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  چكيده

هاي خود را فراتر از مرزهاي يك كشور توسعه  در عصر حاضر كه فعاالن تجاري فعاليت
ي بين المللي مواجه اند، درصورت ورشكستگي اين اشخاص با دعاوي مختلفي در عرصه داده

، استيا بين المللي بارز ورشكستگي فرامرزي  ينمونهاين نوع ورشكستگي كه . خواهيم شد
به منظور تامين چنين ساختاري، كميسيون . يك نظام حقوقي جامع و كارآمد است نيازمند حاكميت

، قانون نمونه در خصوص 1997در سال  )آنسيترال(حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد 
  . ورشكستگي فرامرزي را تصويب نمود

ي جديد ال را تصويب نكرده است، با اين وجود، اليحهدولت ايران تا كنون قانون نمونه آنسيتر
هاي اين قانون قانون تجارت ايران با اختصاص يك بخش به ورشكستگي بين المللي، از رهيافت

در اين خصوص هر چند اعمال قواعد ورشكستگي فرامرزي در اليحه، . تبعيت نموده است
با سكوت و يا عدول از  برخي موارد نيزمشروط به اقدام متقابل از سوي دولتها شده است و در 

مواجه هستيم، اما در بسياري از زمينه ها قواعدي مشابه با قانون نمونه  برخي مقررات قانون نمونه
بر اين اساس هدف از نوشتار حاضر، تبيين و تشريح اين مقررات در پرتو . بيني شده استپيش

نجام اين پژوهش با استناد به منابع كتابخانه اي و در ا. بررسي تطبيقي با قانون نمونه آنسيترال است
 .تحليلي استفاده شده است -اينترنتي از روش توصيفي

رسيدگي خارجي، محاكم داخلي، نماينده خارجي، همكاري  بستانكار خارجي،: واژگان كليدي
  .قضايي
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  مقدمه
بستانكاران در ي اموال ورشكسته و حفظ حقوق رسيدگي به دعاوي ورشكستگي از جمله اداره

هاي بين المللي، كه بدهكار ورشكسته در بيش از يك كشور داراي اموال بوده و يا ورشكستگي
هايي را به همراه دارد كه تنها از طريق محل اقامت بستانكاران متفاوت است، مشكالت و پيچيدگي

  ) Fletcher, Anderson, 2001, 257( .ايجاد نظامي موثر و كارآمد قابل حل خواهد بود
بايست مشمول كشورهاي مختلف ميدر  اموال بدهكاري در اين نوع ورشكستگي، كليه

در آن  اموال بدهكاريي كه كشورها رسيدگي قرار گرفته و اين اموال از طريق همكاري قضايي ميان
از اين منظر ايجاد فرآيندي كه محصول . واقع شده است در اختيار دادگاه رسيدگي كننده قرار گيرد

آن هدايت دولتها در اتخاذ مواضع هماهنگ و تقويت همكاري ميان آنها باشد، ضرورتي است كه 
 ,Chan Ho, 2009(. قانون نمونه آنسيترال در خصوص ورشكستگي فرامرزي به آن پاسخ داده است

 راهنماي«فهم دقيق اهداف و اصول مندرج در اين قانون و رفع ابهامات ناشي از آن،  منظور به) 670
مجمع عمومي . به عنوان راهنماي اجراي اين قانون از سوي آنسيترال منتشر شد »تصويب سند

شان، مواضع قوانين ملي انعكاس مقررات اين قانون در با سازمان ملل به دولتها توصيه كرده است،
 General Assembly(. بين المللي را هماهنگ نمايند ورشكستگي خود در رسيدگي به دعاوي

Resolution, Rep. A/52/649, 15 December 1997( نظام حقوقي ايران تا قبل از تصويب  در
 ي ورشكستگي بين المللي اختصاص نيافتهاليحه جديد قانون تجارت ايران، قواعد خاصي به مسئله

بود و تنها برخي مقررات پراكنده در قوانين مختلف در خصوص تعيين دادگاه صالحيت دار، قانون 
ضمن اختصاص بخشي به ورشكستگي  در اليحه جديد 1.حاكم و شناسايي احكام اعمال مي شد

با توجه به . بين المللي، تالش شده است تا رويكردي هماهنگ با قانون نمونه آنسيترال اتخاذ شود
چارچوب اليحه  در مقررات قانون نمونه آنسيترال و اي نزديك بسياري از قواعدكه در آيندهاين

ما خواهد شد و با عنايت به نكات و ابهامات ناشي از آن،  حقوقي نظام جديد قانون تجارت وارد
نوشتار حاضر به دنبال آن است تا از طريق تبيين و تشريح مقررات حاكم بر رسيدگي به دعاوي 

كستگي بين المللي در قانون نمونه و تطبيق موارد مرتبط با اين موضوع در اليحه جديد قانون ورش
بر اين اساس، ضمن بررسي . تجارت ايران، نسبت به رفع ابهامات موجود دراين زمينه اقدام نمايد

                                                            
 Guide to Enactment 

قانون آيين دادرسي مدني،  22و  21قانون مدني و مواد  975و  972، 971، 966، 9توان به مواد از جمله اين موارد مي 1
و  169آيين نامه آن و مواد  26قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و ماده  9قانون تجارت ، ماده  525و  524مواد 
 .ي اشاره نمودقانون اجراي احكام مدن171
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قلمرو اعمال قانون نمونه آنسيترال و اليحه ي جديد قانون تجارت ايران، مقررات حاكم بر 
المللي از جمله حق دسترسي بستانكاران و نمايندگان خارجي يدگي به دعاوي ورشكستگي بينرس

به محاكم داخلي، شناسايي رسيدگي خارجي و آثار آن، امكان رسيدگي همزمان داخلي و خارجي، 
خارجي و در نهايت همكاري قضايي مورد بررسي قرار  رسيدگي شناسايي از پيش حمايتي ترتيبات

  .تخواهد گرف
  

 كليات . 1

در . ي قواعد شكلي استقانون نمونه آنسيترال در خصوص ورشكستگي فرامرزي در برگيرنده
مقررات مرتبط با ورشكستگي بين المللي به تبعيت از  وب اصل قانوني بودن مقررات شكلي،چارچ

تعيين به منظور . قانون نمونه در بخشي از اليحه جديد قانون تجارت ايران انعكاس يافته است
در اين مبحث به تبيين قلمرو اعمال اين مقررات در قانون نمونه و  كاركرد اجرايي اين قواعد،

 .ي جديد تجارت پرداخته خواهد شداليحه

 ي جديد قانون تجارت ايرانو اليحه آنسيترالقلمرو اعمال قانون نمونه  -1-1

ي جديد و به تبع آن اليحه يترالآنسورشكستگي بين المللي در قانون نمونه  رسيدگي به دعاوي
امور  و اموال يتصفيه منظور به رسيدگي و يا ترميم و بازسازي هدف با تجارت ايران، رسيدگي

مرادي، . (حقوقي وجود ندارد و در اين رابطه تفاوتي ميان اشخاص حقيقي. شودبدهكار را شامل مي
اعمال قانون نمونه، به دعاوي خارجي و قانون نمونه، قلمرو  1به موجب بند الف ماده ) 1389:258
در دعاوي خارجي تاكيد بر همكاري و شناسايي دعوا و احكام . ي خارجي محدود استنماينده

    . ي خارجي تمركز بر حق دسترسي به محاكم داخلي استخارجي است و در خصوص نماينده
) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and 

Interpretation, 2014, 38, para. 62( 

 درخواست به نسبت اشخاص ساير يا قانون نمونه، ذينفع بودن طلبكاران 1بر مبناي بند د ماده 
از ديگر موارد قابليت اعمال اين قانون  خارجي كشور يك رسيدگي در يك در يا شركت شروع
نمونه، كليه اشخاص ذينفع حتي خود بدهكار مشمول اين با توجه به اهداف مندرج در قانون . است

كلي بوده و به تمامي دعاوي  ينمونه اعمال قانون بنابراين قلمرو )Ibid, p. 32( .گردندبند مي
 دادگاه يك صالحيت تحت وي امور و اموال كه ورشكستگي بين المللي در ارتباط با يك شخص

يان، سرباز. (مزمان داخلي و خارجي قابل تسري استهاي هدارد و نسبت به رسيدگي قرار خارجي
ي جديد در اين رابطه قلمرو اعمال مقررات ورشكستگي بين المللي در اليحه) 130، 1393 صادقي،
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دولتها  ساير و ايران دولت تجارت ايران، به عمل متقابل و يا وجود معاهدات دو يا چند جانبه ميان
 اجراي اليحه، قانون 1152مذكور در اين ماده، بر مبناي ماده  موارد غير از در. باشدمشروط مي
قابل اعمال خواهد  المللخارجي در ورشكستگي بين هايرسيدگي شناسايي مورد در احكام مدني

هاي ايران براي رسيدگي به اليحه، تعيين صالحيت دادگاه 1155همچنين به موجب ماده . بود
 22و  21مستفاد از مواد . قانون آيين دادرسي مدني است المللي مطابق بادعاوي ورشكستگي بين

 از خارج اينكه در حتي بدهكار اموال يكليه به نسبت ايران هايقانون آيين دادرسي مدني، دادگاه
اين صالحيت در رسيدگي به دعاوي مرتبط  .دارند رسيدگي شده باشند صالحيت واقع ايران قلمرو

. اي كه تنها در داخل ايران شعبه دارند، انحصاري استتهبا شركتهاي تجاري متوقف و ورشكس
 شود، همكاريصالحيت نسبت به كليه ي دعاوي ورشكستگي كه در ايران مطرح مي ي اعمالالزمه
  ) 154همان، ( .باشدمحل استقرار اموال مي خارجي و ايراني مراجع بين

ي جديد قانون تجارت و اليحه آنسيترالاستثنائات وارد بر قلمرو اعمال در قانون نمونه  -1-2
  ايران

به  اقدام از دادگاه كه آن نيست از مانع قانون دراين قانون نمونه، هيچ مقرره اي 6ي بر مبناي ماده
. باشد كشور اين عمومي نظم با مغاير »آشكارا« اقدام آن ورزد، مگر اينكه امتناع قانون نمونه موجب

دهد تا هر دولتي با توجه به قوانين داخلي خود از عمومي ارائه نميقانون نمونه تعريفي از نظم 
 بر اساس راهنماي )Sandeep, Guihot,2015, 1282(. امكان استناد به نظم عمومي برخوردار باشد

  6ماده  در» آشكارا مغاير با نظم عمومي نباشد«در عبارت »  آشكارا« سند، استفاده از واژه  تصويب
ه در چارچوب قانون نمونه، در موارد استناد به نظم عمومي اصل تفسير مضيق بيانگر آن است ك

 Guide to Enactment of UNCITRAL Model Law on Cross-Border( 1.باشدحاكم مي

Insolvency ,2004, paras.87, 89(  در راهنماي تصويب سند به اين نكته تاكيد شده است كه در
 ,Ibid(. صورت عدم تفسير مضيق از نظم عمومي، همكاريهاي بين المللي محقق نخواهد شد

para.103( تواند به عنوان بنابراين تنها در موارد نقض اصول اساسي قانون نمونه، نظم عمومي مي
ي جديد تجارت ايران، استناد به نظم عمومي به ر اليحهد. مانعي بر اجراي اين قانون ظاهر شود

عنوان مانعي مهم بر قابليت اعمال مقررات ورشكستگي بين المللي و به تبع آن عدم پذيرش دعاوي 
البته تاثير آن درخصوص . هاي خارجي استنمايندگان خارجي و عدم شناسايي رسيدگي

اليحه، بستانكاران خارجي در  1164ماده  بستانكاران خارجي محدودتر است؛ چرا كه به موجب

                                                            
1 For More Information See: United State Bankrutcy Court, Re Metcalfe & Mansfield Alt. Inv., 421 B.R. 685, 
697 (Bankr. S.D.N.Y.2010)     
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مورد شروع يا شركت در دعوا از همان حقوقي برخوردارند كه بستانكاران داخلي از آن 
  .برخوردارند

المللي  از ديگر استثنائات وارد بر قلمرو اعمال قانون نمونه، تعارض اين قانون با تعهدات بين
 تعهدات از يكي با حاضر قانون قانون نمونه، هرگاه 3در اين رابطه به موجب ماده . يك كشور است
 دولتهاي يا دولت با همراه دولت كه اين توافق از ديگري شكل يا معاهده هر از دولت كه ناشي

بر مبناي . بود خواهد حاكم توافق معاهده يا آن الزامات كند، پيدا تعارض است، آن طرف ديگر
المللي دولتها ماده مبتني بر اصل اولويت تعهدات بينراهنماي تصويب سند، رهيافت مندرج در اين 

بر اين اساس مي توان از اعمال مواد مغاير با تعهدات  )(Ibid, para, 76 .برحقوق داخلي آنهاست
المللي آن دولت تطبيق داده المللي يك دولت خودداري كرد و يا اين مقررات را با تعهدات بينبين

ي جديد تجارت ايران نيز به تبعيت از قانون نمونه در اليحه. نمودو پس از اصالحات الزم اعمال 
قانون نمونه، اشخاص  1ماده  2طبق بند . خود همين رهيافت را اتخاذ كرده است 1154ماده 

ها حاكم است از اي بر ورشكستگي آنها و موسسات بيمه كه نظام ويژه حقوقي خاص نظير بانك
البته اين به معناي عدم امكان استناد به قواعد كلي مندرج در . ندباشقلمرو شمول قانون مستثني مي

قانون  از شمول بيمه شركتهاي يا بانكها همانند اشخاصي مستثني كردن علت. باشدقانون نمونه نمي
. دهدمنافع افراد زيادي را تحت تاثير قرار مي اشخاصي، چنين ورشكسته شدن كه است اين نمونه

 ازاين رو در. است فوري انجام اقداماتي مستلزم اشخاص اين شكستگيهمچنين رسيدگي به ور

 UNCITRAL( 1.اشخاص تابع نظام خاصي است اين ورشكستگي رسيدگي به كشورها، از بسياري

Model Law, 2014,  paras.56, 36( هاي ايران، در كنار اين رهيافت مانند كشورها برخي از البته
به موجب ماده ) 113، 1392باقري، توسلي (. كنندتبعيت مي نيز ورشكستگي عام از قواعد ويژه،
خارجي مرتبط  هايرسيدگي مورد المللي درمقررات ورشكستگي بيناليحه جديد تجارت،  1152

  . باشدنمي اعمال بيمه، قابل هايشركت و بانكها با ورشكستگي
  
  

                                                            
كه در حكم قانون كشورهاي عضو بوده و بدون هيچگونه تغيير و يا  "دادرسي ورشكستگي اروپا"كنوانسيون در  1

از سوي آنها الزم االجراست، با وجود مستثني نمودن دعاوي ورشكستگي بانكها، موسسات اعتباري و اصالحي 
شركتهاي بيمه از شمول كنوانسيون، كليه اقدامات ارادي و غير ارادي الزم در خصوص ورشكستگي بدهكار و آثار 

 See: European Convention on Certain International Aspects. گرددقانوني توقف بدهكار مشمول اين كنوانسيون مي

of Bankruptcy, European Treaty Series - No. 136,Council of  Europe, Istanbul, 5.VI.1990, Article 1, paragraph 
1  
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 و اليحه جديد قانون تجارت ايران آنسيترالحق دسترسي به محاكم داخلي در قانون نمونه . 2

بر . المللي دعاوي ورشكستگي است ي بين هاي بارز قانون نمونه، توجه به جنبه يكي از ويژگي
اين اساس علي رغم محدوديت قانوني برخي از كشورها، قانون نمونه بر حق دسترسي بستانكاران 

ي در اليحه )(Bernstein and others, 2013, 2 .كندو نمايندگان خارجي به محاكم داخلي تاكيد مي
جديد نيز اهميت اين بحث مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؛ به نحوي كه در باب 

  دسترسي بستانكاران و نمايندگان خارجي به«المللي، يك فصل مشخص به ورشكستگي بين
  .اختصاص پيدا كرده است» هاي داخليدادگاه

  خارجي به محاكم داخليحق دسترسي بستانكاران  -2-1
خود با تبعيت از اصل تساوي بستانكاران، بر حق بستانكاران خارجي  13قانون نمونه در ماده 

بر  )Pottow,2005, 962( .براي درخواست شروع و يا شركت در رسيدگي داخلي تاكيد كرده است
نين اين اساس بستانكاران خارجي نسبت به شروع يا شركت در رسيدگي، به موجب قوا

ورشكستگي كشوري كه قانون نمونه آنسيترال را تصويب كرده است، داراي همان حقوقي هستند 
ي اليحه 1164بر مبناي ماده  در اين رابطه. كه بستانكاران داخلي در اين كشورها از آن برخوردارند

ها نجديد تجارت نيز بستانكاران خارجي داراي همان حقوقي هستند كه بستانكاران داخلي از آ
 .برخوردارند و مي توانند در چارچوب قانون داخلي ايران اقدام به طرح دعوي نمايند

  حق دسترسي نماينده خارجي به محاكم داخلي -2-2
قانون نمونه، يك شخص يا نهاد از جمله شخص  2ماده  4ي خارجي طبق بند منظور از نماينده

ي اموال  ي مجاز به بازسازي يا تصفيهمنصوب شده برمبنايي موقت است كه در يك رسيدگي خارج
اگرچه . نمايدي آن رسيدگي خارجي اقدام ميي امور ورشكسته بوده و يا به عنوان نمايندهيا اداره

نماينده خارجي از حق مراجعه مستقيم به محاكم داخلي برخوردار است، اما در رويكرد كلي اين 
 ,Guide to Enactment, 2004(. وري نيستقانون، شناسايي نماينده خارجي از سوي دادگاه ضر

paras.86, 108(  هاي داخلي را  خارجي به دادگاه  قانون نمونه، امكان مراجعه مستقيم نماينده 9ماده
به طور مستقل  -شناسايي حق نماينده خارجي در دسترسي به محاكم داخلي. پيش بيني كرده است

كشورهايي است كه در قوانين خود چنين حقي را براي به منظور تاثير بر قانون  -از بستانكاران
قانون نمونه به  12ماده  )Sandeep, Guihot ,2015, 1279(. اندبيني نكرده ي خارجي پيش نماينده

ي خارجي اشاره كرده نماينده »مداخله«به  24ي خارجي در رسيدگي و ماده نماينده »مشاركت«
                                                            
 participation 
 intervene 
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 ايفاي در رسيدگي داخلي به منظور خارجي ينماينده »تشرك«امكان  ازاين رو عالوه بر. است
تواند در يك رسيدگي فردي كه شخص بدهكار طرف آن است نمايندگي خود، وي مي وظايف

 ,Guide to Enactment, 2004, paras.169 (. بدهكار اتخاذ نمايد عليه يا له وارد شده و موضعي

بر لزوم شناسايي رسيدگي خارجي به عنوان پيش قانون نمونه مبني  12علي رغم تاكيد ماده ) 172
ي خارجي براي طرح دعوا، راهنماي تصويب سند، حق درخواست شروع شرط استحقاق نماينده

رسيدگي ورشكستگي از سوي نماينده يك رسيدگي خارجي را مشروط به شناسايي مقدم آن 
ع رسيدگي تنها منوط به ي خارجي براي شروبراين اساس حق نماينده .داندرسيدگي خارجي نمي

ي خارجي از اهليت شود تا نمايندهاين امتياز موجب مي. شركت وي در رسيدگي قضايي است
تقديم دادخواست يا درخواست در خصوص حفاظت، نقد كردن يا تقسيم اموال بدهكار يا 

 ,UNCITRAL Model Law ( .درخواست همكاري با رسيدگي خارجي برخوردار گردد

2014,para.100, 51(   ي خارجي نسبت به هردرخواستي  ي اختيار نماينده اين امتياز به منزلهالبته
نماينده خارجي   نبوده و تاثيري بر مقررات ورشكستگي كشور تصويب كننده مبني بر رد درخواست

ي ورشكسته در خارج نيز به دادگاه خارجي و ي اختيار قابل اعمال از سوي نمايندهحيطه. ندارد
قانون نمونه، طرح دعاوي ورشكستگي  11مستفاد از ماده . قانون خارجي قابل اعمال بستگي دارد

المللي و يا ورود به دعاوي مطروحه از سوي نماينده و يا بستانكاران خارجي طبق قوانين بين
ي خارجي ملزم به رعايت شرايطي از جمله ازاين رو نماينده. داخلي دولت پذيرنده خواهد بود

و ضميمه نمودن گواهي انتصاب خود به در  4ررات مرتبط با صالحيت دادگاهها وفق ماده مق
ي داخلي  با توجه به مباحث فوق، هر نماينده .باشدخواست شناسايي و ساير تشريفات رسيدگي مي

شود، داراي تمام اختياراتي است كه در  ي خارجي شناسايي مي كه در كشور ديگر به عنوان نماينده
به (داخلي   يقانون نمونه، نماينده 5براساس ماده . شودي خارجي اعطا مي نون نمونه به نمايندهقا

مجاز به شركت در رسيدگي در يك كشور خارجي مطابق با ) ي داخلي عنوان مثال مدير تصفيه
در بنابر اين براي امكان درخواست صدور قرار تامين . شرايط قابل اعمال قانون خارجي خواهد بود

ي داخلي يك كشور، نيازي به گرفتن مجوز خاص از دادگاه داخلي  ساير كشورها از سوي نماينده
  .باشدنمي

ي خارجي، در تعريف اين ي جديد تجارت ايران ضمن شناسايي ماهيت حقوقي نمايندهاليحه
قانون نمونه البته اين تعريف در . از قانون نمونه تبعيت كرده است 1153ماده  4نماينده در بند 

» شخص«ي تجارت تنها به درحالي كه در اليحه. باشدمي» شخص يا نهاد«تر بوده و اعم از موسع
ي خارجي از حق مراجعه ي جديد، نمايندهاليحه 1162و 1161بر اساس مواد . اشاره شده است
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.  وردار استهاي ايران و اقامه دعواي ورشكستگي طبق قوانين داخلي ايران برخمستقيم به دادگاه
تواند ي خارجي ميدر صورت شناسايي رسيدگي خارجي، نماينده 1163همچنين به موجب ماده 

المللي در دادگاه ربط كه به موجب مقررات ورشكستگي بيندر دعواي ورشكستگي بدهكار ذي
اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه هم در  نكته. داخلي در حال رسيدگي است شركت كند
ي خارجي در دسترسي به محاكم داخلي محدودتر از قانون نمونه و هم در اليحه، حق نماينده

رغم اينكه به بستانكاران خارجي، حقوقي مساوي با بستانكاران زيرا علي. بستانكاران خارجي است
  .ي خارجي چنين رهيافتي اتخاذ نشده استداخلي اعطا شده است، در خصوص نماينده

  
  و اليحه ي جديد قانون تجارت ايران  آنسيترالشناسايي رسيدگي خارجي در قانون نمونه . 3

المللي شناسايي رسيدگي خارجي به عنوان مهمترين بخش از يك دادرسي ورشكستگي بين
زيرا همكاري قضايي در رسيدگي به اين دعاوي تنها از طريق شناسايي رسيدگي خارجي . است
ي خارجي  قانون نمونه، نماينده 15ماده  1مطابق با بند  )Berends,1998, 349( .دباشپذير ميامكان
كه در آن به عنوان نماينده منصوب شده است را از دادگاه   تواند شناسايي رسيدگي خارجي مي

تواند به ي خارجي ميي جديد تجارت نيز نمايندهاليحه 1166بر مبناي ماده . درخواست نمايد
وي  محل اقامت ودر صورت معلوم نبودن بدهكار اقامت محل عمومي از دادگاه موجب دادخواست

البته پذيرش . ، شناسايي رسيدگي خارجي را تقاضا كند)1156ماده (تهران  عمومي ايران، دادگاه در
اليحه،  1167در اين رابطه بر اساس ماده  1.باشداين درخواست منوط به شرط رفتار متقابل مي

هاي خارجي و شناسايي رسيدگي خارجي مشروط به رفتار متقابل و يا ر با دادگاهشرط همكاري موث
 اين در ي مندرجبه منظور اجرايي كردن قاعده دولتها ساير و ايران دولت ميان موافقت نامه انعقاد
  .است ماده

  مفهوم رسيدگي خارجي -3-1
قانون نمونه، منظور از رسيدگي خارجي يك رسيدگي جمعي قضايي يا  2ماده  1بر مبناي بند 

رسيدگي «اصطالح . اداري در يك كشور خارجي طبق قانون راجع به ورشكستگي آن كشور است
. در اين ماده بر مبناي اهداف اصلي اين قانون يعني مساعدت براي حصول همكاري است» جمعي

)UNCITRAL Model Law, 2014, para.69, 39( توان به رسيدگي موقت از جمله اين موارد مي

                                                            
احكام خارجي بدهد كه دولتهاي  و يكند تا دولت پذيرنده همان اعتباري را به دعاويم يجاباصل رفتار متقابل ا 1

 )Nierop,Stenström,2002:20. (دندهاحكام صادره از دولت پذيرنده ميو  يخارجي همان اعتبار را به دعاو
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اشاره نمود كه در آن رسيدگي به اموال و امور ورشكسته با هدف بازسازي يا تصفيه، تحت كنترل يا 
قانون نمونه، رسيدگي خارجي از  17ماده  2بر مبناي بند . گيرد نظارت يك دادگاه خارجي قرار مي

مطابق قسمت الف اين بند، . وت آن به رسيدگي اصلي و غيراصلي تفكيك شده استجهت آثار متفا
در آن » مركز منافع اصلي بدهكار«چنانچه رسيدگي خارجي در كشوري در حال انجام باشد كه 

به موجب » مركز منافع اصلي بدهكار«منظور از . واقع است، رسيدگي خارجي مذكور اصلي است
ه، محل كار ثبت شده ورشكسته در مورد شخص حقوقي و  اقامتگاه عادي قانون نمون 16ماده  3بند 

خالف مندرج در  فرض اثبات امكان. در مورد شخص حقيقي است مگر اينكه خالف آن ثابت شود
. كندمساعد باز مي دادگاه انتخاب براي جستجو را براي اتخاذ رهيافت متقلبانه راه اين ماده،

در تعريف دعاوي » مركز منافع اصلي بدهكار«علت تعيين ) 132، 1393 ي،صادق يان،سرباز(
خارجي اصلي آن است كه اصوال اين مركز براي بستانكاران بالقوه بدهكار با سهولت بيشتري قابل 

اي، هاي تجاري، صنعتي و حرفهعالوه بر كليه فعاليت» منافع«همچنين اصطالح . شناسايي است
قانون نمونه، در  17ماده  2مطابق قسمت ب از بند  .گيردبر مي هاي اقتصادي را نيز درتمام فعاليت

باشد، آن رسيدگي غيراصلي يا » بنگاه اقتصادي«صورتي كه ورشكسته در يك كشور خارجي داراي 
مركز منافع «براين اساس معيار تمييز دعواي خارجي اصلي از غير اصلي،  1 .شود تبعي محسوب مي

المللي اروپا، آثار دعاوي اصلي و كنوانسيون دادرسي ورشكستگي بيندر . باشدمي» اصلي بدهكار
دعواي اصلي اثر وسيعي داشته و تمام دارايي شخص بدهكار . غير اصلي به خوبي تبيين شده است

در اين رابطه صالحيت براي . گيرددر هر كجا از قلمرو كشورهاي عضو كنوانسيون را در بر مي
شود كه در بيشتر تمركز بيشترين قسمت از اموال بدهكار تعيين ميدعواي اصلي با توجه به محل 

منظور از اين اقامتگاه، ) 123 -122، 1382شولمير، . (موارد محل اقامتگاه شخص بدهكار است
. شودمركز اصلي تجارت بدهكار است كه به عنوان مركز شخصيت حقوقي وي نيز فرض مي

اصلي و غير اصلي اشاره كرده است، اما با توجه به  هرچند قانون نمونه تنها به رسيدگي خارجي
شود، نوع اينكه محل تمركز بيشترين اموال بدهكار به عنوان مركز اصلي تجارت وي شناخته مي
آنكه مركز  ديگري از رسيدگي خارجي يعني رسيدگي در محل استقرار اموال ورشكسته، بدون 

رسد البته به نظر مي. شده باشد، قابل برداشت است اصلي امور و يا بنگاه اقتصادي وي در آنجا واقع
در اين حالت دادگاه داخلي الزامي به شناسايي رسيدگي خارجي نخواهد داشت، در حالي كه در 

                                                            
 باكه ورشكسته در آنجا  يتي استهر محل فعال، در قانون نمونه »يبنگاه اقتصاد«منظور از  2بر اساس بند و ماده  1
 .پردازد يم ياقتصاد يتمات به طور دائم به انجام فعالخد ياكاال و  ي،انسان يروين
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خصوص رسيدگي خارجي اصلي و غيراصلي مكلف به شناسايي است و حق بررسي صحت و 
در اين . ير تصفيه را نداردسقم تصميم دادگاه خارجي راجع به آغاز رسيدگي يا انتصاب مد

  .خصوص نظم عمومي تنها استثناء قابل استناد براي عدم شناسايي رسيدگي خارجي است
و  ياصل ي را بهخارج يدگيرسيد تجارت نيز به تبعيت از قانون نمونه، جد يحه يال 1153ماده 

در قانون نمونه  تعاريف مطروحه در اين ماده عينا تكرار مفاد مندرج. غيراصلي تقسيم كرده است
است و  »بدهكار يمركز منافع اصل«در كشور  يدگيرس ي،اصل يخارج يدگيرسمنظور از . است
محل وقوع بنگاه «در كشور  يدگياز رس يرغ يخارج يدگيرس غير اصلي نيز يخارج يدگيرس

  1 .است» يتجار

 امكان رسيدگي همزمان داخلي و خارجي نسبت به ورشكسته -3-2

در قانون نمونه يعني يك رسيدگي خارجي و يك رسيدگي به  رسيدگي همزمانمنظور از 
موجب قانون داخلي كشور تصويب كننده قانون نمونه نسبت به يك بدهكار به طور همزمان در 

قانون نمونه، براي قابليت اعمال اين قانون نسبت به  1بر اساس بند ج ماده . حال انجام باشد
ميان رسيدگي خارجي اصلي يا غيراصلي و مقدم يا موخر از رسيدگي  هاي همزمان تفاوتيرسيدگي

اصلي بودن رسيدگي خارجي مي تواند در تصميم البته  )Pottow, 2005, 962(. باشدداخلي نمي
پس از شناسايي يك رسيدگي قانون نمونه،  28زيرا طبق ماده . محاكم داخلي موثر واقع شود

 اين قانون كننده كشور تصويب قوانين راجع به ورشكستگيموجب  به رسيدگي ، خارجي اصلي
عالوه بر بنابراين، . اين كشور داشته باشد تواند شروع شود كه بدهكار اموالي درتنها در صورتي مي

 و سرزمين بوده داخل در مستقر اموال به دادگاه محدود شناسايي رسيدگي خارجي اصلي، صالحيت
پذير خواهد امكان هماهنگي و همكاري صرفاً به منظور خارجي اموال به نسبت گسترش صالحيت

در واقع براي شروع رسيدگي داخلي به دعواي ورشكستگي، به شرط آنكه بدهكار در آنجا  .بود
. اموالي داشته باشد، همزمان با رسيدگي اصلي محدوديت يا مانعي در قانون نمونه وجود ندارد

)Legislative Guide on Insolvency Law,2005,para.225( ي جديد تجارت در اين زمينه اليحه
شناسايي ، پس از اليحه 1195بر اساس ماده . ايران رويكردي مشابه با قانون نمونه اتخاذ كرده است

، آثار الملليورشكستگي بينموجب احكام  رسيدگي خارجي اصلي در صورت شروع رسيدگي به

                                                            
منظور از بنگاه . قانون نمونه مي باشد 2كه عينا برگرفته از تعريف مندرج در بند و ماده  1153ماده  6بر اساس بند  1

اقتصادي يا خدمات به فعاليت  و كاال، انساني ا نيرويبعبارت است از هر محل فعاليتي كه بدهكار در آ نجا تجاري 
 .پردازدغيرموقت مي
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مورد ساير اموال بدهكار، آثار رسيدگي  در .ايران استبه اموال بدهكار در محدود رسيدگي داخلي 
  .داخلي بايد مطابق قانون ايران اداره شوند داخلي محدود به اموالي است كه به موجب قانون

بر . در خصوص رسيدگي خارجي غير اصلي، قانون نمونه رهيافت خاصي اتخاذ نكرده است
نماينده  درخواست به صادرشده قرار اصالح يا تمديد صدور، در اين قانون، 29مبناي بند ج ماده 

كه  است اموالي به قرار يا مربوط آن كه باشد شده متقاعد بايد دادگاه خارجي غيراصلي، رسيدگي يك
اطالعات  به مرتبط يا شوند اداره غيراصلي خارجي رسيدگي آن در بايد كشور قانون اين موجب به

ي جديد تجارت نيز اليحه 1196ماده  3بند مفاد اين بند عينا در  .است آن رسيدگي در نياز مورد
  .منعكس شده است

مقدم يا موخر بودن  قانون نمونه 29بر اساس بند الف ماده در بررسي شرايط رسيدگي همزمان، 
در . گيردر قرار ميرسيدگي خارجي تنها در الزام محاكم داخلي به همكاري و هماهنگي مدنظ

، مقدم يا موخر بودن رسيدگي خارجي در الزام به 1196جارت نيز بر مبناي ماده ي جديد تاليحه
قانون نمونه و به تبع آن ماده  29ي مندرج در ماده قاعده. همكاري قضايي مدنظر قرار گرفته است

اليحه حاكي از آن است كه شروع رسيدگي داخلي به عدم شناسايي رسيدگي خارجي منجر  1196
رويكردي با اهداف قانون نمونه براي حمايت از رسيدگي خارجي مطابقت  چنين. نخواهد شد
 با خارجي، اولويت يك رسيدگي به قانون نمونه، نسبت 29بنابراين بر طبق ماده . بيشتري دارد

 ترجيح قانون نمونه، 30خارجي بر اساس ماده  چند رسيدگي با ارتباط اما در. است داخلي رسيدگي
 غيراصلي، هيچ خارجي رسيدگي چند بين در و است غيراصلي به نسبت اصلي خارجي رسيدگي با

داخلي و  دعواي با اولويت خارجي، و داخلي دعواي در واقع بين .ندارد وجود و ترجيحي اولويت
و در  است اصلي دعواي با اولويت خارجي نيز دعاوي ميان در .است داخلي اموال به تنها نسبت

  .ندارد وجود اولويتي خارجي دعاوي غيراصلي بين
  ترتيبات حمايتي پيش از شناسايي رسيدگي خارجي -3-3

اين قانون، پيش از شناسايي رسيدگي  19در پرتو رويكرد حمايتي قانون نمونه، مطابق با ماده 
درنتيجه از زمان ثبت درخواست شناسايي . خارجي امكان صدور قرارهاي موقتي وجود دارد

تواند در صورت  ذ تصميم نسبت به پذيرش آن درخواست، دادگاه ميرسيدگي خارجي تا زمان اتخا
چنانچه براي حفاظت ازاموال ورشكسته و يا منافع بستانكاران  ي خارجي، درخواست نماينده

. اشته باشد، قرار موقت صادر كند و اجراي حكم عليه اموال ورشكسته را متوقف نمايدضرورت د
قرار موقت، اداره يا نقد كردن تمام يا بخشي از اموال ورشكسته تواند با صدور همچنين دادگاه مي

ي خارجي يا شخص ديگري واگذار كند كه از سوي كه در اين كشور قرار دارند را به نماينده
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شود، تا ارزش اموالي كه بر حسب ذات يا به دليل شرايط ديگر فاسدشدني، مستعد دادگاه تعيين مي
  . در معرض خطر هستند، حفظ گردند كاهش ارزش، يا به طريق ديگري

 درخواست ي قابل توجه آن است كه صدور قرار ها صرفاً در موارد ضروري و تنها هنگامنكته
قراري را كه  توان هرهمچنين محدوديت موضوعي وجود نداشته و مي. است امكان پذير شناسايي
تصفيه وجود  يا بازسازي كنندهاداره  براي شخص و يا نهاد قوانين موجب به آن درخواست امكان

اين نوع قرارها متفاوت از قراري است كه پس از شناسايي يك رسيدگي خارجي . دارد، صادر نمود
همچنين صدور . يابد زيرا موقتي بوده و با اتخاذ تصميم راجع به شناسايي خاتمه مي. شودصادر مي

 )Goode and others,2007, 14( .پذير استاين قرارها صرفا در دعاوي جمعي ورشكستگي امكان
بوده و در  دادگاه صالحديد دعاوي خارجي و چه بعد از آن در شناسايي قبل از البته صدور قرار چه

  . اين رابطه الزامي وجود ندارد
ي جديد تجارت نيز به تبعيت از قانون نمونه، امكان صدور قرار حمايتي پيش اليحه 1176ماده 

تر به البته رهيافت اليحه در اين زمينه مناسب. بيني كرده استرا پيش از شناسايي رسيدگي خارجي
ثبت  از درنتيجه پس. صدور قرار حمايتي مشروط به احراز ضرورت نيستزيرا . رسدنظر مي

درخواست بستانكار يا  به تواندمي آن، دادگاه نسبت به تصميم اتخاذ زمان تا شناسايي دادخواست
موقت  اقدام به صدور دستور منافع بستانكاران يا بدهكار اموال از حفاظت براي ي خارجينماينده
  .نمايد

   آثار شناسايي رسيدگي خارجي -3-4
تواند منشا اثر در شروع در چارچوب قانون نمونه تنها شناسايي رسيدگي خارجي اصلي مي

 .داخلي خواهد بوددر اين رابطه اثر رسيدگي داخلي نيز محدود به اموال . رسيدگي داخلي باشد
مشروط نمودن صالحيت دادگاه به وجود اموال داخلي به گسترش قلمرو صالحيت اصلي كمك 

» مطلق شمولي جهان«چنين رهيافتي مبتني بر رويكرد  )Bernstein, Graulich,2013, 2(. نمايدمي
يك  نظارت تحت و قانون يك موجب به بايد المللي بين است؛به اين معني كه دعاوي ورشكستگي

باشد  شده واقع كه كجا هر بدهكار در البته تمامي اموال. شود رسيدگي جهاني با صالحيتي دادگاه
واقع  قلمرو آنها در اموال بدهكار كه كشورهايي ازاين رو دادگاه .گيرندقرار مي رسيدگي مشمول

خواهند  قادر صالحيت لاعما به را كننده دادگاه رسيدگي اموال، آن دادن قرار اختيار در با است شده
   )125، 1393كاوياني، جاويد، . (كرد
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اصلي است،  يخارج يدگيرس ييشناسابه عنوان يكي از مهمترين آثار  1» فرض ورشكستگي«
البته اين فرض در نظامهاي حقوقي كه توقف بدهكار به عنوان . كه خالف آن ثابت شودمگر اين 

ازاين رو در نظام . نيست، قابل اعمال نمي باشدپيش شرط الزم براي آغاز دعواي ورشكستگي 
است، اين  بدهكار اثبات توقف به ورشكستگي مشروط دعواي به رسيدگي حقوقي ايران كه شروع

توانند با استناد مي اصلي خارجي دعواي شناسايي از پس هاي ايرانفرض قابل اعمال بوده و دادگاه
  )79، 1387الچواني،  قرباني( .نمايندرسيدگي داخلي را شروع » فرض ورشكستگي«به 

خارجي اصلي از ديگر آثار شناسايي اين نوع   امكان صدور قرارهاي حمايتي در رسيدگي
البته اين قرارها بايد متناسب با فرآيند رسيدگي داخلي باشد؛ زيرا هرچند آغاز . رسيدگي است

كند، اما پس از آغاز رسيدگي  رسيدگي داخلي، شناسايي رسيدگي خارجي را متوقف يا محدود نمي
 30طبق ماده . چنانچه قبالً قراري صادر شده باشد آن قرار قابل اصالح يا لغو خواهد بود  داخلي،

قانون نمونه، پس از شناسايي رسيدگي خارجي، صدور قرارهاي حمايتي بايد متناسب با رسيدگي 
ن نمونه، تنها شناسايي رسيدگي ي جديد تجارت ايران همانند قانودر اليحه. خارجي اصلي باشد

، فرض ورشكستگي 1198ي ماده بر مبنامهمترين اثر اين شناسايي، . باشدخارجي اصلي منشا اثر مي
خارجي  شناسايي رسيدگي صورت در ازاين رو. بدهكار است؛ مگر اين كه خالف آن ثابت شود

 طرف بدهكار كه شخص يدگيرس هر در ايران قوانين با رعايت تواند مي خارجي ينماينده اصلي،

هرچند آثار شناسايي رسيدگي خارجي در اليحه تنها به رسيدگي اصلي محدود  .شود وارد است آن
. شده است، اما در صدور قرار حمايتي تفاوتي ميان رسيدگي خارجي اصلي و غير اصلي نيست

چنانچه در زمان ثبت دادخواست شناسايي رسيدگي خارجي اعم از اصلي و غير اصلي، رسيدگي در 
هر قرار صادر شده به موجب اين قانون بايد متناسب با رسيدگي در ايران ايران در حال انجام باشد، 

پس از شناسايي رسيدگي خارجي اصلي نيز كليه قرارهاي صادر شده به درخواست نماينده  .باشد
همچنين در صدور، . رسيدگي خارجي غير اصلي بايد متناسب با رسيدگي خارجي اصلي باشد

دادگاه بايد احراز كند كه اين قرار مربوط به اموالي است كه به  تمديد يا اصالح اين نوع قرارها،
موجب قانون ايران بايد در رسيدگي خارجي غير اصلي اداره شود يا در رابطه با اطالعات مورد نياز 

   .در آن رسيدگي است
 

                                                            
ي بر ، دليلي داخل يدگيشناسايي رسيدگي خارجي اصلي در موارد رساليحه جديد قانون تجارت،  1198بر مبناي ماده  1

بنابراين در اينگونه موارد بدهكار، ورشكسته  .مگر اينكه خالف آن ثابت شود باشد،ميكه بدهكار ورشكسته بر آن است 
 .صورت اثبات خالف آنگردد، مگر در فرض مي
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  همكاري قضايي -4
ست كه به به عنوان يكي از اهداف اصلي قانون نمونه يك رهيافت شكلي ا» حصول همكاري«

كشورهاي  دادگاه هاي در شده اقامه دعاوي با ازاين رو در رابطه. شودهمكاري قضايي تعبير مي
تصفيه نيز بايد با يكديگر  مديران بستانكاران و حتي ي بدهكاران،مختلف عالوه بر دادگاه، كليه

دعواي  ياداره هماهنگي منظور به مناسبي كه اقدام هرگونه بايستهمچنين مي. همكاري كنند
ميان  هدف از همكاري. است، اتخاذ گردد بدهكاران ضروري ورشكستگي و براي تامين منافع اموال

دخيل در دعاوي  خارجي كشورهاي با كشور يك صالح اجرايي و قضايي مراجع و ساير دادگاهها
حكام المللي و شناسايي دعاوي و اورشكستگي فرامرزي، مديريت مناسب دعاوي ورشكستگي بين

قانون نمونه، دادگاه داخلي را  25ماده  )Wessels,Fletcher,2010, 53. (خارجي در اين حوزه است
مكلف كرده است تا به طور مستقيم و يا از طريق مدير تصفيه داخلي حداكثر همكاري ممكن را با 

به طور مستقيم  دهد تا همچنين به دادگاه داخلي اجازه مي. خارجي به عمل آورد  يدادگاه و نماينده
. خارجي ارتباط برقرار كرده و از آنها درخواست كمك و يا اطالعات نمايد  يبا دادگاه و نماينده

 .ي داخلي البته با نظارت دادگاه پيش بيني كرده است نيز همين شرايط را براي مدير تصفيه 26ماده 
 روشهاي از ها و اجتنابن دادگاهبه منظور تسريع در فرآيند همكاري ميا» همكاري مستقيم«تاكيد بر 

عالوه بر تبيين ضرورت همكاري در  قانون نمونه،  1.از جمله نيابت قضايي است وقت گير و سنتي
اشاره  »كمكدرخواست «به امكان  1الف و ب ماده  يبندها در مواد مختلف اين قانون از جمله

 يادادگاه از قانون نمونه  برمبنايكشور  يك يندهنما يادادگاه  ازاين رو در صورتي كه 2.شده است
   هايمندي از كليه مساعدتنمايد، امكان بهره ر درخواست كمكيگكشور د يحقوق ييندهنما

   قانون نمونه، هيچ 7همچنين بر اساس ماده  .بيني شده در قانون براي وي وجود خواهد داشتپيش
 براي بيشتر كمك آوردن فراهم در را نهادهاي ذيربطساير  يا دادگاه اختيار حاضر، قانون اي درماده

  .كندنمي محدود كشور اين قوانين ديگر موجب به نماينده خارجي
ي عملي شدن همكاري قضايي، ترتيبات خاصي در قانون نمونه پيش بيني در خصوص نحوه

مناسبي به اجرا تواند به هر طريق اين قانون، همكاري مدنظر مي 27بر مبناي ماده . نشده است
 انتصابتواند از طرق مختلف از جمله صدور قرار تامين، بنابراين اشكال اين همكاري مي. درآيد

                                                            
1 For More Information See: Bryan Stark, Chapter 15 and the Advancement of International Cooperation in 
Cross-Border Bankruptcy Proceedings, 6 Richmond Journal of Global Law and Business, 2006, p.220.  
 assistant 

و پاراگراف دوم از  21پاراگراف اول در ماده » و«و » الف« ، بندهاي19پاراگراف اول در ماده » ب«و » الف« در بندهاي 2
 .است به درخواست كمك اشاره شده 27ده از ما» د«و » الف«همين ماده و بندهاي 
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مناسب  دادگاه كه ايوسيله هر به اطالعات تبادل ،شخص يا نهاد براي اقدام طبق دستور دادگاه يك
يك  به مربوط همزمان هايرسيدگي بدهكار و هماهنگ كردن امور و اموال بر نظارت و بداند، اداره

اين مصاديق حصري نبوده و دولتهاي تصويب كننده  )Lopucki, 1999, 709(. بدهكار انجام پذيرد
اليحه جديد تجارت  1192ماده . هاي ديگري را فهرست نمايندتوانند اشكال يا نمونهاين قانون مي

ا مكلف كرده است تا در مورد مسايل ايران با اتخاذ رويكردي مشابه با قانون نمونه، دادگاه داخلي ر
هاي خارجي المللي به طور مستقيم و از هر طريق مناسبي با دادگاهمرتبط با دعاوي ورشكستگي بين
بيني شده در اليحه به استثناي تحقيق از مطلعان، تمامي طرق پيش. يا نمايندگان آنان همكاري كند

اين روشها حصري نبوده و . باشدانون نمونه ميگواهان و معاينه محلي، همان روشهاي مندرج در ق
  .ي ديگري براي تحقق همكاري قضايي استفاده نمايندتوانند از هر شيوههاي ايران ميدادگاه
  
  گيرينتيجه

ي قواعدي است كه ضمن قانون نمونه آنسيترال در خصوص ورشكستگي فرامرزي در برگيرنده
رسيدگي به دعاوي ورشكستگي بين المللي منجر    كاهش تشريفات شكلي، به تسريع و تسهيل 

كليه اشخاص اعم از بدهكار و بستانكار، امكان دسترسي بستانكار و  توجه به منافع. گرددمي
هاي ساير كشورها، شناسايي دعاوي و احكام خارجي، صدور قرارهاي ي خارجي به دادگاهنماينده

صول همكاري قضايي در دعاوي حمايتي پيش و پس از شناسايي رسيدگي خارجي و ح
تواند پاسخگوي نيازهاي روز المللي، از جمله دست آوردهاي مثبتي است كه ميورشكستگي بين

    ي جديد قانون تجارت ايران با اختصاص بخشي به ورشكستگي اليحه .تجارت جهاني باشد
علي رغم تشابه بسياري . المللي، در تنظيم اين مقررات از قواعد قانون نمونه پيروي كرده استبين

در اين رابطه قلمرو . شوداز اين قواعد با قانون نمونه، رهيافت هاي خاصي نيز در اليحه مشاهده مي
المللي در اليحه، مشروط به اقدام متقابل از سوي ساير دولتها بوده و اعمال قواعد ورشكستگي بين

با وجود تحديد آثار شناسايي . دگرداين رويكرد در شناسايي رسيدگي خارجي نيز اعمال مي
بستانكاران  منافع يا بدهكار اموال از حفاظت براي رسيدگي خارجي به رسيدگي اصلي، هرگاه

تواند پس از شناسايي رسيدگي خارجي اعم از اصلي و غير اصلي، باشد، دادگاه مي داشته ضرورت
همچنين برخالف رهيافت قانون . نمايد حمايتي الزم را صادر قرار ي خارجينماينده درخواست به

نمونه، صدور قرارهاي حمايتي پيش از شناسايي رسيدگي خارجي مشروط به احراز ضرورت 
هرچند قانون نمونه در خصوص صالحيت دادگاه و قانون حاكم ساكت است، اما با توجه به . نيست

دعاوي در چارچوب ماده  قابليت اعمال قانون آيين دادرسي مدني ايران در رسيدگي به اين نوع
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از طريق (ايران  قلمرو از خارج حتي در بدهكار اموال كليه به نسبت ايران هاياليحه، دادگاه 1155
 همچنين قانون. دارند رسيدگي صالحيت ،)همكاري قضايي ميان دادگاه خارجي و دادگاه ايران

  . خواهد شد اعمال ابعاد ورشكستگي نسبت به كليه ايران به عنوان قانون حاكم،
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