي حكم خارجي در ورشكستگي فرامرزي در نظام،اين مقاله
  .شود ميآنسيترال، اتحاديه اروپا و ايران بررسي 

  
  مباني شناسايي و اجراي حكم ورشكستگي خارجي. 1

عنوان  منظور اجراي حكم صادره از دادگاه خارجي است، به ها بهلتآنچه موجب متقاعدساختن دو
ترين مباني شناسايي و اجراي حكم مهم. شود مباني شناسايي و اجراي حكم خارجي شناخته مي

 4.المللي نزاكت بين3 حقوق مكتسبه،2رفتار متقابل،: ند ازا خارجي عبارت

  
   رفتار متقابل.1ـ1

رفتار .  اصوالً رفتار متقابل است،دره از دادگاه خارجي در كشور پذيرندهمبناي تأثير فرامرزي حكم صا
هاي دهد كه دولت همان اعتباري را به احكام خارجي مي،متقابل بدين معني است كه دولت پذيرنده

ها مانند سوئيس  برخي از كشور5.دهند همان اعتبار را به احكام صادره از كشور پذيرنده مي،خارجي
اصل ) 1987الملل خصوصي مصوب خصوص حقوق بين  قانون فدرال سوئيس در166ده  ما1بند (

. برند كار مي  به،رفتار متقابل را در تعيين اين موضوع كه آيا حكم خارجي ورشكستگي اعتبار دارد يا نه
كند شناسايي حكم ورشكستگي خارجي در يك دولت، خصوص، اصل رفتار متقابل اقتضا مي در اين
متباين براي شناسايي  اين باشد كه آن دادگاه خارجي نيز شرايطي اساساً مشابه يا حداقل غيرمقيد به

                                                                                                                                        
Goode, Roy (1997), Principles of Corporate Insolvency Law, London, Sweet and Maxwell, Ltd, p. 494 - 
Zumbro, Paul H (2010), “Cross-Border Insolvencies and International Protocols– an Imperfect but 
Effective Tool”, Business Law International, vol. 11, no. 2, May, p. 160.  

2. Reciprocity 

3. Vested rights 

4. Comity 

 .266، ص1387، ميزان، الملل حقوق تجارت بينانصاري معين، پرويز؛  .5
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 مضافاً اينكه براي شناسايي حكم 6.حكم ورشكستگي صادره از دولت مذكور در نظر بگيرد
ي اگونه دعو هيچـ2ـ حكم قطعي و نهايي باشد، 1: مله شرايطي الزم است ازج،ورشكستگي خارجي

 حكم مزبور با حكمي كه سابقاً ـ3 دولت پذيرنده در جريان نباشد، خصوص نزد دادگاه  در اينزماني هم
اين مقامات بر  بنا7.گونه تعارضي نداشته باشددر اين زمينه توسط دولت پذيرنده صادر شده، هيچ

ت راجع ها احكام و دعاوي ورشكستگي خارجي را تا آنجايي كه مقررادار در بسياري از كشور صالحيت
 8.كنند دهد شناسايي ميبه شناسايي مجري در آن كشور خارجي، مقررات كشور پذيرنده را انعكاس مي

هاي نسبتاً مشابه داشته باشند، ممكن است  نظام،ي ورشكستگياهاي مرتبط با دعورو اگر كشور ازاين
 ارتباط كافي داشته بحث،  با كشور مورد و حكم ديگري را نيز شناسايي كنند مشروط بر اينكهاهر دعو

  9. مغاير با نظم عمومي و مالحظات منصفانه در دولت پذيرنده نباشد،و شناسايي مذكور
  
   حقوق مكتسبه.2ـ1

ها  حسب قوانين آن كشور بايد در ساير كشور،بر اساس اين نظريه، حقوق مكتسب در يك كشور
 محترم شناخته ،هاي ديگر و از طريق شناسايي و اجراي آن توسط كشورشود نيز شناسايي 

موجب صدور حكم از دادگاه صالح، مثالً در زمينه تصفيه اموال ورشكسته، يك حق   به10.شود
المللي حقوق  بنا بر اصل شناسايي بين،اين حق. شود مينفع در دادرسي ايجاد  براي طرف ذي

هاي مرتبط، مثالً  بايد در ساير كشور11الملل خصوصيعنوان يكي از مباني حقوق بين همكتسبه ب
محل استقرار اموال بدهكار متوقف نيز محترم شمرده شود و چهره فرامرزي حكم مذكور نبايد به 

  . خدشه وارد كند،حقوق مكتسب از آن
  

  المللي  نزاكت بين.3ـ1
يكي ديگر از مباني تعارض قوانين و نفوذ حكم دادگاه خارجي در قلمرو سرزميني دادگاه متبوع يك 

نظر به مسائل و مشكالت ناشي از ماهيت داخلي مقررات . المللي است اصل نزاكت بين،كشور ديگر
گونه اثر المللي جامع در زمينه ورشكستگي و امكان عدم شناسايي هرورشكستگي، فقدان معاهدات بين

 
6. Nierop, Erwin and Stenström, Mikael (2002), “Cross-Border Aspects of Insolvency Proceedings for 
Credit Institution – A Legal Perspective”, International Seminar on Legal and Regulatory Aspects of 
Financial Stability, Basel, Switzerland, 21-23 January, p.20. 

7. Ibid. 

8. Ibid. 

9. Ibid, p. 21. 

 .28، ص 1390، جلد دوم، چاپ چهارم، سمت،يالملل خصوصحقوق بين ابراهيمي، نصراهللا؛ .10

، ابراهيمي؛ 412، ص 1383، مؤسسه انتشارات اميركبير، المللي در نظام حقوق ايرانحقوق تجارت بيننصيري، مرتضي؛  .11
 .28، ص پيشين
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نزاكت «اند كه به آن ها و مقامات قضايي به مفهومي توسل جستهفراسرزميني احكام مزبور، دادگاه
هاي  بر همين اساس، در راستاي غلبه بر مسائل ناشي از ورشكستگي12.شود مياطالق » الملليبين
المللي قابل اعمال، گونه قاعده بين رغم وجود هر  علي،هاي قضايي مختلفها در حوزهالمللي، دادگاهبين

و نه رفتار نزاكت در مفهوم حقوقي، نه موضوع تعهد مطلق است  «13.كنند با يكديگر همكاري مي
 دولت با رعايت و ، بلكه نزاكت، نوعي شناسايي است كه بر مبناي آن،متقابل يا امتياز ويژه صرف

المللي و حقوق شهروندان و ديگر اشخاص تحت هايي ازجمله سهولت و تكليف بينمالحظه معيار
ني، اجرايي و  جهت اعمال تقني،حمايت قانوني خود، در داخل قلمرو سرزميني خويش، به دولت ديگر

 15بودن بر اصل سرزميني) و نه الزامي(المللي، استثنايي اختياري  نزاكت بين14.»دهدقضايي اجازه مي
  . كننده بستگي داردقوانين و مقررات است كه به صالحديد دادگاه رسيدگي

 اجراي حكم دادگاه خارجي،  مانند اشكال مختلفي داشته باشد،المللي نزاكت بينممكن است 
يا همكاري با دادگاه خارجي در دستيابي و آن، و شناسايي رام به دادرسي دادگاه خارجي احت

در زمينه ورشكستگي فرامرزي، نزاكت معموالً در قالب احترام به  16.گذاري اطالعات اشتراك
گذاري و  اصلي و اشتراكدعواي آوري اموال براي دادرسي اوليه و اصلي در دادگاه ديگر، جمع

 304 بخش )ج( قسمت 5 اصل نزاكت در بند ،براي نمونه. يابده اطالعات تجلي ميدستيابي ب
 عنوان  به همان قانون 18)2005 (15 و در حال حاضر در فصل 17)1978(قانون ورشكستگي آمريكا 

  .ده استشخارجي منعكس   ورشكستگيدعواي هاي شناسايي حكم صادره در يكي از معيار
  

  شكستگي خارجي در قانون نمونه آنسيترال شناسايي و اجراي حكم ور. 2
منظور رفع موانع حقوقي توسعه   به19)آنسيترال(الملل سازمان ملل متحد كميسيون حقوق تجارت بين

قانون نمونه آنسيترال در زمينه « سندي را با عنوان ، ميالدي1997تجارت جهاني در سال 
پيشنهاد نمود كه با درج آن در قوانين ها  تدوين و تصويب كرد و به كشور20»ورشكستگي فرامرزي

 همكاري ، در راستاي هماهنگي و يكنواختي در رسيدگي به دعاوي ورشكستگي فرامرزي،داخلي خود
راهنماي قانونگذاري آنسيترال در زمينه «عنوان ضميمه كتابي با عنوان  اين قانون به. و مساعدت كنند

 
12. Nierop, Erwin and Stenström, Mikael, op. cit, p. 19. 

13. Ibid. 

14. Burman, Harold S, “Harmonization of International Bankruptcy Law: A United States Perspective”, 
Fordham Law Review, vol. 64, 1996, p. 2552, FN. 62. 

15. Territorial principle  

16. Ibid, Appendix D: “Glossary of Legal and Economic Terminology”. 

17. Section 304 (c) of the US Bankruptcy Code (1978) 

18. Chapter 15 of the US Bankruptcy Code (2005) 
19. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

20. The UNCITRAL Mode Law on Cross-Border Insolvency 
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 كاربرد مؤثرتر اين قانون و به منظور بهچنين  هم،آنسيترال.  منتشر شده است21»حقوق ورشكستگي
 منتشر كرده است كه براي فهم 22»راهنماي تصويب«هدف تبيين اهداف و مباني آن، متني با عنوان 

 اين قانون كه از يك مقدمه و پنج فصل 23.عنوان راهنماي اجراست  مفيد بوده و به،صحيح قانون
ها در زمينه سازي قوانين ماهوي كشور ان و يكس24سازيدنبال هماهنگ تشكيل شده است، به

هاي مؤثر نمودن شيوه منظور فراهم هايي بهدنبال ارائه راهكار ورشكستگي فرامرزي نيست، بلكه به
هاي مختلف در هاي كشور بين دادگاه25هاي فرامرزي و افزايش همكاريبراي برخورد با ورشكستگي
. اي است اثر الزامي و تجويزي ندارد بلكه توصيه هيچ، قانون نمونه26.امر تصفيه و بازسازي است

   27.ها در حال افزايش استتصويب اين قانون توسط كشور
 ، اصلي خارجي تقدم دهد و همراه با اين امردعواي هدف اوليه قانون فوق اين است كه به 

 ها وهاي محلي را هم راجع به اموال داخلي شناسايي كند تا همكاري بين دادگاهصالحيت
. هاي داخلي تجويز شودمديران تصفيه ارتقا يابد و شناسايي دعوا و مقامات خارجي در دادگاه

اي  است و حاوي هيچ قاعده29 بوده و شكلي28 اساساً مربوط به صالحيت، قانون نمونه،بنابراين

 
21. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law 

22. Guide to enactment  

: ، ترجمه»الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشكستگي فرامرزي قانون نمونه كميسيون حقوق تجارت بين«: ك. ن.23
 . 257، ص 1389، 42 ، ش27، سال المللي مجله حقوقي بينفهيمه مرادي، 

24. Coordination 

25. Cooperation 

كه ناظر بر بعد » همكاري«منظور از .  استبه ميان آمده» هماهنگي«نه  و» همكاري«در مقدمه قانون نمونه، صحبت از  .26
كردن به شناسايي اين امر كه مقتضي است  دعواي ورشكستگي و كمك كردن به اداره كارآمد  كمك«: شكلي است عبارت است از

 و هر شده در دادگاه كشورهاي مختلف همكاري كنند  با يكديگر در ارتباط با دعاوي اقامه،بدهكاران، طلبكاران، مديران تصفيه
 .»دعواي ورشكستگي كه به نفع اموال قابل احترام بدهكاران است، اتخاذ كنند منظور هماهنگي اداره  اقدام مناسب به

Wessels, Bob, and Fletcher, Ian, “The ALI/III Principles of Cooperation in Transnational Cases (Global 
Principles for Cooperation in International Insolvency Cases)”, International Insolvency Institute, Tenth 
Annual International Insolvency Conference, Rome, Italy, June, 2010, pp. 52-53).  

  نيز(Harmonization)كه معادل » هماهنگي«ناظر بر آيين دادرسي و بعد شكلي است؛ اما » همكاري«گونه كه هويداست  همان
 .(Ibid, p. 53 & 60). ها اساساً مشابه يكديگر شوند هايي براي تغيير قوانين دو يا چند كشور داللت دارد تا قوانين آنهست، به تالش

 . سازي قوانين ماهوي كشورهاي مختلف در يك زمينه خاص است ناظر بر يكسان» هماهنگي«ديگر،  عبارت به

، )2000(، ژاپن )2000(، مكزيك )1998(اريتره : ند ازا اند كه عبارت صويب كرده كشور اين قانون را ت19در حال حاضر  .27
، صربستان )2003(، جزاير ويرجين بريتانيا )2003(، روماني )2003(، هلند )2002(نگرو  مونته. ،)2000(آفريقاي جنوبي 

، )2006(، بريتانياي كبير )2006(ره ، جمهوري ك)2006(، كلمبيا )2006(نيوزيلند ) 2005(، اياالت متحده آمريكا )2004(
  ):2010(، يونان )2009(، موريس )2009(، كانادا )2008(، استراليا )2007(اسلوني 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html  
28. Jurisdictional  

29. Procedural  
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 30.راجع به حقوق ماهوي يا قواعد انتخاب قانون حاكم نيست

  
   كليات.1ـ2

   قلمرو.الف
هاي دولت ديگر بنابراين دادگاه. كننده نگريسته شود قانون بايد از منظر دولت تصويبمقررات اين

حتي اگر آن دولت نيز قانون ) 2بند هـ، ماده (شوند عنوان دادگاه خارجي در نظر گرفته مي به
  .نمونه را پذيرفته باشد

  :دارد قانون نمونه مقرر مي1ماده 
  :شود ميقانون حاضر در موارد ذيل اعمال . 1«

 خارجي، از كشور دعواي  خارجي، در ارتباط با مدير تصفيه از سوي دادگاه خارجي يا .الف
  .كننده درخواست همكاري شودتصويب
كننده  موجب قوانين ورشكستگي كشور تصويب به ييدعوا  در كشور خارجي، در ارتباط با .ب

  .درخواست همكاري شود]  داخليدعواي [
 دعواي [كننده موجب قوانين ورشكستگي كشور تصويب  بهييعواد  خارجي و دعواي  .ج
  .زمان در حال انجام باشد طور هم هنسبت به يك بدهكار ب] داخلي
نفع در كشور خارجي، نسبت به درخواست شروع يا شركت   طلبكاران يا ديگر اشخاص ذي.د

  .دننفع باش  ذي،كنندهموجب قوانين ورشكستگي كشور تصويب  بهييدعوا در 
شده مانند  قانون حاضر، نسبت به دادرسي مربوط به برخي اشخاص حقوقي مشخص. 2
كننده هستند و هاي بيمه كه موضوع نظام ورشكستگي خاص در كشور تصويبها يا شركتبانك

  .»شود ميها از اين قانون دارد، اعمال ن نمودن آنا تمايل به مستثن،كنندهدولت تصويب
و تقدم معاهدات و تعهدات ) 6ماده (، بايد استثناي نظم عمومي 2در بند بر استثناي مذكور  عالوه

بنابراين قلمرو اعمال . شود نيز لحاظ ) 3ماده (كننده بر مقررات اين قانون المللي دولت تصويببين
 خارجي راجع به ورشكستگي يك دعواي كه نسبت به هر  نحوي قانون نمونه بسيار كلي است به

  31. تحت صالحيت يك دادگاه خارجي قرار گرفته، قابل اعمال خواهد بود،مور ويشخص كه اموال و ا
  
  شناسي اصطالح.ب

برخي از .  تعريف شده است2اصطالحات و مفاهيم اصلي مورد استفاده در قانون نمونه در ماده 
 

30. Goode, Roy, and Others (2007), Transnational Commercial Law: Texts, Cases and Materials, 
Oxford University Press, New York, First Edition, p. 555. 

31. Howell, Jonathan L. (2008), “International Insolvency Law”, International Lawyer, vol. 42, Spring, p. 126. 
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  :ند ازا اين اصطالحات عبارت
در كشور خارجي، ست از رسيدگي جمعي قضايي يا اداري  اعبارت 32: خارجيدعواي  ـ1

، اموال و امور بدهكار دعوا ازجمله رسيدگي موقت، بر اساس قانون ورشكستگي، كه در آن 
  .گيرند منظور بازسازي يا تصفيه، موضوع كنترل يا نظارت دادگاه خارجي قرار مي به

ست از رسيدگي خارجي كه در كشوري كه مركز  اعبارت 33: اصلي خارجيدعواي  ـ2
  .شود ر است واقع ميمنافع اصلي بدهكا

 اصلي دعواي ست از رسيدگي خارجي، غير از  اعبارت 34: غيراصلي خارجيدعواي  ـ3
 دارد، واقع 12 به معناي پاراگراف ششم ماده اي خارجي، كه در كشوري كه بدهكار در آنجا شعبه

  .شود مي
 و كاال يا ست از هر محل فعاليتي كه بدهكار در آنجا با نيروي انساني اعبارت 35: شعبهـ4

  .دهدموقت انجام ميخدمات، فعاليت اقتصادي غير
  

   بررسي مقررات كليدي قانون نمونه.2ـ2
 يعني مركز منافع اصلي بدهكار و شناسايي ، دو موضوع اساسي در قانون نمونه،در اين قسمت

  . خارجي بررسي خواهد شددعواي 
  
   مركز منافع اصلي بدهكار.الف

مركز منافع «اصلي خارجي  غيردعواي  اصلي خارجي از دعواي شخيص  معيار ت،در قانون نمونه
  : قانون نمونه16 ماده 3موجب بند  به.  است36»اصلي بدهكار

، و ]درمورد اشخاص حقوقي[ شخص بدهكار 37در صورت فقدان دليل مخالف، محل ثبت«
رض عنوان مركز منافع اصلي بدهكار ف  به38،ميئدرمورد اشخاص حقيقي، محل سكونت دا

  .»شود مي
معموالً در . است» اقامتگاه قانوني «، در قانون نمونه39بنابراين مبناي تعيين كشور مرجع

هايي مانند اقامتگاه مديون، محل ثبت  از معيار،ها براي تعيين كشور مرجعقوانين داخلي كشور
 

32. Foreign proceeding 

33. Foreign main proceeding 

34. Foreign non-main proceeding 

35. Establishment  

36. Center of the Debtor's Main Interests (COMI) 

37. Registered office 

38. Habitual residence 

39. Home country 
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اده هاي شركت و مركز اصلي استفشركت، محل استقرار حجم عمده اموال، حجم عمده فعاليت
كه اصوالً بر محل » مركز منافع اصلي مديون«تر  اما قانون نمونه از مفهوم كلي40شود مي

لذا . ، استفاده كرده استشود ميمي بدهكار حقيقي و محل ثبت شركت بدهكار اطالق ئسكونت دا
» اصلي «دعواي توان گفت در صورت فقدان دليل مخالف،   قانون نمونه مي16 و 2با جمع مواد 

تگي، اعم از اينكه در قالب بازسازي يا تصفيه باشد، در صالحيت دادگاه محل ثبت ورشكس
 غير ،اشخاص حقوقي يا محل اقامت اشخاص حقيقي است مگر اينكه ثابت شود اقامتگاه مديون

 قانون نمونه، راه براي 16دليل امكان اثبات خالف فرض مندرج در ماده  هب. از اين موارد است
  . مسدود شده است41،ستجو براي انتخاب دادگاه مساعدمسئله متقلبانه ج

  
  42 خارجيدعواي  شناسايي .ب

در اين قانون .  خارجي استدعواي  در زمينه شناسايي ،شده در قانون نمونه عمده مباحث مطرح
 ،در اين قسمت.  تدابيري اتخاذ شده است، خارجيدعواي منظور تسهيل هرچه بيشتر شناسايي  به

  . شودبررسي مي) اعم از اصلي و غيراصلي( خارجي دعواي اسايي يك شرايط و آثار شن
  
   شرايط شناسايي.1

 كاستن از ،ترين هدف آنسيترال از تدوين قانون نمونه در زمينه ورشكستگي فرامرزي مهم
معموالً در قوانين . تشريفات شكلي و شرايط ماهوي شناسايي دعاوي ورشكستگي خارجي است

هاي اي براي شناسايي احكام حقوقي دادگاهايط ماهوي متعدد و پيچيده تشريفات و شر،داخلي
 عمالً ، ورشكستگيدعواي اعمال اين تشريفات براي شناسايي . بيني شده استخارجي پيش

كردن يا  دستيابي به اهداف شناسايي را كه جلوگيري از تصرف مديون در اموال خود و مخفي
 ضمن كاستن از تشريفات شكلي ،لذا قانون نمونه. كند يممكن مها است، غير بردن آن بين از

  43. داده استكاهش ورشكستگي خارجي، شرايط ماهوي شناسايي را نيز دعواي شناسايي 
بر  عالوه.  قانون نمونه بيان شده است17 و 15 خارجي در مواد دعواي شرايط شناسايي يك 

 دعواي  شرايط شناسايي ،بنابراين. است نيز بر اين مواد حاكم 6اين شرايط، اصل مقرر در ماده 
  :خارجي در قانون نمونه به شرح ذيل است

 
40. LoPucki, Lynn M. (1999), "Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach", 
Cornell Law Review, vol. 84, p. 714. 

41. Forum shopping 

42. Recognition of a foreign proceeding 

، »اي بر قانون نمونه آنسيترال در مورد ورشكستگي فرامرزيمقدمه:  فرامرزيورشكستگي«الچواني، مجيد؛  قرباني .43
 .76، ص1387، پاييز و زمستان 13 و 12 ، شهاي تجارت جهاني فصلنامه پژوهش
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  . است) صورت خودكار هو نه ب(موجب درخواست از دادگاه   شناسايي صرفاً بهـ1
لذا . دار خارجي است مجاز و صالحيتتصفية مدير درخواست شناسايي صرفاً از سوي ـ2

تصفيه   غير از مدير،طلبكاران يا هر مقام ديگردرخواست شناسايي حكم ورشكستگي از طرف 
  .خارجي قابل پذيرش نيست

  . باشد15 ماده 3 و 2 به همراه ضمايم مندرج در بند دباي درخواست شناسايي ـ3
  ).6ماده ( آشكارا با نظم عمومي دولت پذيرنده مغايرت نداشته باشد طور به دعوا  شناسايي ـ4

.  ورشكستگي خارجي استدعواي  تقاضا مكلف به شناسايي  دادگاه مورد،با جمع شرايط فوق
 و 2به شرح مندرج در ماده (اصلي عنوان اصلي يا غير  خارجي را بهدعواي  تواند  ميدادگاه پذيرنده

  .مورد شناسايي قرار دهد) 17 ماده 2بند 
 خارجي صادر دعواي  كه ممكن است در صورت شناسايي 44انواع قرار تأمين موقت فوري

  :ند ازا  قانون نمونه عبارت19موجب ماده  د بهشو
  . توقيف اجراي حكم عليه اموال بدهكار.الف«
  .گونه واگذاري هريك از اموال بدهكار  تعليق حق انتقال، رهن يا هر.ب
نمودن تحقيق از شهود، اخذ دليل يا ارائه اطالعات مربوط به اموال، امور، حقوق،   فراهم.ج

  .بدهكارهاي تعهدات يا مسئوليت
تصفيه خارجي يا ديگر شخص منصوب از سوي دادگاه   نزد مدير، توديع اموال بدهكار.د

  .»منظور حفظ ارزش اموال به
  

   آثار شناسايي.2
اصلي، آثاري قابل شمارش  خارجي، اعم از اصلي يا غيردعواي در قانون نمونه براي اصل شناسايي 

  .  آثار متفاوتي دارد،اصلي اصلي يا غيرعنوان  خارجي بهدعواي همچنين شناسايي . است
  
   خارجي دعواي  آثار شناسايي .يك

موجب  اصلي باشد، به اصلي يا غيردعواي  عنوان  به خارجي، اعم از اينكه دعواي آثار شناسايي 
  :ند ازا قانون نمونه عبارت

  ).21 ماده 1بند ( صدور هر قرار تأمين فوري مناسب ـ1
 تمام يا بخشي از اموال بدهكار كه در كشور پذيرنده واقع شده است،  اعطاي اختيار تقسيمـ2

شرط اينكه منافع طلبكاران مقيم در كشور پذيرنده  تصفيه خارجي به درخواست وي و به به مدير
  ).21 ماده 2بند (به قدر كفايت حفظ شود 

 
44. Relief 
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 ،يه خارجيتصف اصلي، براي مدير خارجي، اعم از اصلي يا غيردعواي لذا صرف شناسايي 
كند بلكه اعطاي اين اختيار به اختيار فروش و تقسيم اموال واقع در كشور پذيرنده را ايجاد نمي

گيرد، مشروط بر اينكه تصفيه خارجي و توسط دادگاه دولت پذيرنده صورت مي درخواست مدير
 در 45»يافته لجهاني تعدي« تجلي نظريه ،فراز اخير. منافع طلبكاران مقيم دولت پذيرنده حفظ شود

  .قانون نمونه است
 ، مدني مطرح در كشور پذيرنده كه بدهكاردعواي تصفيه خارجي در هر   اختيار ورود مديرـ3

  ).24ماده (يك طرف آن است، مشروط بر اينكه الزامات قانون اين كشور را رعايت كند 
بار به حال  زيان اقامه كليه دعاوي الزم براي ابطال اعمال حقوقي متقلبانه يا اعمال ـ4

  ).23ماده ( طبق مقررات كشور پذيرنده ،طلبكاران
 ابطال معامالت متقلبانه و مرجحانه دعواي  مثل دعوا  طرح هرگونه ،بنابراين در قانون نمونه

تصفيه خارجي يا ورود وي به دعاوي مطرح در دولت پذيرنده، طبق مقررات داخلي  توسط مدير
  .گر احترام به حاكميت سرزميني و قوانين داخلي در قانون نمونه استگيرد و اين امر بيانصورت مي

  
   اصلي خارجيدعواي  آثار شناسايي .دو

 خارجي مطرح در دعواي  دعواي اصلي، يعني عنوان  به خارجي دعواي  شناسايي ،در قانون نمونه
  .رشكستگي فرض وـ2ـ توقف خودكار، 1:  متوقف، دو اثر مهم دارددهكارِمركز منافع اصلي ب

 دعاوي و 46»توقف خودكار« اصلي، دعواي عنوان   خارجي بهدعواي ترين اثر شناسايي   مهم.1
 خارجي دعواي در صورت شناسايي «:  قانون نمونه20موجب ماده  به. عمليات اجرايي است

  : اصلي خارجيدعواي عنوان  به
، حقوق، تعهدات يا  طرح يا ادامه اقدامات فردي يا دعاوي فردي مربوط به اموال.الف
  .شود مي متوقف ،هاي بدهكارمسئوليت
  .شود مي متوقف ، اجراي حكم عليه اموال بدهكار.ب
  .»شود مي 47 معلق،گونه واگذاري هريك از اموال بدهكار حق انتقال، رهن يا هر.ج

 ها بتواننددهد و احتمال اينكه دادگاهاين تعليق، ريسك نقل و انتقال متقلبانه را كاهش مي
 چنانچه دادگاه 48.رساندها را پرداخت كنند به حداكثر مي نفع را متقاعد و ديون آن اشخاص ذي

  .شود مياصلي شناسايي كند اين اقدامات متوقف ن غيردعواي عنوان   خارجي را بهدعواي 
 4 و 3، 2هاي  خارجي بر اساس بنددعواي استثنائات قاعده توقف خودكار ناشي از شناسايي 

 
45. Modified universalism 

46. Automatic stay 

47. Suspend 

48. Howell, Jonathan L., op. cit, p. 129. 
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  :ند ازا  قانون نمونه عبارت20ماده 
مثالً ممكن است طلبكاران داراي وثيقه، .  استثنائات مقرر در قوانين داخلي دولت پذيرندهـ1
  .رغم عمليات تصفيه خارجي، حقوق ناشي از وثيقه خود را راجع به اموال محلي اعمال كنند علي

  . اقامه دعاوي الزم فردي براي حفظ يك ادعا عليه بدهكارـ2
  . ورشكستگي جديد يا طرح دعاوي در چنين دعوايي در محاكم دولت پذيرندهدعواي قامه  اـ3

: نتيجه رسيد كه در قانون نمونهتوان به اين  با لحاظ مقررات مندرج در فصل سوم اين قانون مي
  .ناشي از شناسايي، خودكار است) تعليق( توقف ـ2.  خارجي خودكار نيستدعواي اسايي  شنـ1

 49»فرض ورشكستگي« اصلي، دعواي عنوان   خارجي بهدعواي ر مهم شناسايي  ديگر اث.2
 اصلي دعواي در صورت فقدان دليل مخالف، شناسايي «:  قانون نمونه31موجب ماده  به. است

كننده، دليل آن است كه موجب قوانين ورشكستگي دولت تصويب  بهدعوا منظور شروع  خارجي، به
  . »بدهكار، ورشكسته است

 منوط به اثبات ، ورشكستگيدعواي شروع رسيدگي به ، )مانند حقوق ايران(ها برخي نظامدر 
 دعواي ها پس از شناسايي ها، دادگاهطبق قانون نمونه در اين دسته از نظام. توقف بدهكار است
ي موجب آن برا  داخلي از اماره فوق استفاده كنند كه بهدعواي توانند براي افتتاح  اصلي خارجي مي
هايي كه توقف  اين فرض در نظام. ديگر نيازي به اثبات توقف بدهكار نيست، شروع رسيدگي

   50. ورشكستگي نيست، كاربردي ندارددعواي  شرط شروع ،مديون
  

   تحليل سياست تقنيني قانون نمونه آنسيترال.ج
انين از منظر تعارض قو» قانون نمونه آنسيترال در زمينه ورشكستگي فرامرزي« هايويژگي
  :ازاند  عبارت
صلي ا غيردعواي  اصلي از دعواي  مبناي تعيين عنوان  به معيار تعيين مركز منافع اصلي ـ1

 ،مورد اشخاص حقوقي مورد اشخاص حقيقي، محل سكونت، و در است كه در» اقامتگاه«خارجي، 
  . محل ثبت شركت است

  .نون نمونه يكي از موانع اجراي قاعنوان  به» نظم عمومي« استثناي ـ2
 محدود به اموال مستقر در داخل قلمرو سرزميني خود است و گسترش ،صالحيت دادگاه ـ3

  .كند  صرفاً در راستاي ضرورت همكاري و هماهنگي معنا پيدا مي،صالحيت نسبت به اموال خارجي
منظور   داخلي بهدعواي ها در   حق مراجعه مستقيم مديران تصفيه خارجي و شركت آنـ4

  .در رسيدگيتسريع 
 

49. Presumption of insolvency 

  .79، ص پيشينالچواني؛   قرباني.50
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  . داخليدعواي  حق ورود طلبكاران خارجي به ـ5
  .هابندي طلب احترام به قوانين ماهوي داخلي ازجمله عدم تأثير قانون نمونه بر طبقهـ6
ها در بندي طلبآميز با طلبكاران خارجي، در عين احترام به طبقهتبعيض  رفتار برابر و غيرـ7

  . ورشكستگي داخليدعواي 
 اصلي دعواي ودكار دعاوي و تعليق خودكار معامالت ناقله در صورت شناسايي  توقف خـ8

  .هاي مبارزه و جلوگيري از تقلب نسبت به قانون يكي از راهعنوان  بهخارجي 
  . ضرورت حفظ منافع طلبكاران داخليـ9

  . ضرورت رعايت مقررات محلي در طرح دعاويـ10
  .اموال خارجي بدهكار محلي به دعواي  ممانعت از تسري آثار ـ11
كننده است و  همان مرجع و قانون كشور پذيرنده و تصويب، مرجع صالح و قانون حاكمـ12

صرفاً دادگاه داخلي با دادگاه خارجي همكاري و . شود مياز اعمال قانون خارجي ممانعت 
  .تواند در قالب صدور قرار تأمين باشد مساعدت نموده كه مي

 داخلي، آن هم صرفاً دعواي  خارجي، اولويت و برتري با دعواي   داخلي ودعواي  بين ـ12
 اصلي است و بين دعاوي دعواي در بين دعاوي خارجي، اولويت با . نسبت به اموال داخلي است

  .اصلي خارجي اولويتي وجود نداردغير
ئله طور مستقيم به مس عد شناسايي حكم خارجي است و به بيشتر ناظر بر ب، قانون نمونهـ13

آيد كه به حاكميت اما از فحوي مقررات برمي. تعيين قانون حاكم و دادگاه صالح نپرداخته است
براي نمونه در خصوص مرجع صالح، در ماده (كننده احترام گذاشته است سرزميني دولت رسيدگي

  ).كند كننده را معرفي مي شده توسط كشور تصويب  همان مرجع صالح تعيين4
  :نظر به مراتب فوق

رسد نظام نظر مي ه ورشكستگي فرامرزي بدعواي هاي تعارض قوانين در  از منظر رويكرد.الف
 محور اصلي ،يافته  جهاني تعديلنظريه. است» يافتهتعديل جهاني« رويكرد ،حاكم بر قانون نمونه

آوري و تقسيم اموال غرمايي بدهكار متوقف توسط مرجع  يعني ضرورت جمع51»رويكرد جهاني«
 دعواي حد، بر يك مبناي جهاني و سراسري را پذيرفته است اما حق رسيدگي توأم با انصاف در وا

هاي محلي را مطرح در كشور مرجع خارجي و حمايت از منافع بستانكاران داخلي براي دادگاه
رسيدگي خارجي از  ،نحو خودكار يافته بهتعديل در رويكرد جهانيِ 52.همچنان محفوظ دانسته است

بودن  خصوص منصفانه د بلكه ابتدا نوعي رسيدگي مقدماتي كه متضمن بررسي درشو يت نميتبع

 
51. Universalism 

52. Westbrook, Jay Lawrence, "A Global Solution to Multinational Default", Michigan Law Review, vol. 
98, June, 2000, p. 2301. 
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 آن با قانون داخلي است ضرورت 53رسيدگي خارجي و حمايت از بستانكاران داخلي و شباهت كلي
منبعث از ( آثار حكم صادره از محدوده قلمرو دادگاه صادركننده فراتر رفته ، در قانون نمونه54.دارد
كننده كه محل استقرار اموال بدهكار است، به شرط هاي تصويبولي در كشور) ه جهانينظري

 در صورت شناسايي 21 ماده 2كه بر اساس بند  حفظ منافع طلبكاران داخلي معتبر است چرا
تواند اختيار تقسيم تمام يا بخشي از اموال  اصلي، دادگاه مي خارجي، اعم از اصلي و غيردعواي 

تصفيه خارجي اعطا كند، مشروط بر اينكه از منافع طلبكاران داخلي  ار را به مديرداخلي بدهك
  . محافظت شود

 جهاني مطلق،  يافته نسبت به نظريه تعديلترين امتياز نظريه جهانيِدانان، مهم از نظر حقوق
ت كه شده در آن دعواي خارجي اس  منصوبتصفيه خارجيِ امكان رد و امتناع از همكاري با مدير

 كنترل اموال در اختيار دادگاه بوده و ، در اين رويكرد55.رساند به بستانكاران داخلي لطمه مي
 ، اين امر.ع شده است اموال در آنجا واق پذيرد كه قسمت عمده معموالً توسط دادگاهي صورت مي

وال در  ام56صورت كشور به كشور را منتفي ساخته و امكان تقسيم متناسب  دعوا به ضرورت اقامه
رسد  به نظر مي57.دهد  رعايت اصل تساوي ميان آنان را افزايش مي،ميان بستانكاران و درنتيجه

هاي موجود  دوري از افراط و تفريط،يافته در سراسر جهان  رويكرد جهاني تعديل ترين جلوهمهم
مختلف بر هاي هاي كشورهاي جهاني و سرزميني و تأكيد بر همكاري بين دادگاهدر ذات رويكرد

. خم اصل رفتار متقابل محدود نكرده است و المللي است كه خود را در پيچمبناي اصل نزاكت بين
 چرا كه بين ،ديگر امتياز ويژه اين رويكرد، توجه به واقعيات و ماهيت دعواي ورشكستگي است

مين  از ه.ه است نوعي سازش برقرار كرد،رعايت اصل تساوي و حمايت از بستانكاران داخلي
  .يافته گرايش دارد  تعديل جهاني به رويكرد جهانيِروست كه جامعه

 و جهاني منعكس است؛ عناصر رويكرد 58 عناصر هر دو رويكرد سرزميني، در قانون نمونه.ب
، )21 ماده 2قسمت اخير بند (حفظ منافع طلبكاران داخلي : ازاند  عبارتسرزميني در قانون نمونه 

موجب قانون كشور  ها بهبندي طلبا حقوق عيني و احترام به طبقهاحترام به حقوق تضميني ي
كننده به اموال مستقر در ، محدوديت صالحيت دادگاه كشور تصويب)32ماده (كننده تصويب

 داخلي دعواي ، اولويت )28ماده ( اصلي خارجي دعواي قلمرو سرزميني خود پس از شناسايي 
شناسايي : ازاند  عبارتصر رويكرد جهاني در قانون نمونه عنا). 29ماده ( خارجي دعواي نسبت به 

 
53. Rough similarity 

54. Ibid, p. 2300 - Mason, Rosalind, "Cross-Border Insolvency Law: Where Private International Law 
and Insolvency Law Meet", cited in: Omar, Paul J, "International Insolvency Law: Themes and 
Perspectives", ASHGATE e-Book, 2008, p. 51. 

55. LoPucki, Lynn M, op. cit, p. 728. 

56. Pro rata 

57. Ibid. 

58. Territoriality 
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 خارجي مدير تصفيه، حق مراجعه مستقيم )فصل سوم( خارجي و ترتيب آثار حقوقي بر آن دعواي 
 2بند ( خارجي مدير تصفيه، اعطاي اختيار تقسيم اموال داخلي به )فصل دوم(به دادگاه داخلي 

  ). 13ماده (ننده، حقوق مساوي طلبكاران داخلي و خارجي كبه صالحديد دادگاه رسيدگي) 21ماده 
  

  59)1998(ي زاكور ادعو .د
عنوان سابقه قضايي   تنها پرونده زير به،اندگرچه كشورهاي متعددي اين قانون را تصويب كرده

  60دست آمده است؛ هتحت حاكميت قانون نمونه ب
. كنند كاليفرنيايي قرض ميسه برادر مكزيكي مبلغي پول از هفت بانك مركزي و يك بانك

ها در دادگاه پرداخت نشد، كليه بانك) 1996سپتامبر (ها در سررسيد مقرر دليل اينكه وامه ب
 ،دادگاه.  اعالم ورشكستگي اقامه كردنددعواي  تگزاس 61هوستونورشكستگي اياالت متحده در 

كستگي را احراز و سپس هاي اعالم ورشابتدا وجود صالحيت دادگاه فدرال و اعتبار دادخواست
نظر، دادگاه با اين استدالل كه محل در مرحله تجديد. ها صادر كردحكم به پرداخت طلب

ها در اياالت   است و حجم عمده اموال آنهوستون در زاكورسكونت و مركز كسب و كار برادران 
ها را  ليه آن عدعوا  صالحيت رسيدگي به ،متحده واقع شده است، اعالم كرد دادگاه ورشكستگي

ها به  طلب،ها شروع كرد و با تصفيه اموال  تصفيه را عليه آندعواي  ،دادگاه ورشكستگي. دارد
 قانون نمونه آنسيترال را در قانون ، ميالدي، مكزيك2000 سال هدر ماه م. طلبكاران پرداخت شد

ر دادگاه بعد از اين امر، وكيل مكزيكي د.  گنجاندLCM62 12داخلي مكزيك از طريق فصل 
المللي و  درخواستي تقديم و خواستار همكاري بين،تصفيه آمريكايي طرفيت مديره مكزيك ب

بعد از .  شدزاكورشناسايي و اجراي حكم ورشكستگي صادره از اياالت متحده عليه برادران 
لي المل  جبران خسارت و همكاري بينهب  حكم ،برانگيز و پيچيده، دادگاه مكزيكيدادرسي اختالف

منظور حفظ اموال بدهكار كه در مكزيك واقع  متعاقب شناسايي، دادگاه مكزيكي به. كردصادر 
بدهكاران نسبت به شناسايي حكم ورشكستگي صادره از اياالت متحده .  اقداماتي اتخاذ كرد،شده

بدهكاران . دكراما دادگاه مكزيكي تصميم خود را تأييد . توسط دادگاه مكزيكي اعتراض كردند
د اين كركه دادگاه اعالم  ليه اين رأي، دعواي ديگري اقامه كردند كه بعداً نيز رد شد چراع

اي ها مجدداً از تصميم فوق به دادگاه منطقه آن. شوندگونه ضرر اساسي متحمل نمي  هيچ،برادران
 16عالي مكزيك در  قبل از اينكه اين دادگاه بتواند حكم دهد، ديوان. مكزيك اعتراض كردند

 حكمي مبني بر اينكه قانون نمونه از قانون ، به اتفاق آراLCM بر اساس قانون 2005نوامبر 
 

59. In re Xacur (1998) 

60. Howell, Jonathan L., op. cit, p. 131. 

61. Houston 

62. Ley de concursos mercantiles 
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عالي بعد از تحليل لوايح و ماهيت دعوا،  ديوان. اساسي فدرال مكزيك تخطي نكرده، صادر كرد
 برعكس، ديوان. بودن قانون نمونه پيدا نكرد هيچ دليل قانوني براي اعالم خالف قانون اساسي

 بلكه ،تنها به حاكميت سرزميني و استقالل مكزيك تجاوز نكرده  نه،ي اعالم كرد قانون نمونهعال
  63.المللي را مؤثر كندده تا نظام حقوقي ورشكستگي بينكر قانوني فراهم يابزار

  
  شناسايي و اجراي حكم ورشكستگي خارجي در مقررات اتحاديه اروپا. 3

كنوانسيون اتحاديه اروپا در زمينه « سندي را با عنوان 1995 سپتامبر سال 25اتحاديه اروپا در 
رو بهدليل عدم امضاي آن از سوي انگلستان با ناكامي روه كه بد كر تهيه 64» ورشكستگيدعواي 

هاي عضو به پذيرش و اجراي مقرراتي با همان محتوا منظور الزام كشور به همين دليل و به. شد
مقررات اتحاديه اروپا در « مجموعه قواعدي با عنوان ،هاد ورشكستگي، اين ندعواي در زمينه 

هاي  نياز به تصويب كليه دولت،شدن  تهيه كرد كه براي اجرايي65» ورشكستگيدعواي زمينه 
 صالحيت تفسير اين سند را بدون اينكه نياز به ،عضو ندارد و همچنين ديوان دادگستري اروپايي

در سال »  ورشكستگيدعواي حاديه اروپا در زمينه مقررات ات«. تصريح به آن باشد، داراست
هاي عضو طور كامل براي دولت هاين مقررات ب. االجرا شد الزم2002 تصويب و در سال 2000

هاي اتحاديه اروپا، مستقيماً و بدون نياز به خالف كنوانسيونآور است و براتحاديه اروپا الزام
مشتمل بر (اين مقررات از يك مقدمه مفصل . اجراست تصويب اوليه توسط قانونگذار داخلي قابل

ضميمه راجع به انواع دعاوي ورشكستگي  سه ماده تشكيل شده است و داراي 47و )  پاراگراف33
در . استهاي مختلف در كشور)  مراجع ناظر بر تصفيه،ترعبارت دقيقه يا ب(و مديران تصفيه 

  . رات فوق صورت گرفتگانه مقر اصالحاتي نسبت به ضمايم سه2005سال 
يي و ارال، هدف اتحاديه اروپا از تصويب اين مقررات، تسهيل كارتمانند قانون نمونه آنسي

كردن ماهوي قوانين دنبال هماهنگ مقررات فوق به. هاي فرامرزي استتأثيرگذاري ورشكستگي
 جهاني يوبنمودن چارچ دنبال فراهم هاي عضو اتحاديه نيست بلكه بهمتفاوت ورشكستگي دولت

واسطه تصويب اين مقررات،   به66.د تأثير متقابل بگذارندنهاي عضو بتواناست كه در آن دولت
  67.دشبيني هاي فرامرزي در اتحاديه اروپا بسيار قابل پيشورشكستگي

  
  
 

63. Ibid, pp. 132-133. 

64. EC Convention on Insolvency Proceedings (1995) 

65. European Union Regulation on Insolvency Proceedings (2000) 

66. Howell, Jonathan L., op. cit, p. 133. 

67. Wessels, Bob (2008), “Cross-Border Insolvency Law in Europe: Present Status and Future 
Prospects”, PER/PELJ, vol. 11, no. 1, p. 77. 
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  كليات.1ـ3

   قلمرو.الف
التباع است و ااي براي كليه اعضاي اتحاديه اروپا الزمعنوان يك معاهده منطقه اين مقررات به

هاي فقط در جايي قابل اعمال است كه مركز منافع اصلي بدهكار متوقف در داخل قلمرو دولت
اي  اتحاديه كلي مقررات اتحاديه اروپا فقط بر روابط درون طور هب. عضو اتحاديه اروپا واقع شده است

حاديه، قواعد كلي هاي خارج از اتدر دعاوي ورشكستگي فرامرزي مربوط به دولت. شود مياعمال 
اعم از (خصوصي يا قانونگذاري خاص يك كشور در زمينه ورشكستگي  المللحقوق بين

بر «: 1موجب ماده   اين مقررات به68.شود مياعمال ) قانونگذاري داخلي يا منبعث از يك معاهده
شدن كلي يا نسبي بدهكار متوقف و انتصاب  التصرفدعاوي جمعي ورشكستگي كه موجب ممنوع

هاي كلي آيين طور ه ورشكستگي بدعواي منظور از . » است اعمال خواهد شدمدير تصفيهك ي
طور كامل  هعضو بهاي ها با اصطالح خاص خود در كشوراين آيين.  است70 و بازسازي69تصفيه

  .آورده شده است) الف(در ضميمه 
مه و مؤسسات هاي بي امور مربوط به شركت، مقررات فوق1 ماده 2رغم اينكه در بند  علي

 به 71 دو دستورالعمل، اتحاديه اروپا،شدها گذاري از شمول اين مقررات مستثناعتباري و سرمايه
گونه مؤسسات در سال   در خصوص بازسازي و تصفيه اين24/2001 و 17/2001هاي  شماره
هاي كليه دولت. االجرا شدند  الزم2004 و 2003هاي   تصويب كرد كه به ترتيب در سال2001

   72.عضو اتحاديه اروپا بايد اين دو دستورالعمل را اجرا كنند
  
   اصطالح شناسي.ب

 همان قانون تعريف 2كار رفته كه در ماده  اي به مفاهيم ويژه،در اين مقررات مانند قانون نمونه
  : ازاند  عبارتبرخي از اين اصطالحات . شده است
اين دعاوي . است 1 ماده 1در بند شده   جمعي اشارهدعواي به معني  73:ي ورشكستگيادعو

 دعواي  ورشكستگي، دعواي ، منظور از 1 ماده 1طبق بند . اندفهرست شده) الف(در ضميمه 
 شدن كلي يا جزئي بدهكار و انتصاب مدير التصرفجمعي ورشكستگي است كه موجب ممنوع

  . تصفيه است
 

68. Ibid, p. 90. 
69. Winding-up 

70. Reorganization 

71. Directive 

72. Wessels, Bob, op. cit, p. 68. 

73. Insolvency proceedings 
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  است كه عبارت)الف( ورشكستگي برحسب معناي بند دعواي به معناي  74:ي تصفيهادعو
قرارداد ارفاقي يا ديگر اقدامات موجب  به دعوا كه   ست از فروش اموال بدهكار، ازجمله جاييا

اين دعاوي در ضميمه . شود مختومه مي،دليل عدم كفايت امواله دهنده ورشكستگي، يا ب خاتمه
  . اندفهرست شده) ب(

 اي  ورشكستگيدعواي  به ، مقررات مقدمه اين12طبق پاراگراف  75:ي ورشكستگي اصليادعو
 قلمرو دعوا اين . شود كه در دولت عضوي كه مركز منافع اصلي بدهكار است افتتاح شودگفته مي

  . جهاني دارد و شامل كليه اموال بدهكار است
 مقدمه، عبارت از دعوايي است كه در 12طبق پاراگراف  76:ي ورشكستگي ثانويادعو

.  اصلي در جريان استدعواي زمان با  اين دعوا هم. د شروع شود شعبه دار،كشوري كه بدهكار
  . محدود به اموال واقع در آن كشور است،آثار اين نوع از دعاوي

  
   بررسي مفاد كليدي مقررات اتحاديه اروپا.2ـ3

 موضوعات مهم مقررات اتحاديه اروپا مانند مركز منافع اصلي بدهكار، صالحيت ،در اين قسمت
 ورشكستگي ثانوي بررسي دعواي  ورشكستگي و دعواي صالحيت قانوني، شناسايي المللي، بين

  .خواهد شد
  

   مركز منافع اصلي بدهكار.ج
  .شود مفهوم و آثار تعيين مركز منافع اصلي بدهكار در مقررات فوق بررسي مي،در اين فراز

  
   مفهوم مركز منافع اصلي بدهكار.1

 ورشكستگي در مقررات دعواي اكم بر رسيدگي به مبناي تعيين صالحيت قضايي و قانون ح
  .است» مركز منافع اصلي بدهكار «،اتحاديه اروپا

 كه در شود مي مركز منافع اصلي به محلي اطالق ،موجب بند سيزدهم مقدمه مقررات فوق به
ط كه قابل تعيين توس نحوي  هكند بهدايت مي) دايمي( منظم طور بهآنجا بدهكار، اداره منافعش را 

ات اتحاديه بنابراين دو ويژگي محوري مركز منافع اصلي بدهكار در مقرر. اشخاص ثالث است
ويژگي اخير مركز منافع .  قابليت شناسايي توسط اشخاص ثالثبودن و ميدائ: ازاند  عبارتاروپا 

هاي وي است كه اين شاخصه بودن محل فعاليت بودن و عيني  حاكي از نهادينه،اصلي بدهكار
 

74. Winding-up proceedings 

75. Main insolvency proceedings 

76. Secondary insolvency proceedings 
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  . شود ميهاي واهي و ذهني پرهيز از تقلب در معرفي اقامتگاهموجب 
 مقررات اتحاديه اروپا اصوالً 3 ماده 1ها طبق بند در خصوص اشخاص حقوقي و شركت

 كه البته خالف اين امر نيز قابل اثبات شود مي مركز منافع اصلي فرض عنوان  به» ثبت«محل 
 اقامتگاه قانوني مفروض عنوان  بهمي مت دائ اصوالً محل اقا،اشخاص حقيقيدر خصوص . است

  .  اشاره شده است3 ماده 4بند ) ب(است كه تلويحاً در فراز 
  

   آثار تعيين مركز منافع اصلي بدهكار.2
كاركرد اصلي تعيين مركز منافع اصلي بدهكار با توجه به نظام خاص حاكم بر مقررات اتحاديه در 

ها نسبت به اموال بدهكار و آثار مترتب  يت هريك از آنبندي دعاوي و حدود صالحزمينه تقسيم
  ؛شود ميبر حكم صادره تبيين 

 دادگاه كشور عضوي است كه در قلمرو آن ، ورشكستگيدعواي  77دادگاه صالح براي افتتاح
به دعوايي اطالق »  ورشكستگي اصليدعواي «پس . مركز منافع اصلي بدهكار واقع شده است

بر اساس بند دوازدهم مقدمه، . شود قر مركز منافع اصلي بدهكار افتتاح  كه در دادگاه مشود مي
  .شود مي قلمرو جهاني دارد و شامل كليه اموال بدهكار دعوا اين 

كه مركز منافع  جايي«: نحو تعريف شده است   بدين3 ماده 2در بند »  سرزمينيدعواي «
 ،هاي عضوهاي ديگر دولتدادگاهاصلي بدهكار در داخل قلمرو يك دولت عضو واقع شده است، 

 اگر و فقط اگر وي ، ورشكستگي را عليه آن بدهكار خواهند داشتدعواي صالحيت افتتاح 
آثار چنين دعوايي به اموال بدهكار كه در .  در قلمرو آن ديگر دولت عضو داشته باشداي شعبه

  . »قلمرو آن دولت عضو واقع شده است محدود خواهد شد
:  به اين ترتيب تعريف شده است3 ماده 3بر اساس بند » ي ثانويي ورشكستگادعو«

، هر ] اصليدعواي صورت  هب[ افتتاح شده باشد 1موجب بند  ي ورشكستگي بهاكه دعو جايي«
صورت  هاين دعاوي بايد ب.  ثانوي خواهد بوددعواي  افتتاح شود 2موجب بند  دعوايي كه بعداً به

دهند كه دعاوي گوناگوني منافع، مقررات فوق اجازه مي ايت ازمنظور حم به. »ي تصفيه باشدادعو
ي ثانوي در دولت عضوي كه بدهكار در آنجا ادعو. ي اصلي افتتاح شودازمان با دعو ثانوي هم

بند  (شود ميي ثانوي به اموال واقع در همين دولت محدود اآثار دعو. شود ميشعبه دارد افتتاح 
   ).دوازدهم مقدمه

ي ادعو: ندشو  دعاوي مطرح به دو دسته كلي تقسيم مي، مقررات اتحاديه اروپابنابراين طبق
ي سرزميني ا و دعوشود ميكه در دادگاه مقر مركز منافع اصلي بدهكار اقامه ) 3 ماده 1بند (اصلي 

دسته دوم از دعاوي نيز به . شود ميكه در دادگاه محل شعبه بدهكار متوقف شروع ) 3 ماده 2بند (
 

77. Open 
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ي ا دعو79.)3 ماده 4بند  (78و دعاوي مستقل) 3 ماده 3بند (دعاوي ثانوي : ندشو سيم ميدو نوع تق
ي مستقل كه پيش از اشود و محدود به تصفيه است و دعوي اصلي شروع مياثانوي پس از دعو

. شود  لحاظ 3 ماده 4شود چنان محدوديتي ندارد اما بايد شرايط مقرر در بند ي اصلي آغاز ميادعو
يابد اما كنترل اموال واقع در دولت صلي به همه اموال متوقف در سرتاسر دنيا توسعه ميي اادعو

 اي سرزميني آغاز شده، مشمول همان دعواست و تنها اگر طلبكاران آن دعواعضو كه در آنجا دعو
 اصلي هم شود، طلب دعواي كه محدود به طلبكاران محلي نيست و ممكن است شامل طلبكاران 

   80.شودي اصلي تسليم ميال دريافت كنند، مازاد اموال سرزميني به مسئوالن تصفيه دعوخود را كام
  

  المللي  صالحيت بين.3
شده در قانون داخلي اعمال  است كه چنانچه دادگاه بر اساس قواعد وضعاين المللي صالحيت بين

كه آيا شرايطي كه  به اين امر بستگي دارد االمللي آن دعوصالحيت كند، شناسايي و اجراي بين
هاي موجود در مقررات راجع به  مطابق با معيار،موجب اعمال چنين صالحيتي توسط دادگاه شده

ها رعايت شده  يا نه؟ چنانچه آن معيارهستكننده  الملل خصوصي دادگاه شناساييحقوق بين
   81.دالمللي دار صالحيت بين،شود كه نسبت به آن موضوعباشد به دادگاه اول گفته مي

ده است به اين كرالمللي تأسيس قواعد صالحيت در مقررات اتحاديه اروپا فقط صالحيت بين
 ورشكستگي را افتتاح كند، معين دعواي  دباي دادگاه دولت عضوي را كه ،معني كه اين مقررات

 توسط قانون دباي داخل در دولت عضو 82صالحيت سرزميني). بند پانزدهم مقدمه(كرده است 
 مقرر در مقررات اتحاديه 83الملليصالحيت بين). همان بند( آن دولت عضو تأسيس شود داخلي

هاي محل مركز منافع كه ناظر بر انواع دعاوي مطرح در دادگاهشده  منعكس 3اروپا در ماده 
ها است كه در  اصلي يا شعبه بدهكار متوقف و حدود صالحيت و آثار مترتب بر هريك از آن

  .  مفصل تشريح شدطور همباحث فوق ب
 

78. Independent Proceedings 

فقط با دعواي سرزميني كه ممكن است قبل از شروع دعواي ورشكستگي اصلي افتتاح شود «: 3 ماده 4 بر اساس بند .79
  : شود رعايت شرايط ذيل اقامه مي

كه دعواي ورشكستگي اصلي به دليل شرايط مقرر توسط قانون دولت عضو كه مركز منافع اصلي بدهكار در آنجا   جايي.الف
  واقع شده است نتواند افتتاح شود يا 

ه يا محل سكونت يا محل ثبت آن كه افتتاح دعواي ورشكستگي سرزميني توسط طلبكاري درخواست شود كه اقامتگا  جايي.ب
 .»شوداي واقع شده يا ادعايش از عمليات آن شعبه ناشي ميدر دولت عضوي است كه در قلمرو آن، شعبه

80. Goode, Roy, and others, op. cit, p. 569. 

81. Wessels, Bob, and Fletcher, Ian, op. cit, p. 63. 

82. Territorial jurisdiction 

83. International jurisdiction 
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   صالحيت قانوني.4
با لحاظ موارد ديگري كه در اين مقررات مطرح شده، قانون قابل «: 4 ماده 1بر اساس بند 

 ،ي ورشكستگي و آثار آن، قانون دولت عضوي خواهد بود كه در قلمرو آنا بر دعو84اعمال
به . »شود مياطالق » اعوكننده د دولت افتتاح«ي مزبور افتتاح شود، كه از اين پس به آن ادعو

اين قاعده . شود گفته ميlex concursus اصطالحاً ، در زبان التيناكننده دعوقانون دولت افتتاح
اعم از سرزميني و (ي داخلي اي اصلي و هم براي دعوابر مبناي تعارض قوانين بايد هم براي دعو

اعم از شكلي و ( كليه آثار ،ستگيي ورشكاكننده دعوقانون مقر دادگاه شروع. معتبر باشد) ثانوي
كند، اعم از اينكه راجع به اشخاص حقيقي يا حقوقي ي ورشكستگي را تعيين ميادعو) ماهوي
ي ورشكستگي حاكم است ااين قانون بر كليه شرايط الزم براي افتتاح، هدايت و خاتمه دعو. باشد

كننده دادرسي بر   مقر دادگاه افتتاح قانون،بر اساس مقررات اتحاديه اروپا). وسوم مقدمه بند بيست(
 ورشكستگي در دعواي  استثنائات قانون محل افتتاح 85. ورشكستگي اصلي حاكم استدعواي 

   86. مقررات اتحاديه اروپا آمده است15 الي 5مواد 
 
   ورشكستگيدعواي  شناسايي .3ـ3

مبحث شناسايي فصل دوم مقررات اتحاديه اروپا به موضوع اساسي ورشكستگي فرامرزي يعني 
 اصل شناسايي، آثار شناسايي و استثناي ،در اين قسمت. حكم ورشكستگي خارجي اختصاص دارد

  .شودوارد بر اصل شناسايي بررسي مي
  
   اصل شناسايي.الف

است؛ به اين معني » شناسايي خودكار«سياست حاكم بر مقررات اتحاديه اروپا در زمينه شناسايي، 
ها مورد شناسايي قرار كار و بدون رسيدگي مقدماتي توسط ساير دولتطور خود هكه رأي صادره ب

 
84. Applicable law 

شود، اموالي  دعواي ورشكستگي اقامه   در موضوعاتي مانند اينكه؛ عليه چه بدهكاراني ممكن است 4 ماده 2 بر اساس بند .85
دعواي  شده به بدهكار بعد از شروع  آمده يا منتقل دست  و طرز عمل با اموال بهاستكه بخشي از اموال بدهكار متوقف 

بندي ادعاها و  ورشكستگي، اختيارات بدهكار و مدير تصفيه، قواعد حاكم بر تقسيم عايدات حاصل از نقدكردن اموال، طبقه
... اند، و دعواي ورشكستگي از طريق حقوق عيني يا تهاتر، پرداخت جزئي دريافت كرده حقوق طلبكاراني كه بعد از شروع 

 . كند تعيين تكليف مي

دعواي ورشكستگي بر حقوق عيني طلبكاران يا اشخاص ثالث در  عدم تأثير افتتاح : ند ازا تثنائات عبارت ازجمله اين اس.86
دعواي ورشكستگي بر  ، عدم تأثير افتتاح )5 ماده 1بند (دعوا كه در سرزمين يك كشور عضو ديگر قرار دارند  زمان شروع 

) كننده جز قلمرو دادگاه شروع البته به(ن قلمرو كشور عضو ديگر دعوا، اموال درو كه در زمان شروع  حقوق فروشنده در جايي
منقول، قانون دولت عضو محل وقوع آن اموال  ، قانون حاكم بر قراردادهاي راجع به اموال غير)7 ماده 1بند (واقع شده است 

 . ي فوق استاست، قراردادهاي استخدام نيز تحت حاكميت قانون دولت عضو است كه قابل اعمال بر قراردادها
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به افتتاح، هدايت و   منظور شناسايي فوري احكام راجع مقررات اتحاديه اروپا به. خواهد گرفت
طور مستقيم در ارتباط با  ه ورشكستگي كه مشمول آن مقررات بوده و احكامي كه بدعواي خاتمه 

 ،دوم مقدمه و بر اساس بند بيست. د، شرايطي را مهيا نموده استنشو چنين دعاوي صادر مي
موجب قوانين دولت عضوي   ورشكستگي بهدعواي شناسايي خودكار به اين معني است كه آثار 

هاي به ساير دولت در آنجا شروع شده است، حتي بدون حق بررسي مجدد حكم صادره دعوا كه 
هاي عضو بر مبناي اصل اعتماد هاي دولت دادگاهشناسايي احكام. يابدگسترش ميعضو نيز 

هاي مربوط به عدم شناسايي بايد به حداقل ممكن كاهش در اين راستا، زمينه.  است87متقابل
 هر دو ادعاي صالحيت براي ،هاي دو كشور عضودر جايي كه دادگاه همچنين اين امر. يابد

فصل و هر دعوايي بايد حل، اساس آن ورشكستگي اصلي دارند، مبنايي است كه بردعواي شروع 
 به رسميت شناخته شود دباي هاي عضو  در ديگر دولتدعوا تصميم دادگاه اول براي افتتاح . شود 

  . قراردادن تصميم دادگاه اول را داشته باشند  حق يا اختيار مورد مداقه،هاي عضوبدون اينكه دولت
 دعواي هر حكم شروع «: داردرا مقرر مي ورشكستگي دعواي  اصل شناسايي 16 ماده 1بند 

 صالحيت دارد صادر شود، در 3ورشكستگي كه توسط دادگاه يك دولت عضو كه طبق ماده 
است، ] قابل اجرا[ معتبر دعواي  كننده  هاي عضو، از زماني كه آن حكم در دولت شروعديگر دولت

 ورشكستگي اصلي، دعواي ايي شناس«:  همان ماده2موجب بند  همچنين به. »شناسايي خواهد شد
 دوم، دعواي  سرزميني توسط دادگاه ديگر دولت عضو نخواهد بود بلكه به دعواي مانع افتتاح 

  .»شود مي ورشكستگي ثانوي اطالق دعواي 
  
   آثار شناسايي.ب
 ورشكستگي كه در بند دعواي كننده  حكم افتتاح«:  مقررات اتحاديه اروپا17 ماده 1 موجب بند به
گونه تشريفات اضافي، همان  ، بدون هيچ] ورشكستگي اصليدعواي [ به آن اشاره شد 3ده  ما1

 دارد، در هر دولت عضو ديگر نيز ايجاد دعوا كننده  موجب قانون دولت شروع آثاري را كه به
شده   اشارهيدعوا نوع   شرطي كه هيچ  غير از اين را مقرر كند و به،كند مگر اينكه اين مقررات مي
 دعواي  همان آثار ،ديگر عبارت هب. » در آن ديگر دولت عضو شروع نشده باشد3 ماده 2بند در 

 يعني قانون دولت محل مركز منافع دعوا كننده موجب قانون دولت شروع ورشكستگي اصلي كه به
گونه  بدون هيچ«قيد . ، در هر دولت عضو ديگري نيز جريان داردشود مياصلي بدهكار تعيين 

لذا نظام . گيرد ضرورت درخواست شناسايي و بررسي مقدماتي را در بر مي،»اضافيتشريفات 
 ،هاي عضومعنا شناسايي خودكار است و كليه دولت تمام شناسايي در مقررات اتحاديه اروپا به

اين امر .  ملزم به تبعيت از مفاد حكم هستند،بدون نياز به درخواست شناسايي و بررسي مقدماتي
 

87. Principle of mutual trust 
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  .  ورشكستگي فرامرزي استدعواي سهيل امر شناسايي و كارآمد و مؤثرنمودن در راستاي ت
در ديگر ]  سرزمينيدعواي  [3 ماده 2شده در بند   اشارهدعواي آثار «: 17 ماده 2بر اساس بند 

به حقوق طلبكاران،   هرگونه محدوديت راجع.  مورد اعتراض قرار گيرددهاي عضو نبايدولت
شده در داخل قلمرو سرزميني ديگر   نسبت به اموال واقع89شدن الذمه يا بري دعوا 88ويژه توقيف هب

  .»اند، اثر خواهد داشتدولت عضو، فقط درمورد طلبكاراني كه رضايت داده
 ورشكستگي دعواي  سياست حاكم در مقررات اتحاديه اروپا در زمينه شناسايي ،بنابراين

.  سرزمينيدعواي  عدم قابليت اعتراض به ـ2،  اصليدعواي  شناسايي خودكار ـ1: ست از اعبارت
 و همكاري به 90سازيمنظور يكسان  مقررات اتحاديه اروپا به17 و 16هاي اول مواد واقع بند در

   91.ده استش وضع ،هاي عضودولت ازهمراه احترام به احكام قبلي صادره 
در مقررات اتحاديه  ورشكستگي دعواي  دو اثر مهم بر قاعده شناسايي ،نظر به مراتب فوق

 ،تواند در مباني صدور رأي جز در موارد استثنايي، دادگاه دولت عضو نميـ1: اروپا مترتب است
بنابراين اگر دادگاه دولت عضو تشخيص دهد كه مركز منافع اصلي مديون در . ورود و تحقيق كند

به اين امر  ،ولت عضو مؤخر در دادگاه ديگر ددعواي توان در سرزمين آن دولت قرار دارد، نمي
تنها در جايي كه يك دادگاه به صالحيت خود نظر داشته،   قاعده شناسايي نهـ2. دكراعتراض 

اين امر در برخي موارد ممكن . شودبلكه در جايي كه از خود نفي صالحيت كرده نيز اجرا مي
ع اصلي مديون  ملزم به شناسايي مركز مناف،است منجر به اين شود كه دادگاه ديگر دولت عضو

  92.كردكه اگر نفي صالحيت نبود، شايد چنين اقدامي نمي  در جايي،در سرزمين خود شود
 ،دهش ورشكستگي اصلي منصوب دعواي اي كه در تصفيه  مدير18 ماده 1موجب بند  به
 ورشكستگي به وي دعواي كننده تواند از تمامي اختياراتي كه طبق قانون همان كشور شروع مي

 ديگري در آنجا افتتاح دعواي كه هيچ نوع  شرطي ده، در ديگر كشور عضو استفاده كند بهاعطا ش
 دعواي دنبال درخواست افتتاح   نوع اقدام تأميني خالف آن در آن كشور، به  نشده باشد و هيچ

  . ورشكستگي انجام نگرفته باشد
  

   استثناي اصل شناسايي.ج
 يك استثنا وجود ، ورشكستگيدعواي  اروپا در زمينه بر اصل شناسايي مقرر در مقررات اتحاديه

شده در   ورشكستگي شروعدعواي تواند شناسايي هر دولت عضو مي«: 26موجب ماده  به. دارد
 

88. Stay 

89. Discharge 

90. Uniformity 

91. Howell, Jonathan L, op. cit, p. 135. 

92. Goode, Roy, and Others, op. cit, p.573. 
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 چنانچه آثار چنين ،ديگر دولت عضو يا اجراي حكم صادره در زمينه چنين دعوايي را رد كند
آن [ويژه اصول بنيادين يا حقوق اساسي  ه ب آشكارا با نظم عمومي آن دولت،،شناسايي يا اجرا

اين استثناي شناسايي و اجراي حكم بنابر. »هاي فردي بدهكار در تضاد باشدو آزادي] دولت
يعني ( هم جنبه عمومي ،است كه اين معيار» نظم عمومي «،صادره در مقررات اتحاديه اروپا

) هاي فردييعني آزادي(وصي و هم جنبه خص) اصول بنيادين و حقوق اساسي دولت پذيرنده
شدن داده نشده، دولت   فرصت كافي براي استماع،نفع كه به شخص ذي براي مثال در جايي. دارد

   93.تواند شناسايي يا اجراي حكم صادره را رد كندپذيرنده مي
  
   ورشكستگي ثانويدعواي  .4ـ3

در نظام . ختصاص دارد ا94 ورشكستگي ثانويدعواي فصل سوم مقررات اتحاديه اروپا به مبحث 
 كامل ورشكستگي در هر دعواي  يك عنوان  بهتوانند زمان مي  دعاوي هم،ورشكستگي ثانوي
 كه معيار حضور اساسي نيز غالباً وجود شعبه شود  دارد، اقامه 95 حضور اساسي،كشوري كه بدهكار

 تصفيه ، داخلي طبق قانون، اموال داخلي بدهكار،در هريك از اين دعاوي. يا محل تجاري است
منظور تقسيم بر اساس قواعد كشور   و چنانچه مازادي از اموال داخلي بماند بهشود مييا بازسازي 
 لذا هدف اصلي از رويكرد 96.شود مي اصلي مطرح در آن كشور منتقل و تسليم دعواي مرجع، به 

  . هاست  حمايت از طلبكاران محلي و تقدم آن،ورشكستگي ثانوي
هاي شكستگي اصلي توسط دادگاه دولت عضو و شناسايي آن در ديگر دولت وردعواي شروع 

موجب  هاي عضو توسط دادگاهي كه به ورشكستگي ثانوي را در ديگر دولتدعواي عضو، شروع 
 صالحيت دارد، اجازه خواهد داد بدون اينكه ورشكستگي بدهكار در آن دولت ديگر 3 ماده 2بند 

آثار اين . باشد) ب(بايست در فهرست دعاوي مندرج در ضميمه ي اخير مدعواي اين . بررسي شود
دسته از دعاوي نيز به اموال بدهكار كه در قلمرو سرزميني آن دولت عضو واقع شده، محدود 

 قانون دولت ، ورشكستگي ثانويدعواي قانون قابل اعمال بر ).  مقررات27ماده (خواهد شد 
).  مقررات28ماده ( ثانوي افتتاح شده است دعواي ش اعضوي خواهد بود كه در قلمرو سرزميني

تصفيه   پذير باشد، مدير  ثانوي، پرداخت كليه مطالبات مجاز امكاندعواي  اموال در 97چنانچه با تصفيه
 اصلي تسليم دعواي تصفيه  فوراً به مدير  هر مقدار از اموال را كه مانده،دعوا منصوب در آن 

 
93. Ibid. 

94. Secondary Bankruptcy 

95. Substantial presence 

96. LoPucki, Lynn M (1999), "Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach", 
Cornell Law Review, vol. 84, pp. 732-733 - Mason, Rosalind (2008), "Cross-Border Insolvency Law: 
Where Private International Law and Insolvency Law Meet", p. 52 - Bhala, Raj (2001), "International 
Dimensions of Japanese Insolvency Law", Monetary and Economic Studies, February, p. 145. 

97. Liquidation 
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  ).  مقررات35ماده (كند  مي
 

   تحليل سياست تقنيني مقررات اتحاديه اروپا.5ـ3
اند  عبارت ورشكستگي از منظر تعارض قوانين دعواي هاي مقررات اتحاديه اروپا در زمينه ويژگي

  :از
  .  ورشكستگي استدعواي  قانون محل افتتاح ، ورشكستگيدعواي  قانون حاكم بر ـ1
 سرزميني نيز در دولت محل دعواي مي و ئ اصلي در محل ثبت يا اقامتگاه دادعواي  ـ2

  . شود مياستقرار شعبه بدهكار متوقف اقامه 
هاي عضو  و كليه دولتشود ميطور خودكار شناسايي  ه اصلي بدعواي  حكم صادره در ـ3

 ،ي ورشكستگي، بدون نياز به درخواست شناسايي و بدون نياز به بررسي مقدماتيامرتبط در دعو
   .ملزم به اجراي آن هستند

  . نيستاعتراض قابل  ،هاي عضو سرزميني در ديگر دولتدعواي  حكم صادره در ـ4
 ،گونه تشريفاتي  بدون هيچ،هاي عضو اصلي در ديگر دولتدعواي  آثار حكم صادره در ـ 5

  . همان آثار مترتب بر اين حكم در دولت مقر دادگاه صادركننده است
  .اتبيني نظام ورشكستگي ثانوي در مقرر  پيشـ 6
  . ثانويدعواي تصفيه   اصلي و مديردعواي تصفيه   لزوم همكاري بين مديرـ7
  . حاكميت استثناي نظم عمومي بر مسئله شناساييـ 8
  . جلوگيري از مسئله جستجو براي دادگاه مساعدـ9

شده در قانون محلي هر دولت و ايضاً ساير استثنائات  اي برشمرده احترام به حقوق وثيقهـ10
 13 و 11، 10، 9، 8، 7، 6 ورشكستگي كه مندرج در مواد دعواي يت قانون محل افتتاح حاكم

  .مقررات است
  نظر به مراتب فوق؛

 تركيبي از عناصر نظريه سرزميني و ، ورشكستگيدعواي  مقررات اتحاديه اروپا در زمينه .الف
ي و تجويز اقامه  ورشكستگدعواي  استثنائات حاكميت قانون محل افتتاح .نظريه جهاني است

 98مقررات اتحاديه اروپاست» سرزميني« جزء عناصر ، در دولت محل استقرار شعبه بدهكاردعوا 
سطح  البته در(اعتبار سراسري . هاي عضو استكه حاكي از احترام به حاكميت سرزميني دولت

» جهاني« ورشكستگي اصلي نيز بيانگر جنبه دعواي براي حكم صادره در ) منطقه اتحاديه اروپا
كه تركيبي از نظام سرزميني و » ورشكستگي ثانوي« نظام ،در اين مقررات. مقررات فوق است

 
98. Franken, Sefa M, “Three Principles of Transnational Corporate Bankruptcy Law: A Review”, 
Tilburg University, 2004, pp. 23-25.  
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 دو رويه اساسي مقررات ،سازي و همكاريهماهنگ .بيني و تجويز شده است  پيش99،جهاني است
ديگر جنبه مؤثر . لي يافته است تج17 و 16فوق در زمينه ورشكستگي فرامرزي است كه در مواد 

لذا هر سه موضوع . گونه تشريفات اضافي است  تسهيل در امر شناسايي بدون هيچ،اين مقررات
يعني دادگاه صالح، قانون حاكم و شناسايي و اجراي » تعارض قوانين« در مبحث ،قابل بررسي

  .بيني شده استحكم خارجي در مقررات اتحاديه اروپا پيش
هاي موجود براي حل مسائل ناشي از دعاوي ورشكستگي فرامرزي رويكرد از منظر .ب

فرد حاكم كرده  هب يك نظام مجزا و منحصر،توان گفت اين مقررات در منطقه اتحاديه اروپا مي
  است؛

كه در اين   نيست چرا100»سرزميني محض« نظام حاكم بر مقررات اتحاديه اروپا ،اوالً
 . قلمرو جهاني دارد،صلي ادعواي  حكم صادره در ،مقررات

كه حق رسيدگي  آيد چراشمار نمي به» يافتهجهاني تعديل «، نظام حاكم بر مقررات فوق،ثانياً
طور  ههاي عضو برسميت شناخته نشده است بلكه دولت هاي عضو بهمقدماتي توسط ديگر دولت

البته بايد . هستند اصلي دعواي گونه تشريفات ديگري ملزم به شناسايي  خودكار و بدون هيچ
 .اي مستقل و فراتر از تشريفات معمولي دانستاستثناي نظم عمومي را قاعده

طور  هب» ورشكستگي ثانوي«و » شناسايي خودكار «كار و ساز مقررات اتحاديه از دو ،ثالثاً
 .زمان بهره برده است هم

هاي مختلف  رويكرد تلفيقي از،توان گفت مقررات اتحاديه اروپالذا نظر به مراتب فوق مي
هاي موجود و توجه هاي قبلي و استفاده منطقي از رويكرداست كه در راستاي رفع ايرادات نظام

دنبال تأسيس نظام هماهنگ   الملل گام برداشته و بههاي تجارت جهاني و روابط بينبه واقعيت
جهاني «عنوان نظام  روپا بهدانان از رويكرد موجود در مقررات اتحاديه ا  برخي حقوق،رو ازاين. است

  102.اند تعبير كرده101»هماهنگ
 همچنان 103،هاي گروهي ماهيت شركت،ضمناً در مقررات اتحاديه اروپا همچون قانون نمونه

هايي گفته هاي گروهي به شركتشركت. اي براي آن ذكر نشده استمبهم مانده و قاعده
 ،تشكيل شده كه اعضاي شركت 105 و يك يا چند شركت تابعه104شود كه از شركت مادر مي

 
99. LoPucki, Lynn M , op. cit, p. 733 - Bhala, Raj, op. cit, p. 146. 

100. Pure territoriality 

101. Coordinated universality 

102. Wessels, Bob, op. cit, p. 72. 

103. Corporate groups 

104. Corporate parent  

105. Corporate subsidiary 
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هاي عضو يك شخصيت حقوقي رسد هريك از واحدنظر مي ه ب106.شوندگروهي محسوب مي
 يك واحد عنوان  به لذا هر شركت تابعه 107.مجزاست و بايد به اين ترتيب با آن برخورد شود

تگي  موجب ورشكس، كشور مرجع خاص خود را دارد و ورشكستگي و تصفيه اموال هر واحد،مستقل
  108.شودو تصفيه اموال شركت مادر نمي

 
   مقايسه قانون نمونه آنسيترال و مقررات اتحاديه اروپا.6ـ3

 ورشكستگي دعواي چند تفاوت عمده قانون نمونه و مقررات اتحاديه اروپا در زمينه رسيدگي به 
  :ازاند  عبارتفرامرزي 
عنوان   اروپا مقررات فوق را بهاي دارد، اتحاديه برخالف قانون نمونه كه جنبه توصيه.الف

 . صورت الزامي تصويب كرده است ه و ب109قانون موضوعه

هاي  محدود به دولت، جهاني است اما قلمرو اعمال مقررات، قلمرو اعمال قانون نمونه.ب
 .عضو اتحاديه اروپاست

ست، اين  داخل در اتحاديه ا،كه مركز منافع اصلي  زماني،موجب مقررات اتحاديه اروپا  به.ج
هاي مرتبط و قواعد به همكاري ميان دادگاه   قواعد انتخاب قانون حاكم، قواعد راجع،مقررات

كه قواعدي براي همكاري و صالحيت اما قانون نمونه درحالي. كندصالحيت را تأسيس مي
 اين تفاوت به اين دليلممكن است . كندكند قواعد انتخاب قانون صالح را ايجاد نمياعمال مي

زمان  عيار هم كار گرفته است كه دعاوي تمام  به110زمان  رويكرد هم،باشد كه مقررات اتحاديه اروپا
 اتخاذ كرده 111 رويكرد فرعي،اما قانون نمونه. گيردرا در هر دو دادگاه داخلي و خارجي در بر مي

 ايدعو  به اداره منظور كمك هاي داخلي به دعاوي كوچك در دادگاه،موجب آن است كه به
 112. اصلي خارجي استدعواي ورشكستگي در 

  
  113)2004(ي يوروفود ا دعو.7ـ 3

يوروفود دادخواست اعالم .  ايرلند استدوبلين در يوروفودمحل ثبت و حجم عمده فعاليت 
 

106. Wouter, Nora; Raykin, Alla (2013), “Corporate Group Cross-Border Insolvencies between the 
United States and European Union: Legal and Economic Developments”, Emory Bankruptcy 
Developments Journal, vol. 29 , p. 396. 

107. Wessels, Bob, op. cit, p. 93. 

108. See: LoPucki, Lynn M, op. cit, pp. 717-720 - Kipnis, Alexander M (2006), "Beyond UNCITRAL: 
Alternatives to Universality in Transnational Insolvency", July, p. 34. 

109. Positive law 

110. Parallel approach 

111. Ancillary approach 

112. Howell, Jonathan L, op. cit, p. 135. 

113. Eurofood (2004) 
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كه شركت مادر  كند، درحالي تصفيه در ايرلند به دادگاه تقديم ميدعواي ورشكستگي را براي شروع 
 ورشكستگي مطرح در ايتاليا درگير دعواي  كه شركت ايتاليايي است در 114پارمالتيوروفود يعني 

 تصفيه ايتاليايي و وي نيز انتصاب خود را به مديركرد تصفيه منصوب   مدير،دادگاه ايرلند. است
تصفيه پارمالت را  العاده قرار داده و مدير يوروفود را در تصفيه فوق، دادگاه ايتاليايي.اعالم كرد

تصفيه ايتاليايي نيز درخواست اعالم ورشكستگي  مدير. تصفيه يوروفود منصوب كرد  مديرعنوان به
 كمي قبل از رسيدگي در ،تصفيه ايرلندي از اين امر اما مدير. دكريوروفود را به دادگاه ايتاليا تقديم 

يه ايتاليايي تصف هاي متعدد، رونوشت درخواست مديررغم درخواست د و عليشدادگاه ايتاليايي مطلع 
دادگاه ايتاليايي ضمن . شدن است  حق استماع باو حكم دادگاه به وي داده نشد كه اين امر در تضاد

 ،تصفيه ايرلندي توسط دادگاه ايرلند اعالم ورشكستگي يوروفود اظهار نمود كه انتصاب مدير
 مطرح دعواي است و كه مركز منافع اصلي يوروفود در ايتالي  چرا اصلي نيستدعواي موجب افتتاح 

شده در ايرلند، دادگاه  اقامه ةتصفي دعواي در مقابل، در . آيدشمار مي  اصلي بهدعواي در ايتاليا 
دادگاه ايرلندي اعتقاد .  ورشكستگي مطرح در دادگاه ايتاليايي را رد كرددعواي  شناسايي ،ايرلندي

 دعواي  ،تصفيه ايرلندي ا انتصاب مديرداشت كه مركز منافع اصلي يوروفود در ايرلند واقع شده و ب
مقررات  «16موجب ماده   ايرلندي را بهدعواي اصلي شروع شده است و دادگاه ايتاليايي بايد 

 حكم ،در اين راستا دادگاه ايرلند. شناسايي كند»  ورشكستگيدعواي اتحاديه اروپا در زمينه 
 ،در تجديدنظرخواهي. اين رأي اعتراض كردتصفيه ايتاليايي به  تصفيه را صادر و متعاقباً مدير

دادگاه اروپايي اظهارنظر كرد اين واقعيت صرف كه مركز منافع اصلي پارمالت در ايتالياست و 
 براي غلبه بر اين فرض كه مركز منافع ،شودتصميمات اقتصادي يوروفود در ايتاليا كنترل مي

آيد، كفايت شمار مي  و تجارت شركت بهاصلي يوروفود در ايرلند كه محل ثبت و انجام معامالت
كه تصميم براي شروع دعوا  در جايي]  مقررات26نظر به ماده [مضافاً دادگاه اعالم كرد . كندنمي

 دعواي بايست از شناسايي  است، دولت عضو مي شدن در نقض فاحش حق بنيادي براي استماع
  115.شده توسط ديگر دولت عضو امتناع كند ورشكستگي شروع

  
  شناسايي و اجراي حكم ورشكستگي خارجي در حقوق ايران. 4
   منابع حقوق ورشكستگي فرامرزي.1ـ4

اي به مبحث ورشكستگي فرامرزي اختصاص داده نشده  مقررات ويژه،در نظام حقوقي ايران
، قانون آيين دادرسي )975 و 972، 971، 966، 9مواد (اما با توجه به مقررات قانون مدني . است

 
114. Parmalat 

115. Ibid, pp. 139-140, also see: Bufford, Hon. Samuel L, “International Insolvency Case Venue in the 
European Union: The Parmalat and Daisytek Controversies”, The Columbia Journal of European Law, 
vol. 12, no. 2, Spring 2006, pp. 438-463. 
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، قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي )525 و 524مواد (، قانون تجارت )22 و 21واد م(مدني 
پاسخ برخي از ) 171 و 169مواد (و قانون اجراي احكام مدني ) 26ماده (نامه آن  و آيين) 9ماده (

ويژه موضوعات مربوط به دادگاه صالح،  هسؤاالت اساسي مطرح در زمينه ورشكستگي فرامرزي ب
  . م و شناسايي حكم صادره قابل استنباط استقانون حاك

  
   صالحيت قضايي.2ـ4

 ورشكستگي كه دعواي با توجه به مواد قانوني فوق در خصوص دادگاه صالح براي رسيدگي به 
رسد قانونگذار نظر ميه يك عنصر خارجي مانند استقرار اموال در خارج از قلمرو ايران دارد، ب

. داند ورشكستگي، اعم از داخلي و فرامرزي ميدعواي  رسيدگي به  مطلقاً خود را صالح به،ايران
بنابراين چنانچه يك تاجر كه اقامتگاه يا مركز اصلي وي در ايران است و در خارج از ايران نيز 

داند و از شناسايي  صرفاً خود را صالح به رسيدگي مي، دادگاه ايران،اموالي دارد، ورشكسته شود
  .كندرجي امتناع ميهاي خااحكام دادگاه

 صالحيت انحصاري در رسيدگي ،هاي ايران قانون مدني كه براي دادگاه971موجب ماده  به
 يا دعوا پذيرد و قاعده قانون محل افتتاح به دعاوي قائل است و ايراد امر مطروحه را نمي

ي كه عنصر هاي ايران براي رسيدگي به دعواينيز حاكم است، دادگاه lex concursusاصطالحاً 
م نيز معيار تعيين صالحيت براي رسيدگي .د.آ. ق22 و 21مواد . اندخارجي دارد صالح شمرده شده

بنابراين . هاي تجاري دانسته است تاجر و شركت» اقامتگاه« ورشكستگي را عنصر دعواي به 
 است و ايراني يا بيگانه كه اقامتگاه آن در ايران) اعم از حقيقي و حقوقي(چنانچه يك تاجر 

 صالح به رسيدگي است و ، دادگاه ايران،اموالي در داخل و خارج از ايران دارد، ورشكسته شود
 26 قانون اداره تصفيه و ماده 9ماده (اموال واقع در خارج نيز موضوع همين رسيدگي است 

  ). نامه آن آيين
ركت اصل صالحيت دادگاه اقامتگاه تاجر ورشكسته يا صالحيت دادگاه محل اصلي ش

تواند  تقريباً حكمي اجماعي در قوانين كشورهاست ولي وجود شعبه شركت نيز مي،ورشكسته
موجب احراز صالحيت براي دادگاهي باشد كه شعبه شركت ورشكسته در حوزه آن قرار دارد و 

 صدور احكام متعدد و احياناً متعارض ورشكستگي است و نظر به اينكه احكام ،نتيجه اين امر
مرزي ندارند مگر آنكه كنوانسيون يا معاهداتي راجع به آن موجود باشد، هر  اثر برون،ورشكستگي

واقع در آن  ةورشكست امور تصفيه اموال كند،  ورشكستگي رسيدگي ميدعواي دادگاهي كه به 
 محدود به اموال واقع در ،تصفيه بديهي است كه اختيارات مدير. دهدكشور را نيز انجام مي

به اقدامات خود را تواند  نمياوه حكم ورشكستگي از دادگاه آن صادر شده و كشوري است ك
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 چنانچه شخص ورشكسته ، در نظام حقوقي ايران116.اموال واقع در خارج از آن كشور تسري دهد
در ايران اقامت نداشته باشد، دادگاه محل شعبه يا نمايندگي قبلي يا ) اعم از تبعه ايراني يا بيگانه(

توانند دادخواست اعالم و طلبكاران مي) م.د.آ. ق21ماده (الحيت رسيدگي دارد  ص،فعلي وي
  .ورشكستگي را به دادگاه محل شعبه تاجر ورشكسته در ايران تقديم كنند

 در ايران واقع شده و شان هاي تجاري است كه مركز اصليم راجع به شركت.د.آ. ق22ماده 
 قضايي سابق از اداره حقوقي منعكس است، در عالي گونه كه در پاسخ استعالم شوراي همان

،  بنابراين117.اي در قانون ايران وجود ندارد مقرره ويژه،مليتيهاي خارجي چندخصوص شركت
ها در خارج از ايران  هاي تجاري كه مركز اصلي آن در خصوص ورشكستگي شركتقانون ايران

دانان به استناد  اگرچه برخي از حقوق. ست اساكتبوده و در ايران شعبه نداشته ولي اموالي دارند، 
 قائل به توسعه صالحيت دادگاه 118م.د.آ. ق23بودن مقررات ورشكستگي و ماده  اصل سرزميني

بودن تفسير  نظر ما با توجه به اصل مضيقه ب119ايران براي رسيدگي به چنين دعاوي هستند
كستگي، اعم از داخلي و قوانين شكلي و نظر به اينكه مبناي تعيين صالحيت در دعاوي ورش

است، لذا صِرف استقرار اموال در كشور » اقامتگاه« همان عنصر ،فرامرزي، در نظام حقوقي ايران
 مبناي تعيين صالحيت ،در حقوق ايران. كند تأسيس صالحيت نمي،هاي ايرانايران براي دادگاه

» شعبه يا نمايندگي «،و در درجه بعدي» اقامتگاه« عنصر ، ورشكستگي در درجه اولدعواي در 
ها يا مركز است و قانونگذار به عوامل ديگري مانند حجم عمده اموال يا حجم عمده فعاليت

موجب   اقامتگاه به120 توصيف،خصوص  نظر ما در اينه ب. كند مستقيم التفات نميطور بهمديريت 
حيت براي دادگاه آيد و در تأسيس صالكه توصيف اصلي به شمار مي قانون ايران خواهد بود چرا

 
 .260ـ259صص  ،پيشينانصاري معين؛  .116

هاي خارجي يا مورد سهام خارجيان و شركت در:  شوراي عالي قضايي سابق26/5/67 مورخ 2890/1استعالم شماره  «.117
گذاري مشترك با اشخاص هاي ايراني و خارجي كه بخش خصوصي يا عمومي ايران در آن سرمايهمليتي و نيز شركتچند

داران   امكان منع، ادامه فعاليت سهام،آيا اين مقررات. د استباشند چه مقرراتي موجو] داشته[حقيقي يا حقوقي بيگانه آمده 
فراهم   راهاي خارجيان كردن يا سلب مالكيت، دخالت در مديريت سهام يا شركت صورتي نظير انحالل، انتقال، ملي خارجي به

هاي  يتي يا شركتملهاي خارجي، چند براي شركت:  اداره حقوقي28/9/67 مورخ 4579/7سازد يا خير؟ نظريه شماره  مي
 جلد در سه، حقوق بازرگاني ـ ورشكستگيصقري، محمد؛ : به نقل از(» مشترك ايراني و خارجي مقررات خاصي وجود ندارد

 ).1، زيرنويس 720، ص 1388يك مجلد، چاپ دوم، شركت سهامي انتشار، 

ركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از ش« :م.د.آ.ق 23ماده  .118
اگر شركت داراي شعب متعدد . شود كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود يا جايي شده يا محلي كه كاال بايد در آنجا تسليم 

  طرف معامله در آنة دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعب،در جاهاي مختلف باشد
 يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه ةواقع است اقامه شود مگر آنكه شعب

  .»خواهد شد
 .206، ص1382، ميزان،)ورشكستگي و تصفيه(، جلد چهارم حقوق تجارتعرفاني، محمود؛  .119

120. Qualification 
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   .و قانون ايران مؤثر است
 قلمرو صالحيت دادگاه ايران به اموال واقع در خارج از ايران نيز ،موجب قانون ايران به

: داردنامه قانون اداره تصفيه مقرر مي  آيين26 فراز اول ماده ،در اين زمينه. يابدگسترش مي
كه اشخاص   در مواردي.  ذكر خواهد شداموال ورشكسته كه در خارجه واقع است در فهرست«

  .»... نوع حق بايد در برگ صورت دارايي نوشته شود،ثالث نسبت به اموال نامبرده حقي دارند
 محدود به قلمرو ، ورشكستگيدعواي  صالحيت خود را در ،هاي ايران بنابراين دادگاه

 هستند يعني اموال بدهكار  صالحيت جهاني و فراسرزميني قائل، بلكه براي خود،سرزميني نكرده
. هاي ايران است ورشكستگي مطرح در دادگاهدعواي متوقف در هر جا واقع شده باشد مشمول 

 طبيعتاً مستلزم همكاري بين مراجع ايراني و مراجع خارجي محل ،البته اعمال اين صالحيت
 ،ل تاجر ورشكستهكه اموا درصورتي«:  قانون اداره تصفيه9موجب ماده  به. استقرار اموال است

 ،تواند اقداماتي را كه الزم است از اداره تصفيه محل واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره مي
. »كند بخواهد گرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين مي چنانچه در محل موجود باشد و

د، راهي براي الزام مرجع خارجي با مقامات ايراني نباشحاضر به همكاري  ،لذا چنانچه دادگاه خارجي
هاي خارجي را در  تواند دادگاهمي» المللينزاكت بين« اصل ،نظر ما هدر اينجاست كه ب. وجود ندارد

نفعان تبعه خود و رعايت اصول بنيادين آيين دادرسي و عدم تعارض حكم  صورت حفظ منافع ذي
 ،هرحال ماده مزبور به. ع ايراني سوق دهددادگاه ايراني با نظم عمومي آن دولت به همكاري با مراج

هاي خارجي از طريق انعقاد عهدنامه يا  هاي مؤثر با دادگاهمبناي قانوني جهت برقراري همكاري
 ،نمودن حكم مقرر در اين ماده است ها در راستاي عملياتيتوافقنامه بين دولت ايران و ساير دولت

دگي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بين دولت ايران و گونه كه سابقاً در امور مدني و خانوا همان
هاي مدني بين دولت ايران و روسيه به آذربايجان و در زمينه شناسايي و اجراي تصميمات در پرونده

  .هايي منعقد شده است توافقنامه1999 و 1998هاي  ترتيب در سال
  

   صالحيت قانوني.3ـ4
هاي داخلي مطرح تگي كه عنصر خارجي دارد و در دادگاه ورشكسدعواي در زمينه قانون حاكم بر 

 قانون محلي حاكم است ،بر امور شكلي و مربوط به آيين دادرسي: است بايد قائل به تفكيك شد
. و در موضوعات ماهوي بايد طبق قواعد كلي و راجع به آن موضوع خاص اظهارنظر نمود

 شود ميرات شكلي و آمره محسوب كه مقررات راجع به ورشكستگي ازجمله مقر ازآنجايي
 دعواي لذا شرايط طرح .  تابع قانون محلي است، قانون مدني971موجب فراز اول ماده  به

.  تابع قانون ايران است،ورشكستگي، مرجع صالح، آثار مترتب بر حكم صادره و نحوه اجراي آن
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  .رشكستگي حاكم است ودعواي در واقع در نظام حقوقي ايران، قانون ايران بر كليه ابعاد 
  

   شناسايي حكم خارجي.4ـ4
 در خصوص شناسايي و اجراي حكم 1356فصل نهم قانون اجراي احكام مدني ايران مصوب 

هاي توان گفت دادگاه مي121اين قانون 196با توجه به ماده . خارجي مقرراتي وضع كرده است
كه با توجه به  كنند چراناع مي ورشكستگي امتدعواي ايران از شناسايي احكام خارجي در زمينه 

ممكن است گفته شود منظور از لفظ .  اختصاص به دعاوي مدني دارد، حكم مزبور196صدر ماده 
گيرد لذا حكم فوق به دعاوي مدني، مفهوم حقوقي است كه در برابر مفهوم كيفري قرار مي

هاي ن گفت دادگاهتوا باز هم نمي،بر فرض صحت تفسير فوق. يابدورشكستگي نيز تعميم مي
 اين 7 و 6هاي كه بند كنند چرا ورشكستگي را شناسايي ميدعواي  احكام خارجي در زمينه ،ايران
كند و مانع پذيرش اين تفسير  موضوع ورشكستگي فرامرزي را از شمول ماده فوق خارج مي،ماده
 مرتبط  ورشكستگيِدعواي م رسيدگي به .د.آ. ق22 و 21م و . ق971مواد موجب  به زيرا شود مي

همچنين كليه حقوق مربوط . هاي ايران دارد مطلقاً اختصاص به دادگاه،با قلمرو سرزميني ايران
لذا با . م تابع قانون ايران است. ق966به اموال منقول و غيرمنقول واقع در ايران به حكم ماده 

 درخواست شناسايي و ،هاي ايران دادگاه، اين ماده7 و 6هاي  و بند196توجه به صدر ماده 
  . ورشكستگي را رد خواهند كرددعواي اجراي احكام خارجي در زمينه 

م ايران بر صالحيت دادگاه اقامتگاه تاجر و مركز .د.آ. ق22 و 21طور كه گفته شد مواد  همان
 لذا 122.است» صالحيت انحصاري«نمايد و اين صالحيت نيز اصلي شركت تجاري تصريح مي

 دگاه خارجي نسبت به تاجر يا شركتي كه در ايران است اثري ندارد و مديرادحكم ورشكستگي 
 

كه واجد شرايط زير باشد در  هاي خارجي درصورتي حكام مدني صادر از دادگاها«:  قانون مزبور مقرر مي دارد169 ماده .121
  : ترتيب ديگري مقرر شده باشد،اجراست مگر اينكه در قانون ايران قابل

هاي ايران در آن   احكام صادره از دادگاه،موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها ـ حكم از كشوري صادر شده باشد كه به1
 . معامله متقابل نمايد،مورد اجراي احكام اجرا باشد يا در كشور قابل

 .ـ مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخالق حسنه نباشد2

 .المللي كه دولت ايران آن را امضا كرده يا مخالف با قوانين مخصوص نباشد ـ اجراي حكم مخالف با عهود بين3

 .االجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد  و الزم قطعي،ـ حكم در كشوري كه صادر شده4

 .هاي ايران، حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد ـ از دادگاه5

 .هاي ايران نداشته باشد دعوا مطابق قوانين ايران، اختصاص به دادگاه ـ رسيدگي به موضوع 6

 . و حقوق متعلق به آن نباشدـ حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران7

 .»دار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد ـ دستور اجراي حكم از مقامات صالحيت8

 ؛233، ص 1389، چاپ سيزدهم، شركت چاپ و نشر بازرگاني، الملليحقوق بازرگاني بين؛ سري، مسعود طارم :ك. ن.122
  .259، ص پيشينانصاري معين؛ 
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 ،تواند با اين عنوان نسبت به اموال تاجر ورشكسته در ايرانمنصوب دادگاه خارجي نمي ةتصفي
 متن استعالم بانك ملي از اداره حقوقي و پاسخ اين نهاد به ، در اين خصوص123.وضع يد كند

  124:شود مي عيناً درج ،شرح ذيل
موجب حكم صادره از دادگاه  به... «:  بانك ملي ايران15/10/1367 مورخ 15147استعالم شماره «

 Industrie-Bau-Nordعنوان سرپرست امور مالي ورشكستگي شركت   بهJohkeهامبورگ، آقاي 
ست درخوا...  اكنون نامبرده. استهاي شركت  تعيين گرديده و تنها شخص مجاز به استفاده از حساب

  ... . تسليم موجودي حساب شركت فوق نزد اين بانك را نموده است
شعبه شركت يا نمايندگي آن كه در ايران :  اداره حقوقي3/4/68 مورخ 1832/7نظريه شماره 

هاي  از اين جهت در برداشت از حساب. است) قانون ايران( تابع قانون محل ثبت ،به ثبت رسيده
مقررات قانون . الرعايه است الزم1356اي احكام مدني سال فصل نهم از قانون اجر... شركت

 طرف حساب بوده و مطالباتي ،مذكور براي حفظ حقوق كساني كه با نمايندگي يا شعبه شركت
 اجراي ، مزبورانون ق172ماده ...  نفع بايد بر اساس دارند مؤثر بوده و رعايت آن الزامي است و ذي

كه مطابق  هاي شركت برداشت نمايد و تا زماني  بتواند از حسابحكم را تقاضا كند تا بر اساس آن
تواند به   قابليت اجرا پيدا نكرده، بانك ملي نمي، حكم صادره در ايران174قسمت اخير ماده 

  .» ترتيب اثر دهد،درخواست سرپرست امور مالي ورشكسته
رشكستگي ديگري  ودعواي  ورشكستگي در دادگاه خارجي آغاز شده و سپس دعواي حتي اگر 

 دعوا بودن همان  دارد مطرحم كه مقرر مي. ق971، بر اساس قسمت اخير ماده شود در ايران اقامه 
تواند به استناد  رافع صالحيت محكمه ايراني نخواهد بود، دادگاه ايراني نمي،در محكمه اجنبي

   125. خودداري نمايددعوا  از رسيدگي به آن ، در مرجع ديگرابودن دعو مطرح
  : فروض ذيل قابل استنباط است،نظر به مراتب فوق

 چنانچه مركز اصلي شركت يا اقامتگاه تاجر ورشكسته در ايران باشد، بر اساس  ـفرض اول
 ورشكستگي و تصفيه اموال، صرفاً دادگاه ايران صالح دعواي  جهت رسيدگي به ،قوانين ايران

قلمرو . كنندهاي خارجي امتناع ميگاهاست و مراجع ايراني از شناسايي حكم صادره از داد
 به اموال واقع در خارج از قلمرو سرزميني دولت ايران نيز ،تصفيه منصوب اختيارات دادگاه و مدير

تصفيه ايراني در خارج از ايران  خصوص كيفيت اعمال اختيارات مدير  در. يابدگسترش مي
در . شود رات آن كشور خاص نيز مالحظه منظور دستيابي به اموال خارجي ورشكسته بايد مقر به

  .ها را گسترش دهدهاي متقابل خود با ديگر كشوراين راستا دولت ايران بايد سطح همكاري
 

  .233، ص پيشينسري؛  طارم .123
  .3، زيرنويس 719، ص پيشينصقري؛ :  به نقل از.124
 .259، ص پيشينمعين؛  انصاري .125



  شناسايي و تحليل سياست تقنيني آنسيترال، اتحاديه اروپا و حقوق ايران در زمينه ...  
____________________________________________________________________ 
157

شعبه داشته باشد، در صورت   چنانچه تاجر يا شركت تجاري در داخل ايرانفرض دوم ـ
ستگي و تصفيه اموال را  ورشكدعواي ورشكستگي و توقف، تنها دادگاه ايران صالحيت رسيدگي به 

  .كنددارد و مرجع ايراني نيز درخواست شناسايي حكم صادره از دادگاه خارجي را در اين زمينه رد مي
 چنانچه مركز اصلي و اقامتگاه تاجر و شركت تجاري در خارج از ايران باشد و در  ـفرض سوم
ع شده باشد، حقوق ايران در اي نداشته ولي قسمتي از اموال وي در ايران واقايران نيز شعبه

 از شناسايي حكم صادره از ، اصوالًهرحال خصوص قانون و دادگاه صالح مسكوت است ولي به
كند مگر اينكه رفتار متقابل يا عهدنامه يا دليل فقدان مجوز قانوني، امتناع ميه دادگاه خارجي ب

 مجوز شناسايي حكم صادره از ،صورت  خصوص وجود داشته باشد كه در اين  اي در ايننامه موافقت
قانون اجراي  196مندرج در صدر ماده » مدني«دادگاه خارجي در زمينه ورشكستگي با توجه به قيد 

مانند معاهده يا (دليل مجوز خاص ديگري ه ، مسلماً اين ماده قانوني نيست بلكه باحكام مدني
كه در  درصورتي«: قابل توجيه است همين قانون 171است كه در لواي ماده ) قرارداد تعاون قضايي

حكم، ترتيب و شرايطي براي اجراي صادركنندة معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور 
هاي طرف قرارداد، هاي دولتدادگاه. » متبع خواهد بود،طيحكم مقرر شده باشد، همان ترتيب و شرا

 مجوزي براي  را قانون اداره تصفيه9ده نمودن آيين مقرر در ما و لزوم عملياتي» حكم«اطالق لفظ 
ها در زمينه هاي تعاون قضايي بين دولت ايران و ساير دولتنامه يا قرارداد ضرورت انعقاد موافقت

  .كنند محسوب ميشناسايي و اجراي احكام ورشكستگي و همكاري با مديران تصفيه منصوب 
  

   تحليل سياست تقنيني حقوق ايران.5ـ4
 ورشكستگي فرامرزي از منظر تعارض قوانين دعواي حقوق ايران در زمينه هاي  ويژگي.الف

  :ازاند  عبارت
 ورشكستگي، ولو اينكه داراي عنصر خارجي مانند استقرار اموال دعواي  رسيدگي به ـ1

قانون حاكم . هاي ايران استبدهكار در خارج از قلمرو ايران باشد، در صالحيت انحصاري دادگاه
 .كستگي نيز قانون ايران خواهد بود ورشدعواي بر 

 صالحيت ،هاي ايران براي خود نسبت به اموال مستقر در خارج از قلمرو ايران دادگاهـ2
 .فراسرزميني و جهاني قائل هستند

حال كه براي خود صالحيت جهاني و فراسرزميني قائل است نسبت  عين  حقوق ايران درـ3
ص اموال مستقر در قلمرو سرزميني خود تمايل ندارد ها در خصوبه صالحيت جهاني ديگر دولت

 .كند ورشكستگي امتناع ميدعواي و از شناسايي و اجراي حكم خارجي در 

توان هاي تعارض قوانين در ورشكستگي فرامرزي مي نظر به مراتب فوق از منظر رويكرد.ب
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  است؛ رويكرد جهاني 126 جنبه فعال،گفت نظام حاكم بر حقوق ايران در زمينه ورشكستگي فرامرزي

كه چنانچه محل اقامت شخص بدهكار يا   جهاني است چرا، نظام حاكم بر حقوق ايران،ًاوال
هاي ايران نسبت به كليه اموال بدهكار ولو اينكه مركز اصلي شركت تجاري در ايران باشد، دادگاه

 نيز بر كليه ابعاد در خارج از قلمرو ايران واقع شده، صالحيت رسيدگي دارند و قانون ايران
 يك مرجع واحد، صالحيت عمومي نسبت ،موجب قانون ايران بنابراين به. ورشكستگي حاكم است

 و شود مي ورشكستگي فرامرزي را دارد كه مرجع فوق بر اساس معيار اقامتگاه تعيين دعواي به 
  127. چيزي نيست جز رويكرد جهاني،اين امر
كه طبق ماده   جنبه فعال نظريه جهاني پذيرفته شده است چرا صرفاً، در نظام حقوقي ايران،ثانياً

 ورشكستگي را شناسايي دعواي  احكام خارجي در ،هاي ايراندادگاهقانون اجراي احكام مدني  196
 ورشكستگي در دعواي منظور از جنبه فعال نظريه جهاني اين است كه چنانچه . كنندو اجرا نمي

جنبه . گيرد كليه اموال بدهكار را در سراسر جهان در بر ميدعوا ين دادگاه كشور مرجع اقامه شود، ا
شده در كشور مرجع، در   اقامه ورشكستگيِدعواي ست از اينكه  ا نظريه جهاني عبارت128منفعل
 كامل نافذ است و كليه طور به محلي دعواي اند مانند هايي كه نظريه جهاني را پذيرفتهكشور

آوري اموال و تقسيم ميان تصفيه، جمع مانند انتصاب مدير( مذكور عوايد گرفته در  اقدامات صورت
 در برابر شناسايي حكم ، كشور پذيرنده،ديگر عبارت ه ب129.در كشور پذيرنده نيز معتبر است) طلبكاران

  .داردنقشي منفعل  ،صادره از دادگاه كشور مرجع
 قواعد ـ1 دو ايراد اساسي وارد است؛ بر نظام حاكم بر مقررات ايران در زمينه ورشكستگي فرامرزي

هاي امروز تجارت جهاني در زمينه تسريع و تسهيل در رسيدگي، گوي نياز  پاسخ،مندرج در اين مقررات
بدهكار، طلبكاران و جامعه (گانه امر ورشكستگي اطمينان و امنيت حقوقي، حفظ منافع اضالع سه

هاي هاي كشورهاي ايران و ساير دادگاهن دادگاه همكاري قضايي بي،تر از همه و مهم) طور كلي هب
المللي راجع به ورشكستگي  هاي بينيك از معاهدات و كنوانسيون  ايران به هيچـ2. مرتبط نيست

ها را در قالب قانون  فرامرزي ازجمله قانون نمونه آنسيترال ملحق نشده و حتي قواعد و مقررات آن
 است كه اين امر موجب مهجورماندن نظام حقوقي ايران از  وارد نظم حقوقي كنوني نكرده،موضوعه

  .تحوالت جهاني در موضوع ورشكستگي فرامرزي خواهد بود
  

  
 

126. Active aspect 

127. Mason, Rosalind F, op. cit, pp. 45-49 – LoPucki, Lynn M, op, cit, pp. 704-705 – Kipnis, Alexander 
M, op. cit, pp. 27-28 

128. Passive aspect  
129. Mason, Rosalind F, op. cit, p. 45. 
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  نتيجه
ها احترام گذاشت و هيچ دولتي را نبايد مجبور به اجراي هرچند بايد به حاكميت سرزميني دولت

ها در پناه دره از ساير كشوررسد شناسايي احكام صانظر ميه ها كرد بقوانين ماهوي ساير كشور
المللي، مشروط بر اينكه منافع طلبكاران داخلي محفوظ و فرآيند صدور حكم نيز اصل نزاكت بين
زند بلكه موجب تضمين بيشتر روابط معامالتي و اي به نظم عمومي نميتنها لطمه منصفانه باشد، نه

هاي دادرسي  ي از تحميل هزينههاي مختلف و جلوگيرهاي كشورافزايش سطح همكاري دادگاه
هاي ها و نهاد امروزه گرايش دولت.  ورشكستگي خواهد بوددعواي مضاعف بر اشخاص درگير در 

المللي به سوي كاستن از تشريفات شكلي و ماهوي براي شناسايي حكم خارجي ورشكستگي بين
المللي يك از پذيرش بينتا قبل . يابداست كه در قالب شناسايي خودكار و توقف خودكار تجلي مي

هاي ها، انعقاد توافقنامهميثاق جهاني در زمينه رسيدگي به دعاوي ورشكستگي و وحدت رويه دولت
 ورشكستگي و شناسايي دعواي منظور تسهيل رسيدگي به  ها بهجانبه بين دولتجانبه يا چنددو

هرچند . تواند راهگشا باشد ها مياحكام خارجي و افزايش سطح همكاري مديران تصفيه و دادگاه
آيد به اين امر نيز بايد توجه  شمار مي مقررات ورشكستگي ازجمله مقررات آمره و نظم عمومي به

هاي قانوني، همچون تجويز  ها در اين زمينه به پشتوانه مجوزكرد كه همكاري با ساير دولت
يي و اجراي حكم ورشكستگي ها جهت انعقاد توافقنامه يا قرارداد تعاون قضايي جهت شناسا دولت

بودن مقررات ورشكستگي در تعارض و تزاحم  موجب مقررات اساسي و عادي، با آمره هخارجي ب
لذا تصويب مقررات راهگشا در زمينه . گيرد ميكه قدرت و اعتبار هر دو از قانون نشأت  نيست چرا

  .ي استها و مديران تصفيه داخلي با مراجع خارجي ضرورتوسعه همكاري دادگاه
توان به المللي حمايت شده است كه ازجمله ميهاي بينورشكستگي فرامرزي از سوي نهاد

 دعواي مقررات اتحاديه اروپا در زمينه «و » قانون نمونه آنسيترال در زمينه ورشكستگي فرامرزي«
ال آنسيترال با تصويب قانون نمونه در زمينه ورشكستگي فرامرزي در س. اشاره كرد» ورشكستگي

 گامي مؤثر در راستاي همكاري بين ،هاي عضو سازمان ملل ميالدي و توصيه آن به كشور1997
 اغلب ناظر بر ،اين قانون. هاي مختلف و مديران تصفيه خارجي برداشته استهاي كشوردادگاه

 كاستن از ،ترين هدف آنسيترال از تصويب اين قانون مهم.  خارجي استدعواي شناسايي 
 صرفاً شكلي ،اين قانون. لي و ماهوي شناسايي دعاوي ورشكستگي خارجي استتشريفات شك
 دعواي ترين اثر شناسايي  مهم. ها نيستسازي قوانين ماهوي كشوردنبال يكسان  است و به

.  توقف خودكار دعاوي و عمليات اجرايي عليه بدهكار متوقف است،خارجي اصلي در اين قانون
اصلي، در قانون نمونه اعطاي اختيار  خارجي، اعم از اصلي و غيرايدعو ترين اثر شناسايي  مهم

تصفيه خارجي  تقسيم تمام يا بخشي از اموال بدهكار كه در كشور پذيرنده واقع شده، به مدير



    1393ستان زم ـ پاييز/ 51شماره / المللي  حقوقي بينمجله  
____________________________________________________________________ 

160

شرط اينكه منافع طلبكاران مقيم در كشور پذيرنده به قدر كفايت  است كه به درخواست وي و به
در قانون نمونه » يافتهتعديل جهاني« تجلي رويكرد ،ر واقع اين امرد. گيردحفظ شود، صورت مي
  . ها ازجمله اياالت متحده آمريكا به اين رويكرد است گرايش اغلب كشور،است كه در حال حاضر

هاي فرامرزي و ايجاد قواعد اتحاديه اروپا نيز در راستاي كارآمدي و تأثيرگذاري در ورشكستگي
 اتحاديهمقررات « مجموعه قواعدي با عنوان ، ميالدي2000 و يكسان در سال تعارض قوانين هماهنگ

اين مقررات شامل . االجرا شد الزم2002تصويب كرد كه در سال »  ورشكستگيدعواي اروپا در زمينه 
المللي، قانون قابل اعمال و الشكل در زمينه ورشكستگي فرامرزي ازجمله صالحيت بينقواعدي متحد
قواعد صالحيت كه در . م صادره است كه از اين نظر نسبت به قانون نمونه تفوق داردشناسايي حك

است به اين معني كه كرده المللي را تأسيس  ده است فقط صالحيت بينشمقررات اتحاديه اروپا وضع 
ن قانون قابل اعمال نيز قانو.  ورشكستگي را تعيين كرده استدعواي كننده  دادگاه افتتاح،اين مقررات

سياست اين مقررات در زمينه شناسايي، . شود افتتاح ميدعوا  ،دولت عضوي است كه در قلمرو آن
هاي عضو حكم صادره نيز همان آثاري را در ساير دولت. برخالف قانون نمونه، شناسايي خودكار است

 تركيب ،نظام حاكم بر اين مقررات.  دارددعوا كننده موجب قانون دولت شروع خواهد داشت كه به
رو  ازاين. هاي مختلف مانند جهاني، ورشكستگي ثانوي و شناسايي خودكار استمناسبي از رويكرد

  .اندرا اطالق كرده» جهاني هماهنگ« عنوان ،دانان بر رويكرد حاكم بر مقررات فوق برخي حقوق
ويژگي حقوق ايران در ورشكستگي فرامرزي اين است كه هرچند حكم خارجي در زمينه 

 صالحيت جهاني قائل است و اموال واقع در ،هاي خودكند براي دادگاهكستگي را شناسايي نميورش
موضع . دهد هاي محلي قرار مي ورشكستگي مطرح در دادگاهدعواي خارج از كشور را در معرض آثار 

ست از رد شناسايي  ا ورشكستگي عبارتدعواي حقوق ايران در ارتباط با شناسايي حكم خارجي در 
و تصفيه  ورشكستگي دعواي هاي خارجي در زمينه حكم صادره و عدم التزام به همكاري با دادگاه

گذاري الملل و سرمايههاي امروزي تجارت بينگوي ضرورت  پاسخ،اموال ورشكسته كه طبيعتاً اين امر
 داوري و قانون) 1382(گونه كه تجربه تصويب قانون تجارت الكترونيكي   لذا همان. خارجي نيست
دهد نظام حقوقي  كه هر دو قوانين پيشنهادي آنسيترال بودند، نشان مي) 1376(المللي تجاري بين
تواند با پيوستن به قانون نمونه آنسيترال و ورود اين قانون به مقررات موضوعه، در راستاي ايران مي

هيل در رسيدگي به ها و حركت به سوي يكنواختي و تسهمكاري قضايي هرچه بيشتر با ساير كشور
 منافع اضالع مرتبط با را تقويت و امنيت حقوقي ، اين امر.هاي مؤثري بردارد گام، ورشكستگيدعواي 
تواند در سطح دوجانبه همچنين در اين راستا دولت ايران مي. دكر خواهد  را حفظ ورشكستگيدعواي 

  .منعقد كندي ا معاهدات دوجانبه يا منطقه،اي با همكاري ساير دوليا منطقه
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