سيتناول هذا المقال المبسط قاعدة من القواعد المهمة في مجال الشركات و هى ما تعرف
بقاعدة رفع الحجاب أو كما يطلق عليها في القانون االنجليزي .Lifting of the Veil
كما هAAو معلAAوم و معAAروف أن الشAAركة شخصAAية إعتباريAAة لهAAا كينونAAة مسAAتقلة و منفصAAلة عن
شركائها و هذا قد يعرف بحجاب الشركة .و كقاعدة عامة تعتبر المحاكم مقيدة بها ،بمعAAنى أنAAه
ال يجوز لها أن ترفAع ذلAك الحجAاب و تجعAAل كAAل المسAAؤولية في مواجهAة الشAركة نفسAAها دون
مسائلة أي شريك أو مساهم فيها .لكن قد تلجأ المحكمة لرفع ذلك الحجاب في بعض األحيان إذا
كانت هناك أسباب سائقة و مقبولة.
المشرع اإلماراتي بدوره قد نص على الشخصية اإلعتباريAAة للشAAركة و لم يكن ذلAAك اال أيمانًAا
منAAه بAAدورها في النمAAو اإلقتصAAادي ،و كمAAا قلنAAا أن مسAAؤولية شAAركاء أو مAAدير الشAAركة بصAAفة
شخصية في أموالهم عن ديونها بغض النظAAر عن تلAAك الAAديون فيAAه مAAا فيAAه من تقAAويض لفكAAرة
الشخصAAية اإلعتباريAAة ،لهAAذا فAAأن المAAدير و الشAAركاء بالشAAركة ال يمكن مسAAألتهم عن أي ديAAون
للشركة إال إذا إرتكبوا خطAAأ من الجسAAامه بمكAAان .و على الAAرغم من أن الشخصAAية اإلعتباريAAة
تعني أن شركائها و مديرها غير مسؤولين شخصً A
Aيا عن ديونهAAا إال أن المحكمAAة يجAAوز لهAAا أن
ترفع الحجاب عن الشخصية اإلعتبارية و من ثم مسأئلتهم عند وجود أخطاء جسAAيمة أو غش و
هذا ما يعرف -كمAAا ذكرنAAا -في القAAانون اإلنجلAAيزي بمبAAداء رفAAع الحجAAاب (Lifting of the
 )Veilلذلك قيل ( Lifting the corporate refers to the possibility of looking
behind the company’s framework (or behind the company’s
separate personality) to make the members liable, as an
exception to the rule that they are normally shielded by the
.)corporate
shell
و ذلك يعني ( أن رفع الحجاب عن الشركة يرجع الى النظر لما وراء الشخصAAية اإلعتباريAAة و
ذلك لجعل شركائها مساءلين إستثناءاً للقاعدة العامة التي تقول بحمAAايتهم) و من ثم ال ضAAير إذا
ارادت المحكمة أن تتأكAAد من عAدم وجAAود غش و أخطAاء جسAAيمة من قبAل الشAركاء أو غAيرهم
من إسAAتخدام و تطAAبيق هAAذا المبAAداء الAAذي يتوافAAق مAAع مقتضAAيات العدالAAة و يعتAAبر من المبAAادئ
العالمية التي أُخذ بها لتطوير قAوانين الشAركات في مختلAف التشAريعات .و مثAال لAذلك القضAية
اإلنجليزيAAة Daimler Co. Ltd. v. Continental Tyre and Rubber Co.
)(Great Britain) (1916]2 AC 307
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In this case, there was a German company. It set up a subsidiary
company in Britain and entered into a contract with Continental
Tyre and Rubber Co. (Great Britain) Ltd. for supply of tyres.
During the time of war, the British company refused to pay as
trading with an alien company is prohibited during that time. To
find out whether the company was a German or a British
company, the Court lifted the veil and found out that since the
decision-making bodies, the board of directors and the general
body of shareholders were controlled by Germans, the company
was a German company and not a British company and hence it
.)was an enemy company
في هذه القضية (كان هناك شركة المانيه و قد أنشئت شركة أخرى لها في المملكة المتحدة وقAAد
قامت الشركة االخيرة بالتعاقAAد مAAع شAAركة بريطانيAAة لإلطAAارات و ذلAAك لتزويAAدها بكميAAات من
اإلطارات أثناء الحرب و لكن شركة اإلطارات رفضت تنفيذ العقد ألنه ممنوع من التعامAل مAع
الشركات االلمانيAه في أثنAاء الحAرب .و حAتى تتأكAد المحكمAة مAا إذا كAانت الشAركة المانيAه أو
بريطانيه قامت برفع الحجاب عنها).
و إذا نظرنAAا الى الممارسAAة القضAAائية نجAAد أن قاعAAدة رفAAع الحجAAاب و ان لم تكن تعAAرف بهAAذا
المسمى في األوساط القضائية و القانونية اإلماراتية إال أنه يتم تطبيقها مAAتى تAAوفرت مسAAبباتها،
في هذا الشAأن قAد جAاء في القاعAدة الصAادرة سAنة  2015حقAوق ،الAتي تضAمنها حكم محكمAة
التمييز  -دبي بتاريخ  ،2015-12-30في الطعن رقم  312 / 2015طعن عقاري و 2015
 331 A/طعن عقاري (المقرر  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -أن المدير الشريك فى
الشركة ذات المسئولية المحدودة ال ُيسأل فى ماله عن ديونها ما لم يرتكب خطAAأ  ,ومن المقAAرر
أنه إذا أخل المدير فى الشركة ذات المسئولية المحAAدودة بAAواجب من واجبAAات اإلدارة أو خAAالف
القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها األساسى فإنه يكون مسئو ً
ال عن أخطائه الشخصية أو
أيAAة أعمAAال تنطAAوى على الغش والتAAدليس أو الخطAAأ الجسAAيم  ,وتكAAون الشAAركة فى هAAذه الحالAAة
مسئوله بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها ً
طبقا لقواعد المسئولية عن العمل الضار).
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