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??????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?????? Al-Khatib:

[د .عبد الله عبد الرحمن الخطيب]

مراجعة منهج المشرع االتحادي بشأن
إبرام القاصر المأذون له باإلدارة أو
بالتجارة التفاق التحكيم
*

الدكتور
*
عبد اهلل عبد الرحمن الخطيب

الملخص
يتناول البحث بالدراسة مسألة إبرام اتفاق التحكيم من قبل القارص املأذون له باإلدارة أو
القارص املأذون له بالتجارة ،حيث هيدف إىل مراجعة منهج املرشع اإلمارايت االحتادي بشأهنا،
وتقديم تصور جديد للمسألة واخلروج باقرتاح جديد يتناسب مع طبيعة اتفاق التحكيم،
ذلك أن القواعد العامة يف األهلية جتعل القارص املأذون له يف منزلة البالغ الرشيد بالنسبة
للمسائل الداخلة يف نطاق اإلذن ،ومن ثم جواز اتفاق التحكيم من القارص املأذون له ،يف
حني أن النظرة الفاحصة هلذه املسألة واألسباب التي سيوردها البحث تستدعي الرتوي
وعدم تعميم هذه القاعدة عىل التحكيم ،ذلك أن اإلذن باإلدارة ليس كاإلذن بالتجارة،
فاألعامل القانونية تقسم إىل أعامل ترصف وأعامل إدارة وأعامل حفظ ،ولكل عمل من هذه
األعامل أهلية معينة يستوجب القانون توفرها يف الشخص حتى يصح العمل الصادر منه،
والتحكيم مع أنه عقد مدين إال أن له طبيعته الفريدة التي متيزه عن غريه من العقود ،فهو
يستقل عن العقد األصيل الوارد فيه وال حيمل طبيعته ،سواء كان ذلك العقد األصيل مدني ًا أو
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/1/17
 أستاذ قانون اإلجراءات املدنية املشارك -كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
[العدد الثمانون-شوال 1441هـ أكتوبر ]2019
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جتاري ًا أو إداري ًا ،إذ يظل حمتفظ ًا بطبيعته املستقلة ،ومن ثم كان لزام ًا البحث يف أنواع األهلية
واألعامل القانونية وتقسيامهتا ،وكذلك طبيعة اتفاق التحكيم ،وبيان مكانته من هذه األعامل
القانونية ،وحتديد سلطة كل من القارص املأذون له باإلدارة والقارص املأذون له بالتجارة،
والنظر يف عواقب اتفاق التحكيم بالنسبة للقارص ،واملوازنة بني املنافع التي تعود عليه من
إبرام اتفاق التحكيم واملضار التي تقع عليه.
وقد انتهى البحث إىل خطورة إجازة اتفاق التحكيم من القارص املأذون له مورد ًا عدة
مربرات؛ منها كون التحكيم خيرج بنظام اإلذن عن غايات املرشع التي ابتغاها من تقرير هذا
النظام؛ والتي من أمهها تشجيع وتدريب القارص عىل اإلدارة أو التجارة يف ماله ،فض ً
ل عن
أمهية وجود املحكمة إلعامل رقابتها عىل ترصفات القارص ،ومن ثم التأكد من مدى التزامه
باإلذن املخول به.

المقدمة
ال جدال حول أمهية التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات ،وذلك ملا يتميز به من مزايا
جتعله اخليار األنسب للمتعاقدين وخاصة يف املجال التجاري ،وباعتبار التحكيم وسيلة
رضائية ال تقوم بدون رضا طرفيه فإن القوانني والترشيعات املختلفة استقرت عىل وجوب
صدور إرادة رصحية من أطرافه ،ومن املعلوم أن اإلرادة تتطلب بدورها أهلية حمددة حتى
يصح "العمل القانوين" .وقد كان النص القديم يف القانون اإلمارايت؛ ونعني بذلك حتديد ًا
نص املادة ( )4/203من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي ،يقرص هذه األهلية عىل من
يملك الترصف يف احلق حمل النزاع ،حيث جاء النص كالتايل ...":وال يصح االتفاق عىل
التحكيم إال ممن له أهلية الترصف يف احلق حمل النزاع" ،يف حني جاء قانون التحكيم االحتادي
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رقم ( )6لسنة  2018ليعمم هذه األهلية ويكتفي بتمتع الشخص بأهلية الترصف يف احلقوق
عموم ًا ،فجاء النص يف املادة الرابعة -1" :ال ينعقد االتفاق عىل التحكيم إال من الشخص
الطبيعي الذي يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق ...وإال كان االتفاق باط ً
ل" ،إال أن املرشع
تراجع عن هذه العمومية يف املواد األخرية من القانون ،وعاد ليخصص الترصف باحلق حمل
النزاع ،حيث نص عىل إمكانية االعرتاض عىل حكم التحكيم يف املادة ( )53يف حال "عدم
امتلك الشخص أهلية الترصف يف احلق املتنازع بشأنه"...
إذن خيلص من هذا أن املرشع اإلمارايت اختار أن تكون سلطة إبرام اتفاق التحكيم ممن
يملك الترصف يف احلقوق ،ولنا أن نتساءل عن مدى صواب هذا املسلك وملءمته للطبيعة
اخلاصة للتحكيم وللواقع العميل لألنشطة واملعاملت اليومية بني األفراد!
قد يقال أن املرشع اإلمارايت حسم املسألة بالنص رصاحة عىل وجوب متتع الشخص
بأهلية الترصف ومن ثم فل جمال للجتهاد يف مورد النص ،ولكن هذا القول فيه نظر ،إذ
يوجد رأي معترب يف الفقه – سيأيت تفصيله الحق ًا – يرى صحة التحكيم من القارص املأذون
له باإلدارة بالرغم من النص سالف الذكر ،مربرين ذلك بأن القانون يفرتض كامل أهلية
القارص يف حدود ذلك املال ويعترب ترصفاته صحيحة بشأهنا ،كام ويذهب رأي يف الفقه –
ويؤيده القضاء  -إىل أن اتفاق التحكيم عقد دائر بني النفع والرضر ومن ثم وبحسب هذا
الرأي فإن اتفاق التحكيم املربم من ناقص األهلية يكون موقوف ًا عىل إجازة من له حق
اإلجازة ،فيام يرى آخرون بأن التحكيم يصطبغ بصبغة العقد األصيل الوارد فيه ،فإن كان
رشط التحكيم وارد ًا يف عقد إدارة كان التحكيم كذلك ومن ثم اعترب التحكيم من عنارص
اإلدارة وجاز بالتايل إبرامه ممن يملك سلطة اإلدارة.
وجيل أن هذه اآلراء مترسعة وتفتقد الدقة ،فهي ال تتفق مع نص القانون الرصيح ،كام
وأننا نرى بأن يف إطلق حكم املادة السابقة عىل أعامل القارص املأذون له وبشكل مطلق غري

[العدد الثمانون-شوال 1441هـ أكتوبر ]2019

3

23

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 1
[مراجعة منهج املشرع االتحادي بشأن إبرام القاصر املأذون له باإلدارة أو بالتجارة التفاق التحكيم]

دقيق هو اآلخر ومسألة حتتاج إىل مراجعة ،فإذا كان هذا احلكم مقبوالً ومستساغ ًا بالنسبة
للعقود املدنية فإنه ال يكون كذلك بالنسبة التفاق التحكيم نظر ًا لطبيعته املتميزة ،هلذا كله
كان هذا البحث حيث جيد أمهيته فيام قد يرتبه حكم هذه املسألة من نتائج خطرية.
عليه فإن إشكالية البحث والسؤال الذي يثريه يتمحور يف تقييم ومراجعة منهج املرشع
بإجازته إبرام اتفاق التحكيم ممن يملك أهلية الترصف بشكل مطلق ودون مراعاة خلصوصية
القارص املأذون له ،وسيتبع البحث منهج دراسة احلالة متخذ ًا الطريقة التحليلية أداةً ،حيث
سيتناول الوضع القانوين القائم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بشان نظام اإلذن للقارص،
من كون القارص املأذون له يعترب كامل األهلية فيام أذن له ،وربطه بمسلك املرشع يف شأن
أهلية إبرام اتفاق التحكيم والذي ينص قانون التحكيم فيه عىل أهنا أهلية الترصف يف
احلقوق ،وذلك من خلل حتليل النصوص القانونية وبيان أثرها ومدى حتقيقها لغاية املرشع
من نظام اإلذن للقارص ،هلذا نرى لزام ًا أن يستهل البحث بالوقوف أوالً عىل التكييف
القانوين التفاق التحكيم وحتديد الفرق بني العمل القانوين والترصف القانوين ومكانة اتفاق
التحكيم من هذا التقسيم.
ومع أن بعض هذه املسائل – كطبيعة التحكيم أو طبيعة اتفاقه أو حمله أو تقسيم األعامل
القانونية – قد سبق وأن أمعن الفقه يف دراستها ،وأهنا عادة ما ترد يف املراجع العامة ،إال أن
اختلف الفقه بشأهنا وخاصة فيام يتعلق باتفاق التحكيم ،يدفعنا ونظر ًا ألمهيتها وارتباطها
بإشكالية البحث إىل العروج عليها ولو بشكل مبسط حتى نبني موقفنا بشأهنا؛ وذلك
لتأسيس وجهة نظرنا حول سؤال البحث وإشكاليته.
وعليه سيقسم البحث إىل متهيد يعنى ببيان أنواع األهلية القانونية نظر ًا لتعددها ،يف حني
سيتناول املطلب األول أنواع األعامل القانونية ،وذلك للوصول إىل التكييف الصحيح التفاق
التحكيم الذي سيكون مدار الدراسة يف املطلب الثاين ،وأخري ًا سيخصص املطلب الثالث يف
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فرع أول لبيان سلطة القارص املأذون له باإلدارة يف إبرام اتفاق التحكيم ،وفرع ثان لبيان سلطة
القارص املأذون له بالتجارة يف إبرام االتفاق املذكور ،وحيث إن الدراسة ستنتهي إىل خطورة
التحكيم عىل القارص ورضورة منعه من إبرام اتفاق التحكيم فإن الفرع الثالث سيورد مربراتنا
هلذا املنع ،فيام سيبني الفرع الرابع اجلزاء املرتتب عىل عدم مراعاة أهلية االتفاق عىل التحكيم،
وأخري ًا خامتة ملخصة ألهم نتائج البحث مع املقرتحات والتوصيات املناسبة.
وباسم اهلل نبدأ وعليه التكلن...
متهيد:
إن حتديد صحة إبرام القارص املأذون له باإلدارة أو املأذون له بالتجارة التفاق التحكيم
يرتبط بشكل منطقي بتحديد الطبيعة القانونية التفاق التحكيم ،وما إذا كان هذا االتفاق يدخل
يف حدود صلحية القارص يف إبرامه ،هلذا ينبغي أوالً التطرق إىل أحكام األهلية باعتبارها
املدخل واملمهد لسرب موضوع أهلية القارص املأذون له ومدى إمكانية إبرامه التفاق التحكيم.
بداية يشار إىل أن أحكام األهلية تتعلق بالنظام العام )1(،وأن املرشع اإلمارايت مل يورد –
فيام عدا حالتي القارص املأذون له باإلدارة والقارص املأذون له بالتجارة – استثناءات عىل
ترصفات الصبي املميز كام فعلت بعض النظم القانونية األخرى ،غري أن بعض الفقه يرى بأن
هذه االستثناءات تتفق مع القواعد العامة ألحكام الرشيعة اإلسلمية ومع الواقع العميل وما
( )1عبد الرزاق أمحد السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1952م ،جملد ،1بند ،149ص271؛ حممود مجال الدين زكي :دروس يف مقدمة الدراسات القانونية ،اهليئة
العامة لشئون املطابع األمريية ،القاهرة1969 ،م ،بند ،282ص440؛ عبد املنعم البدراوي :مبادئ القانون،
مكتبة سيد عبدالله وهبه ،القاهرة1977 ،م ،بند ،268ص380؛ حسام الدين كامل األهواين :أصول القانون،
بدون دار نرش1988 ،م ،بند ،572ص505؛ مصطفى البنداري :مبادئ قانون املعامالت التجارية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،ط2012 ،3م ،ص240؛ عامد الدين أمحد عبد احلي وأمحد
السيد لبيب إبراهيم :مبادئ قانون املعامالت التجارية االحتادي ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة2015 ،م ،ص.186
[العدد الثمانون-شوال 1441هـ أكتوبر ]2019
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جرى عليه العرف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة)2(.

خروج ًا عىل القواعد العامة يف حكم ترصفات الصبي املميز أجيز للصبي املميز القيام
ببعض الترصفات بغض النظر عن طبيعتها وسواء كانت نافعة نفع ًا حمض ًا أو ضارة رضر ًا
حمض ًا أو دائرة بني النفع والرضر ،بحيث اعترب املرشع الصبي املميز بصدد هذه احلاالت
االستثنائية كامل األهلية ،رغم أنه مل يبلغ بعد سن الرشد)3(.

من هذه احلاالت :جواز ترصف الصبي املميز يف مرصوفه الشخيص؛( )4وجواز إبرام عقد
التدريب املهني؛( )5أو عقد عمل فردي؛( )6أو الترصف يف دخله الناتج من كسب عمله؛()7

أو ترصف الصبي املميز املأذون له بالزواج يف أموال املهر والنفقة؛( )8وأخري ًا جواز ترصفات
( )2مدحت حممد حممود عبد العال ،مدخل للعلوم القانونية ،أكاديمية رشطة ديب ،ط2005 ،3م ،ج ،2ص.175
( )3جمدي حسن خليل والشهايب الرشقاوي :املدخل لدراسة القانون ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة2013 ،م ،ص.296
( )4حممود زكي ،مرجع سابق ،بند ،286ص444؛ توفيق حسن فرج :األصول العامة للقانون ،مكتبة مكاوي،
بريوت1975 ،م ،ص324؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند ،586ص.516
( )5قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي ،املادة " :43يتوىل العامل املتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه،
وال جيوز ملن مل يبلغ الثامنة عرشة من العمر أن يتعاقد مبارشة مع صاحب عمل للتدريب بل جيب أن يمثله وليه
الطبيعي أو وصيه الرشعي أو من يتوىل أمره"؛ راجع يف ذلك :جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.297
( )6قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي ،املادة " :21جيب عىل صاحب العمل قبل تشغيل أي حدث أن
يستحصل منه عىل املستندات اآلتية ،وأن يقوم بحفظها يف ملف احلدث اخلاص -3... :موافقة كتابية ممن له
الوالية أو الوصاية عىل احلدث"؛ راجع :البدراوي ،مرجع سابق ،بند ،275ص390؛ عبد املنعم فرج الصده:
مبادئ القانون ،دراسة خاصة لطلبة كلية التجارة ،دار النهضة العربية ،بريوت1982 ،م ،بند ،214ص244؛
األهواين ،مرجع سابق ،بند ،587ص516؛ مدحت عبد العال ،مرجع سابق ،ص.175
( )7توفيق حسن فرج :األصول العامة للقانون ،مكتبة مكاوي ،بريوت1975 ،م ،ص324؛ البدراوي ،مرجع
سابق ،بند ،275ص391؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.298
( )8قانون األحوال الشخصية االحتادي ،املادة 30؛ راجع :سليامن النارصي :املدخل للعلوم القانونية ،املكتب
اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية2010 ،م ،ص174؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.298
26
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الصبي املميز املأذون له بإدارة أمواله أو املأذون له بالتجارة؛ فإن كان اإلذن مقصور ًا عىل
أعامل اإلدارة انحرصت ترصفاته الصحيحة يف أعامل اإلدارة فقط ،أما إن كان اإلذن متعلق ًا
بالتجارة انحرصت ترصفاته الصحيحة يف األعامل التجارية.
وبعد هذا الرسد ألنواع األهلية ،يثور التساؤل التايل :أين يقع التحكيم من هذه
الترصفات؟ ولبيان ذلك يلزم أوالً البحث يف أنواع األعامل القانونية وبيان التفريق بينها،
لتحديد موقع اتفاق التحكيم منها ،وضمن أي من هذه األعامل يندرج؟

املطلب األول:
أنواع األعامل القانونية

يقسم فقه القانون املدين األعامل القانونية – بمعناه العام الواسع – إىل فئتني :أعامل قانونية
– بمعناه اخلاص الضيق – وترصفات قانونية )9(،وهذه األخرية – أي الترصفات القانونية -
تقسم بدورها إىل أعامل ترصف وأعامل إدارة وأعامل حفظ ،وتالي ًا بيان هذه الفئات ،وحمل
اتفاق التحكيم منها:
أوالً :األعامل القانونية والترصفات القانونية
يقصد بالعمل القانوين ذلك العمل الذي يقوم به اإلنسان ويرتتب عليه أثر قانوين ملجرد
وقوعه يف ذاته بغض النظر عن ختلف أو وجود إرادة الشخص إىل إحداثه كالفعل الضار مثل
( )9فصل بعض الفقه يف هذه املسألة ،حيث يرى أن األعامل تقسم أوالً إىل أعامل مادية وأخرى قانونية ،واعترب
العمل القانوين هو العمل الذي يقوم به اإلنسان وتتجه إرادته إىل إحداث نتيجة قانونية معينة ،بينام العمل املادي
هو العمل الذي يقوم به اإلنسان دون أن تتجه إرادته إىل إحداث أثر قانوين معني ،كأن يأكل شخص من ملك
غريه فإنه يلتزم بتعويضه وهي نتيجة قانونية لفعله رغم أنه مل يكن ينوي هذه النتيجة القانونية ،راجع عبد الرزاق
أمحد السنهوري :نظرية العقد ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،1998 ،ج ،1بند ،70ص73؛ توفيق فرج،
مرجع سابق ،ص383؛ الصده ،مرجع سابق ،بند ،268ص.302
[العدد الثمانون-شوال 1441هـ أكتوبر ]2019
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صدم آخر بالسيارة )10(،بينام الترصف القانوين هو العمل الذي يقوم به اإلنسان وتتجه إرادته
إىل إحداث أثر قانوين كالبيع والرشاء ،والوصية )11(،ويقسم الترصف القانوين بدوره إىل
ثلثة أقسام :أعامل ترصف ،وأعامل إدارة ،وأعامل حفظ.
ثاني ًا :التمييز بني أعامل الترصف وأعامل اإلدارة وأعامل احلفظ()12

تعرف أعامل الترصف بأهنا تلك األعامل التي خترج املال من ذمة صاحبه ،بتقرير حق عيني
للغري عىل اليشء كنقل امللكية ،أو حق عيني آخر كالبيع أو اهلبة أو الرشكة أو القرض أو
الرهن أو غري ذلك من الترصفات الناقلة للملكية،

()13

ويعد نقل امللكية أوسع رضوب

( )10جاسم عيل سامل الشاميس :املدخل للعلوم القانونية ،جامعة اإلمارات2000 ،م ،بند ،243ص.430
( )11املرجع السابق ،ج ،2بند ،244ص.433
( )12مل يضع الفقه معيار ًا دقيق ًا للتمييز بني األعامل القانونية الثالثة :أعامل الترصف وأعامل اإلدارة وأعامل
احلفظ ،وقد درج الفقه عادة عىل حتديد هذه األعامل والتفريق بينها حال دراسته ألحكام األهلية وحتديد صحة
ترصفات عديمي األهلية وناقصيها معتمد ًا يف تقسيم الترصفات عىل معيار جامد يقوم عىل طبيعة الترصف ،يف
حني يرى جانب من الفقه  -وبحق – إىل رضورة األخذ بمعيار مرن واعتبار العامل االقتصادي ومدى ارتباط
الترصف بالذمة املالية ،مربر ًا ذلك أن الذمة املالية هي حمل هذه األعامل القانونية وأن هذا التقسيم الثالثي مل
يأت إال نظرا ً للخطورة االقتصادية هلذه األعامل عىل الذمة املالية؛ انظر حممد السعيد رشدي :أعامل الترصف
وأعامل اإلدارة يف القانون اخلاص ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية2011 ،م ،ص ،14وص ،121وص 177وما
بعدها؛ ملزيد من التفاصيل راجع ك ً
ال من :حممد لبيب شنب :مبادئ القانون ،دار النهضة العربية ،بريوت،
1970م ،بند ،164ص187؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند ،559ص ،495وبند568؛ ،ص 502وما بعدها؛
مدحت عبد العال ،مرجع سابق ،ص168
( )13السنهوري ،الوسيط ،ج ،8ص501؛ حممد شنب ،مرجع سابق ،بند ،164ص187؛ عبدالنارص توفيق
العطار :مدخل لدراسة القانون ،مطبعة السعادة1990 ،م ،ص426؛ مدحت عبد العال ،مرجع سابق،
ص169؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند ،566ص ،501ويرى سيادته عدم ربط أعامل الترصف بنقل امللكية أو
بنقل حق عيني لكون بعض أعامل نقل امللكية كبيع املحاصيل ال تعد من أعامل الترصف وإنام من أعامل اإلدارة.
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الترصف الذي يستطيع املالك أن يقوم به)14(.

يف املقابل تعرف أعامل اإلدارة( )15بأهنا تلك األعامل التي هتدف إىل استغلل املال واستثامره
أو محايته ،مع بقاء امللكية لصاحبه دون أن خترج من ذمته ،وتقسم أعامل اإلدارة إىل أعامل إدارة
معتادة وأخرى غري معتادة .أما أعامل اإلدارة املعتادة فيقصد هبا األعامل التي تتلءم مع الغرض
االقتصادي الذي خصص املال له ،فهي ال هتدف إىل إحداث تغيري أسايس ،أو تعديل يف
الغرض الذي أعد أو خصص له املال ،وإنام هيدف إىل استغلل املال استغلالً عادي ًا )16(،مثل
إجيار املال )17(،أما أعامل اإلدارة غري املعتادة فهي األعامل التي تتجاوز أعامل اإلدارة العادية إىل
إدخال تغيريات أساسية يف الغرض الذي أعد له املال لتحسني االنتفاع به ،وذلك كتحويل
مطعم إىل مقهى أو إعادة بناء منزل جلعله أصلح للستغلل)18(.

( )14السنهوري ،الوسيط ،ج ،8ص.501
( )15ينبغي التنويه إىل أن أعامل اإلدارة هلا داللة خمتلفة يف القانون العام والوارد يف القانون اإلداري عن داللته
يف القانون اخلاص؛ انظر التفرقة :حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص.6
( )16السنهوري ،الوسيط ،ج ،8ص826؛ حممد وحيد الدين سوار :رشح القانون املدين ،منشورات جامعة دمشق،
دمشق ،ط1994 ،6م ،ص370؛ مدحت عبد العال ،مرجع سابق ،ص169؛ سليامن مرقس :الوايف يف رشح القانون
املدين ،القاهرة ،بدون دار نرش ،ط1987 ،6م ،بند ،313ص765؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص.178
( )17عكس هذا ،ذهب رأي إىل اعتبار عقد إجيار األماكن واألرايض الزراعية ويف ظل ما فرضه املرشع املرصي
من امتداد عقود اإلجيار بحيث أصبحت شبه مؤبدة إىل أن اإلجيار أصبح اآلن – بعد أن كان يعد من أعامل اإلدارة
يف ظل القانون املدين– من قبيل أعامل الترصف ،حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص 194وما بعدها.
( )18السنهوري ،الوسيط ،ج ،8ص831؛ حممد سوار ،مرجع سابق373 ،؛ العطار ،مرجع سابق ،ص426؛
جتدر اإلشارة إىل أن بعض أعامل اإلدارة قد تتطلب القيام بأعامل ترصف ،كمن يرغب يف استثامر أرض زراعية
فهو حيتاج بكل تأكيد إىل رشاء البذور والسامد ،وعىل الرغم من أن الرشاء يعد من أعامل الترصف بطبيعته ملا
يتضمنه من إخراج املال من ذمة الشخص إال أنه يف هذه احلالة يعد أمرا ً ثانوي ًا بل ورضوري ًا إلدارة املال ،ومن
ثم فهو يلحق بأعامل اإلدارة؛ العطار ،مرجع سابق ،ص426؛ انظر تفصيل صعوبة التمييز بني أعامل اإلدارة
وأعامل الترصف حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص 170وما بعدها.
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وأخري ًا هناك أعامل تسمى بأعامل احلفظ )19(،وتعرف بأهنا األعامل التي هتدف إىل محاية
الذمة املالية للشخص دون أن يرتتب عليها أي تغيري يف املركز القانوين للشخص )20(،وهي
أعامل رضورية وغري خطرة ،من حيث إن اختاذها رضوري للحفاظ عىل املال وغري خطرة
ألهنا قليلة التكاليف مقارنة باملنافع التي تعود جراء القيام هبا)21(.

وتقسم أعامل احلفظ بدورها إىل أعامل مادية وأخرى قانونية ،أما أعامل احلفظ املادية
فتتمثل يف صيانة املال وترميمه )22(،أما أعامل احلفظ القانونية فتتمثل يف رفع الدعاوى حلفظ
املال وإبقائه يف ذمة املالك ،كدعاوى احليازة ،وقطع التقادم إذا كان املال الشائع يف حيازة
أجنبي بنية متلكه بالتقادم املكسب)23(.

( )19درج بعض الفقه عىل إحلاق أعامل احلفظ ضمن أعامل اإلدارة عىل اعتبار أن حفظ املال يدخل ضمن
إدارة املال ،ومن ثم اقترص هذ الفريق عىل تقسيم األعامل القانونية إىل أعامل ترصف وأعامل إدارة ،يف حني يرى
فريق آخر – وبحق – أن أعامل احلفظ هلا طابعها املتميز وال يصح إدراجها ضمن أعامل اإلدارة؛ ويرجع السبب
يف ذلك إىل أن أعامل احلفظ تتداخل مع أعامل اإلدارة من كوهنا تبقي عىل الذمة املالية وحتافظ عليه ،إال أنه يمكن
التفريق بينهام بالنظر إىل الناحية االقتصادية من العمل ،فأعامل اإلدارة هتدف إىل حتقيق غاية اقتصادية من خالل
استغالل أو استثامر الذمة املالية للحصول عىل منافع اقتصادية ،بينام هتدف أعامل احلفظ إىل جمرد محاية الذمة
املالية من أي خطر هيددها ،وإن كانت أعامل احلفظ يف النهاية حتقق غاية اقتصادية بعدم خسارة املال وانتقاصه،
انظر حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص ،130وص151؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند ،565ص.500
( )20السنهوري :الوسيط ،ج ،8ص805؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص 134وما بعدها.
( )21األهواين ،مرجع سابق ،بند ،565ص.500
( )22أو حتويطه بسياج أو بسور إذا كان حفظه يقتيض ذلك ،أو جني الثامر قبل أن تتلف ،وكذلك إخطار رشكة
التأمني بوقوع الرضر املؤمن عليه؛ السنهوري ،الوسيط ،ج ،8ص805؛ حممد سوار ،مرجع سابق ،ص374؛
حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص 134وما بعدها.
( )23أو تسجيل ترصف كام لو كان الترصف يف حاجة إىل تسجيل أو قيد رهن ،أو تسديد أقساط الديون
املضمونة برهن أو باختصاص أو بامتياز ،أو دفع فوائد هذه الديون حتى ال يكون املال الشائع عرضة للتنفيذ
عليه تنفيذ ًا جربي ًا؛ السنهوري ،الوسيط ،ج ،8ص ،806حممد سوار ،مرجع سابق ،ص374؛ عكس ذلك اعترب
30

10

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/1

??????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?????? Al-Khatib:

[د .عبد الله عبد الرحمن الخطيب]

عىل هذا فإن القانون يشرتط ملبارشة أعامل الترصف األهلية الكاملة ،يف حني توسع
بالنسبة ألعامل اإلدارة حيث جييز لبعض الفئات ممن ال يملكون األهلية الكاملة القيام هبا
مثل القارص املأذون له باإلدارة ،أما أعامل احلفظ فنظر ًا ألنه ال يرتتب عليها خروج املال من
الذمة املالية للشخص فإن القانون توسع يف أهلية القيام هبا ،حيث أجاز لناقص األهلية أن
يقوم بأعامل احلفظ ،وكذلك للرشيك – الذي ال يملك بحسب القانون إدارة املال بمفرده -
أن يقوم هبا ولو بدون موافقة باقي الرشكاء)24(.

إذ ًا ما موقف التحكيم من هذه األعامل؟ هذا ما سنبحثه يف املطلب الثاين.

املطلب الثاين:
التكييف القانوين التفاق التحكيم

أوالً :تعريف اتفاق التحكيم
يعرف اتفاق التحكيم بأنه "االتفاق عىل طرح النزاع عىل شخص معني أو أشخاص
معينني ليفصلوا فيه دون املحكمة املختصة به" )25(،أو هو "اتفاق الطرفني عىل االلتجاء إىل
التحكيم لتسوية كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهام بمناسبة علقة
قانونية معينة عقدية أو غري عقدية" )26(،ومؤخر ًا جاء قانون التحكيم االحتادي رقم ( )6لسنة
بعض من الفقه أن تسديد الديون من أعامل اإلدارة :حممد شنب ،مرجع سابق ،بند ،164ص187؛ حممد
رشدي ،مرجع سابق ،ص.178
( )24األهواين ،مرجع سابق ،بند ،565ص500؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص.155
( )25أمحد أبو الوفا :التحكيم االختياري واإلجباري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ط ،5بدون سنة نرش،
بند ،1ص.15
( )26قانون التحكيم املرصي رقم  27لسنة  1994املادة 1/10؛ جيدر التنبيه إىل وجود اختالف حول التعبري عن
اتفاق التحكيم بمصطلح االتفاق أو العقد ،ويرجع ذلك إىل وجود تفرقة بينهام ،حيث يقصد باالتفاق" :توافق إرادتني
أو أكثر عىل إنشاء التزام أو نقله أو إهنائه" (عبد الرزاق أمحد السنهوري :نظرية العقد ،منشورات احللبي احلقوقية،
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 2018ليعرف اتفاق التحكيم يف مادته األوىل بأنه" :اتفاق األطراف عىل اللجوء إىل التحكيم
سواء تم هذا االتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده")27(.

يثور التساؤل هنا عن طبيعة اتفاق التحكيم ،مع ملحظة أن احلديث هنا عن طبيعة اتفاق
األطراف عىل اللجوء إىل التحكيم وليس عن طبيعة التحكيم ذاته )28(،فاألخرية – أي طبيعة
بريوت ،1998 ،ج ،1بند ،77ص )79بينام العقد يعد أخص من االتفاق كونه "توافق إرادتني عىل إنشاء التزام أو
عىل نقله" (السنهوري ،نظرية العقد ،ج ،1بند ،78ص ، )80ومل يعرف القانون املرصي وال القانون اإلمارايت هذه
التفرقة ،كام أنه من الناحية العملية ال أمهية هلذه التفرقة ،ومن ثم فال ضري من استخدام أي من املصطلحني بصدد
احلديث عن التحكيم ،ولكن لرضورة توحيد املصطلحات شاع استخدام االتفاق مع التحكيم( ،املادة األوىل من
قانون التحكيم املرصي رقم  27لسنة 1994م؛ نبيل إسامعيل عمر :التحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،
2011م ،بند ،30ص43؛ حممود خمتار بريري :التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،4
2014م ،ص43؛ بكر عبد الفتاح الرسحان :قانون التحكيم اإلمارايت ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة2012 ،م ،ص71؛
انظر مقابل ذلك :أبو الوفا ،مرجع سابق ،بند ،1ص ،15حيث ذهب إىل إطالق لفظ رشط التحكيم عىل اتفاق
التحكيم الذي يتم قبل نشوء النزاع وإطالق لفظ عقد التحكيم عىل اتفاق التحكيم الذي يتم بعد وقوع النزاع) ؛ كام
نفضل استخدام لفظ االتفاق جتنب ًا ألي لبس قد يثار بينه وبني عقد املهمة التحكيمية ،كون بعض الفقه يطلق عىل
العقد املربم بني أطراف النزاع واملحكمني واملعروف بعقد املهمة التحكيمية بـ"عقد التحكيم" فيام يسمى العقد املربم
بني الطرفني بشأن إخراج النزاع من والية القضاء وإحالته إىل التحكيم بـ "اتفاق التحكيم"( .انظر :أمحد إبراهيم عبد
التواب :اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة به ،دار النهضة العربية ،القاهرة2008 ،م ،ص ،140وهو يشري يف ذلك إىل
أمحد خملوف :اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية ،ط2005 ،2م ،بند ،48ص 52وما
بعدها؛ بكر الرسحان ،مرجع سابق ،ص130؛ خالف ذلك :أبو الوفا ،مرجع سابق ،بند ،1ص ،15حيث استعذب
لفظ "عقد التحكيم" بالنسبة ملشارطة التحكيم) .
( )27لدينا مالحظة عىل مسلك املرشع يف إيراد التعريفات الواردة يف املادة األوىل من القانون ،إذ استخدم يف
تعريف كل من التحكيم واتفاق التحكيم الكلمة املعرفة وهي التحكيم ،وذلك مما ال يصح إذ ال حيصل به فهم
اليشء فكالمها ِ
واملعرف (بفتح الراء) جمهوالن ،وال يؤدي التعريف بذلك الغرض منه.
املعرف (بكرس الراء)
َ

( )28يتضمن نظام التحكيم ثالثة عقود :أوالً العقد األصيل والذي قد يكون عقد بيع أو إجيار أو تصنيع أو غري
ذلك من العقود ،ثاني ًا عقد التحكيم وهو اتفاق األطراف عىل اللجوء إىل التحكيم والذي قد يكون رشط ًا أو
32
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التحكيم – أثارت خلف ًا شديد ًا يف الفقه أهو ذو طبيعة

عقدية؟()29

أم

قضائية؟()30

أم

مشارطة ،ثالث ًا :عقد املهمة التحكيمية وهو بمثابة آلية تنفيذ اتفاق التحكيم ،ويربمه املحكم مع األطراف بحيث
يلتزم بموجبه بالنظر يف النزاع وإصدار القرار بكيفية معينة ويف وقت حمدد ،ملزيد من التفاصيل حول هذه النقطة
راجع :أمحد عبدالرمحن امللحم :عقد التحكيم التجاري املربم بني املحكمني واخلصوم ،جملة احلقوق ،جامعة
الكويت ،السنة  ،18العدد ،2يونيو  ،1994ص 186وما بعدها.
( )29بريري ،مرجع سابق ،بند ،3ص7؛ وملزيد من التفاصيل حول النظرية العقدية راجع أيض ًا :أبو زيد
رضوان :األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل ،دار الفكر العريب ،القاهرة1981 ،م ،ص23؛ إبراهيم
أمحد إبراهيم :التحكيم الدويل اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط1997 ،2م ،ص28؛ حممود السيد
التحيوي :الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية2003 ،م ،ص 24وما بعدها؛ أمحد
عبدالكريم سالمة :التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،2
2006م ،بند13؛ سيد أمحد حممود :مفهوم التحكيم وفق ًا لقانوين التحكيم املرصي واملرافعات الكويتي ،دار
الكتب القانونية ،املحلة الكربى2007 ،م ،ص30؛ طلعت حممد دويدار :ضامنات التقايض يف خصومة
التحكيم ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت2009 ،م ،ص12–10؛ أمحد حممد عبد الصادق :املرجع العام
يف التحكيم املرصي والعريب والدويل ،دار القانون لإلصدارات القانونية ،ط ،6بدون سنة نرش ،ص،202
مصطفى املتويل قنديل وحممد الصاوي إبراهيم :التحكيم يف القانون اإلمارايت ،اآلفاق املرشقة ،الشارقة،
2015م ،ص.85
( )30أخذ هبذا الرأي جانب كبري من الفقه ،أبو الوفا ،مرجع سابق ،بند3؛ فتحي وايل :قانون التحكيم يف
النظرية والتطبيق ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية2007 ،م ،بند ،21ص52؛ أمحد سالمة ،مرجع سابق ،بند،15
ص 45؛ عيل بركات :خصومة التحكيم يف القانون املرصي والقانوين املقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
1996م ،بند ،32ص36؛ حممود مصطفى يونس :املرجع يف أصول التحكيم ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
2009م ،بند ،37ص42؛ التحيوي ،الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،ص381؛ مصطفى قنديل وآخر ،مرجع
سابق ،ص95؛ كام أن الفقه اإلسالمي تبنى هذا الرأي ،انظر يف ذلك :عبداحلميد الشواريب :التحكيم والتصالح،
دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية1996 ،م ،ص30؛ وملزيد من التفاصيل حول الطبيعة القضائية للتحكيم:
أمحد حممد حشيش :طبيعة املهمة التحكيمية ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى2007 ،م؛ دويدار ،مرجع
سابق ،ص18-10؛ حممدي فتح اهلل حسني :رشح قانون التحكيم والتحكيم اإلداري ،دار الكتب القانونية،
املحلة الكربى2005 ،م ،ص51؛ إبراهيم أمحد ،مرجع سابق ،ص.31
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خمتلطة؟( )31أم مستقلة؟( )32وليس هنا جمال البحث فيها ،بينام  -ويف املقابل  -ولبيان مدى
صحة إبرام القارص املأذون له التفاق التحكيم فإنه هيمنا حتديد طبيعة االتفاق ذاته ،كام يعنينا
بيان حمل هذا االتفاق؛ بحيث يمكننا بالتايل حتديد ما إذا كان اتفاق التحكيم يعد من قبيل
أعامل الترصف أو أعامل اإلدارة أو أعامل احلفظ.
ثاني ًا :عنارص اتفاق التحكيم
لبيان طبيعة اتفاق التحكيم البد من حتليل عنارص هذا "العقد" ،ومن املعروف أن للعقد
ثلثة أركان هي :الرضا واملحل والسبب ،وعن طريق حتليل هذه العنارص الثلثة يمكن
حتديد نوع العقد وطبيعته ،وسنركز يف هذه الدراسة عىل بيان حمل "عقد" التحكيم دون
التطرق إىل عنرصي الرضا والسبب كوهنام ال يؤثران يف حتديد طبيعة الترصف القانوين،
ونحيل القارئ يف بيان هذين العنرصين إىل املراجع العامة يف العقود وخاصة عقد التحكيم.
قبل اخلوض يف بيان حمل اتفاق التحكيم ينبغي اإلشارة إىل أن "عقد" التحكيم مستقل
عن العقد األصيل ،وهلذا سنبني يف الفرع األول املقصود هبذه االستقللية وأثرها باعتبارها
ستحدد وبشكل كبري ملمح اتفاق التحكيم وأن هذا املحل ليس هو حمل العقد األصيل.

( )31حول مضمون هذه النظرية راجع تفصيالً :نبيل عمر ،مرجع سابق ،بند28؛ أبو زيد رضوان ،مرجع
سابق ،بند ،19ص30؛ التحيوي ،الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،ص333؛ عيل بركات ،مرجع سابق،
بند ،29ص32؛ سيد حممود ،مفهوم التحكيم ،ص.36
( )32سيد حممود ،مفهوم التحكيم ،ص37؛ ملزيد من التفاصيل حول هذه النظرية راجع :أبو الوفا ،مرجع
سابق ،بند3؛ نبيل عمر ،مرجع سابق ،بند29؛ التحيوي ،الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ،ص341؛ أمحد السيد
صاوي :الوجيز يف التحكيم ،بدون دار نرش ،ط2013 ،4م ،بند5؛ أمحد سالمة ،مرجع سابق ،بند15؛ بكر
الرسحان ،مرجع سابق ،ص.69
34
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الفرع األول:
استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصيل
استقر يف القضاء وأيده الفقه( )33عىل رضورة فصل رشط التحكيم عن العقد األصيل
الوارد فيه )34(،بحيث يعد رشط التحكيم عقد ًا بحد ذاته فنكون بصدد عقدين مستقلني ،وملا
كان هذا الرشط مستق ً
ل عن العقد األصيل فإنه إذا بطل العقد األصيل ال يعني ذلك بالرضورة
بطلن اتفاق التحكيم ،إذ يظل االتفاق عىل التحكيم قائ ًام )35(،وحسن ًا فعل املرشع اإلمارايت
( )33ظهرت نظرية استقالل رشط التحكيم عن العقد األصيل أوالً من خالل نظام السوابق القضائي ثم أيده
الفقه ،وبعد ذلك تم تضمينه يف النصوص الترشيعية ،ففي إنجلرتا قيض به يف قضية Heyman v Darwins Ltd,

 ،App Cas 356يف عام 1942م ،أما يف الواليات املتحدة ففي قضية

Prima Paint Corporation v. Flood

 & Conklin Manufacturing Co., 388 U.S. 395يف عام 1967م ،انظر:
Aiste Sklenyte, (2003), International Arbitration: the Doctrine of Separability and
Competence-Competence Principle, Unpublished manuscript, The Aarhus School of Business,
Aarhus, Denmark, P33; The “Separability Doctrine:” The Continuing Impact of Prima Paint
in Georgia, Alabama, and the Eleventh Circuit, http://corporate.findlaw.com, (last accessed
)11/9/2018

( )34انظر يف تفصيل مبدأ االستقاللية ،صاوي ،مرجع سابق ،بند74؛ أمحد سالمة ،مرجع سابق ،بند87؛ نبيل
عمر ،مرجع سابق ،بند ،46ص59؛ أبو زيد رضوان ،مرجع سابق ،بند ،24ص37؛ سامية راشد :التحكيم يف
العالقات الدولية اخلاصة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية1984 ،م ،بند ،30ص ،78وما بعدها؛ حفيظة السيد
احلداد :املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت2004 ،م،
ص 119وما بعدها؛ حممود السيد التحيوي :العنرص الشخيص ملحل التحكيم ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية2003 ،م ،ص63؛ أمحد حممد اهلواري :موقف الترشيعات العربية من االجتاهات احلديثة يف
التحكيم ،مؤمتر التحكيم التجاري الدويل ،جامعة اإلمارات2008 ،م ،ج ،2ص626؛ األنصاري حسن
النيداين :األثر النسبي التفاق التحكيم ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية2011 ،م ،بند ،2ص15؛ محزة أمحد
حداد :التحكيم يف القوانني العربية ،دار الثقافة ،عامن ،ط2014 ،3م ،بند ،29ص48؛

Gary B. Born:

.International Arbitration, P 173 (Wolters Kluwer, 2011) .

( )35حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  167لسنة  ،2002جلسة 2002/6/2م" :بطالن العقد األصيل املتضمن
[العدد الثمانون-شوال 1441هـ أكتوبر ]2019

15

35

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 1
[مراجعة منهج املشرع االتحادي بشأن إبرام القاصر املأذون له باإلدارة أو بالتجارة التفاق التحكيم]

حيث حرص عىل تأكيد هذه املسألة بالنص عليها رصاحة يف قانون التحكيم يف الفقرة األوىل
من املادة السادسة" :يكون اتفاق التحكيم مستق ً
ل عن رشوط العقد األخرى ،وال يرتتب
عىل بطلن العقد أو فسخه أو إهنائه أي أثر عىل اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان االتفاق
صحيح ًا يف ذاته إال إذا تعلق األمر بنقصان أهلية أحد املتعاقدين".
بالتايل ،يؤدي القول بأن اتفاق التحكيم مستقل عن االتفاق األصيل إىل مغايرة أركان
ورشوط "عقد" التحكيم عن أركان ورشوط العقد األصيل ،ومن ثم ال يكون منطقي ًا اعتبار
اتفاق التحكيم عم ً
ل من أعامل الترصف أو من أعامل اإلدارة أو من أعامل احلفظ ملجرد أن
طبيعة العقد األصيل كذلك ،فاتفاق التحكيم عقد مستقل عن العقد األصيل ،فض ً
ل عىل أن
هذه األعامل وكام سبق بيانه تنصب عىل الذمة املالية ،والتحكيم ليس شيئ ًا أو ماالً؛ وإنام فكرة
تتضمن عم ً
ل وامتناع ًا يف الوقت ذاته ،فهو عمل من خلل وجوب اللجوء إىل هيئة التحكيم،
وهو امتناع من خلل عدم عرض النزاع عىل قضاء الدولة.

رشط التحكيم أو فسخه أو إهناءه ال يمنع من أن يظل رشط التحكيم ساري ًا ومنتج ًا ألثره بالنسبة لآلثار املرتتبة
عىل بطالن أو فسخ أو إهناء العقد األصيل ما مل يمتد البطالن إىل رشط التحكيم ذاته ،فيكون يف هذه احلالة ال أثر
له ،باعتبار أن رشط التحكيم له موضوعه اخلاص به – والذي يتمثل يف استبعاد النزاع املشرتط التحكيم فيه من
والية املحاكم .وإسناد والية الفصل إىل هيئة التحكيم"؛ انظر كذلك :نقض أبوظبي :الطعن رقم  108لسنة
 ،2009س 3ق ،جلسة 2009/3/12م (جتاري) ؛ والطعن رقم  795لسنة  ،2010س 4ق ،جلسة
2010/12/9م (جتاري) "ملا كان ذلك وكان من املقرر أن بطالن العقد األصيل املتضمن رشط التحكيم أو
نسخه أو إهناءه ال يمنع من أن يظل رشط التحكيم ساري ًا ومنتج ًا ألثره بالنسبة لآلثار املرتتبة عىل بطالن أو
فسخ أو إهناء العقد األصيل ما مل يمتد البطالن إىل رشط التحكيم ذاته ،فيكون يف هذه احلال ال أثر له باعتبار أن
رشط التحكيم له موضوعه اخلاص به – والذي يتمثل يف استبعاد النزاع من والية املحاكم ،وإسناد والية
الفصل فيه إىل هيئة التحكيم"...
36
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إذن ترتتب عىل هذه االستقللية نتيجة مهمة مفادها أن اتفاق التحكيم عقد مدين وليس
جتاري ًا حتى لو كان وارد ًا ضمن عقد جتاري ،وال إداري ًا وإن كان وارد ًا ضمن عقد إداري)36(.

الفرع الثاين:

حمل العقد يف اتفاق التحكيم

()37

إن حمل اتفاق التحكيم ال يمكن أن يكون إال إخراج النزاع من والية القضاء والفصل فيه
بواسطة هيئة التحكيم )38(،وال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون التحكيم حق ًا عيني ًا
ألنه ليس شيئ ًا من األشياء وإنام هو فكرة جمردة ،تتمثل يف علقة شخصية بني طرفني يلتزم
كلمها بموجبه بإحالة نزاعهام إىل التحكيم واالمتناع عن اللجوء إىل املحكمة ،ومن ثم فإن
( )36وايل ،التحكيم ،بند ،38ص87؛ نبيل عمر ،مرجع سابق ،بند ،46ص.59
( )37البد لكل عقد من حمل ،إذ يعد املحل من األركان الرئيسة للعقد ،ويرى بعض الفقه بأن حمل العقد خيتلف
بحسب نوع احلق ما إذا كان حق ًا عيني ًا أو حق ًا شخصي ًا ،وأن حمل احلق العيني هو يشء من األشياء املادية يبارش
عليه صاحبه سلطة مبارشة ،بينام حمل احلق الشخيص عمل أو امتناع يلتزم به املدين ،إال أن غالبية الفقه ترى بأن
حمل العقد يتمثل يف األعامل التي تكون موضوع ما يرتبه من التزامات عىل عاتق طرفيه أحدمها أو كالمها ،وأن
حمل العقد دائ ًام عمل حتى لو تعلق هذا العمل بيشء من األشياء ،فمحل عقد البيع هو اليشء املبيع ولكنه يتضمن
عم ً
ال يقوم بموجبه البائع بتسليم املبيع فيام يقوم املشرتي بسداد الثمن؛ ملزيد من التفاصيل انظر :السنهوري،
نظرية العقد ،ج ،1بند ،444ص464؛ البدراوي ،مرجع سابق ،ص440؛ مدحت عبد العال ،مرجع سابق،
ص310؛ حممود زكي ،مرجع سابق ،بند ،209ص320؛ حممد شنب ،مرجع سابق ،بند ،296ص315؛ توفيق
فرج ،مرجع سابق ،ص533؛ مصطفى حممد اجلامل :النظرية العامة لاللتزامات ،الدار اجلامعية1987 ،م،
ص.146
( )38نبيل عمر ،مرجع سابق ،بند ،38ص52؛ انظر كذلك :ناريامن عبد القادر :اتفاقية التحكيم ،دار النهضة
العربية ،القاهرة1996 ،م ،ص240؛ رشيف الطباخ :التحكيم االختياري واإلجباري ،دار الفكر القانوين،
املنصورة2008 ،م ،ص51؛ حممد عبد العزيز املنيس :موسوعة اتفاق التحكيم يف منازعات التجارة
اإللكرتونية ،مكتبة الفالح ،الكويت2011 ،م ،ص.102
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حمل اتفاق التحكيم ال يمكن إال أن يكون حق ًا شخصي ًا )39(،عليه فإنه يشرتط يف حمل اتفاق
التحكيم ما يشرتط يف حمل احلق الشخيص ،وهو أن يكون معين ًا )40(،وممكن ًا)41(،
ومرشوع ًا)42(.

فمحل اتفاق التحكيم معني من كونه يلزم حتديد موضوع النزاع الذي سيحال إىل
التحكيم سواء كان رشط ًا أو مشارطة ،ففي الرشط يتمثل التعيني من خلل ربطه بالنزاعات
املتعلقة بالعقد األصيل ،أما يف املشارطة فيتمثل من خلل حتديد املسائل التي نشأ عنها النزاع،
كام إن حمل اتفاق التحكيم ممكن ،حيث يستطيع اخلصوم أن يلجؤوا إىل التحكيم ،فل
مستحيل يف ذلك ،إذ بإمكاهنم تعيني املحكمني كام يمكن االستعانة بمؤسسة حتكيم لتنظيم
إجراءات التحكيم ،وأخري ًا فإن حمل التحكيم مرشوع ،حيث أجاز املرشع االتفاق عىل
اللجوء إىل التحكيم يف مجيع املسائل التي جيوز الصلح فيها.

()43

( )39انظر يف التفرقة بني احلق العيني واحلق الشخيص :السنهوري ،نظرية العقد ،ج ،1بند ،3ص.2
( )40ملزيد من التفاصيل راجع :السنهوري ،نظرية العقد ،ج ،1بند ،459ص481؛ حممود زكي ،مرجع سابق،
بند ،209ص322؛ حممد شنب ،مرجع سابق ،بند ،298ص316؛ البدراوي ،مرجع سابق ،ص443؛ الصده،
مرجع سابق ،بند ،317ص354؛ مصطفى اجلامل ،النظرية العامة ،ص 147وما بعدها.
( )41ملزيد من التفاصيل راجع :السنهوري ،نظرية العقد ،ج ،1بند ،449ص 467وما بعدها؛ حممود زكي،
مرجع سابق ،بند ،209ص321؛ حممد شنب ،مرجع سابق ،بند ،299ص317؛ البدراوي ،مرجع سابق،
ص442؛ الصده ،مرجع سابق ،بند ،317ص352؛ مصطفى اجلامل ،النظرية العامة ،ص 152وما بعدها.
( )42ملزيد من التفاصيل راجع :السنهوري :نظرية العقد ،ج ،1بند ،471ص490؛ حممود زكي ،مرجع سابق،
بند ،209ص323؛ حممد شنب ،مرجع سابق ،بند ،300ص318؛ البدراوي ،مرجع سابق ،ص444؛ الصده،
مرجع سابق ،بند ،317ص356؛ مصطفى اجلامل ،النظرية العامة ،ص 155وما بعدها.
( )43ذهب بعض الفقه إىل أن حمل اتفاق التحكيم يتضمن معنى مزدوج ًا ،أحدمها موضوعي يتعلق باحلق
املوضوعي املراد الفصل فيه من خالل التحكيم ،واآلخر شخيص متعلق بشخصية املحكم الذي يدير التحكيم
ويفصل فيه برأيه امللزم ،انظر :حممود السيد التحيوي :التحكيم يف املواد املدنية والتجارية ،دار املطبوعات
38
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وال يقدح يف صحة هذا الرأي – أي أن حمل التحكيم هو احلق املوضوعي املتنازع بشأنه
– أن "عقد" التحكيم مستقل عن العقد األصيل ،فقد سبق أن اتفاق التحكيم ال يرد إال عىل
علقة قانونية بمناسبة عقد آخر أو علقة قانونية حمددة ،فهذا االرتباط أو العلقة القانونية
اجلامعية ،اإلسكندرية2010 ،م ،ص123؛ أمحد عبد الصادق ،مرجع سابق ،ص56؛ ونحن ال نتفق مع هذا
الرأي كون اجلانب الشخيص ليس جزء ًا من حمل التحكيم ،فالقانون ال يشرتط كقاعدة عامة حتديد شخصية
املحكم ،إذ يظل االتفاق صحيح ًا وإن مل يتم حتديده ،بدليل أن هذا التحديد ال تستوجبه القوانني إال يف حالة
التحكيم بالصلح ،حيث يستوجب حتديد املحكم يف التحكيم بالصلح وإال كان التحكيم باطالً ،أما التحكيم
بالقضاء وهو األصل فإن حتديد شخصية املحكم ليست جزء ًا من العقد ألن القانون ال يستوجبها ،لذلك فإننا
ال نتفق مع القول بأن حمل التحكيم حيمل معنى شخصي ًا ،اجلدير بالذكر أن قانون التحكيم االحتادي اجلديد رقم
( )6لسنة  2018مل يأت حتى عىل وجوب حتديد شخص املحكم يف حال التحكيم بالصلح.
ويف املقابل ذهب بعض آخر من الفقه إىل أن حمل اتفاق التحكيم عبارة عن عمل إجرائي بحت ،وليس حق ًا
موضوعي ًا ،ويربر هذا الرأي بالقول بأن اتفاق التحكيم يتميز عن احلقوق املوضوعية لكونه أوجد حلاميتها وهو
عن طريق التقايض؛ أي أن حمله هو حق التقايض ،فهو ال يتضمن الترصف يف احلق املوضوعي الوارد يف العقد
األصيل ،واليتضمن كذلك الترصف يف حق التقايض ،وإنام جمرد التعديل يف كيفية ممارسة حق التقايض يف حال
وقوع نزاع بشأن احلق املوضوعي الذي حيميه ،حيث خيول طرفاه اللجوء إىل التحكيم بدالً من قضاء الدولة،
انظر نبيل عمر ،مرجع سابق ،بند ،46ص59؛ ويف هذا املعنى أيض ًا بكر الرسحان ،مرجع سابق ،ص93؛
ويعرف حمل العمل اإلجرائي بأنه موضوعه ،أي مضمون العمل؛ راجع يف ذلك ،وجدي راغب :مبادئ
اخلصومة املدنية ،دار الفكر العريب ،القاهرة1978 ،م ،ص301؛ فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين،
مطبعة جامعة القاهرة2008 ،م ،بند 224ص ،357وإننا نرى أن هذا الرأي يعوزه الدقة وخيلط بني حمل العقد
وبني طبيعة العقد ،فمحل العقد هو اليشء املتعاقد بشأنه ،وليست اآللية أو العالقة القانونية املربمة بني طريف
ال لعدة عالقات أو روابط قانونية ،فمث ً
العقد ،فعىل سبيل املثال يمكن لليشء الواحد أن يكون حم ً
ال العقار (وهو
اليشء) يمكن أن يكون حم ً
ال لعالقة بيع أو عالقة إجيار أو عالقة رهن وغري ذلك من العالقات القانونية ،ففي
األمثلة السابقة كان املحل وهو العقار واحد ًا ولكن ما تغري هو طبيعة العقد ،هلذا فإنه ال يمكن التسليم بأن حمل
اتفاق التحكيم هو آلية فض املنازعات ألن تلك اآللية هي طبيعة التحكيم وجوهره ،بينام الصحيح أن حمل
التحكيم هو النزاع حول اليشء أو احلق املوضوعي املتعاقد بشأنه واملراد من قبل أطرافه طرحه أمام التحكيم
دون قضاء الدولة.
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رضورية ،وبدوهنا ال يصح اتفاق التحكيم )44(،إذ ال جيوز االتفاق عىل التحكيم بشكل
مطلق ،هلذا فإنه يمكن القول بأن حمل "عقد" التحكيم هو املنازعة املتعلقة بذلك احلق
املوضوعي الناشئ سواء كان مصدرها العقد أو الفعل النافع أو الفعل الضار أو حتى
القانون.
هلذا ذهب جل الفقه إىل القول بأن حمل اتفاق التحكيم هو موضوع املنازعة التي يطرحها
اتفاق التحكيم عىل هيئة التحكيم )45(،عىل أنه تنبغي اإلشارة هنا إىل أن حمل "عقد" التحكيم
خيتلف بحسب ما إذا كان اتفاق التحكيم عبارة عن رشط حتكيم أو مشارطة حتكيم ،فمحل العقد
يف رشط التحكيم ال يرد إال بصورة جمملة دون حتديد ملوضوع النزاع كون النزاع مل يقع بعد ،هلذا
فإن حمل "عقد" التحكيم يتمثل يف حتديد العلقة القانونية بني الطرفني والواردة يف العقد األصيل
وربطه بأي نزاع قد يثور مستقبلً )46(،أما حمل العقد يف مشارطة التحكيم – ولكون النزاع قد
وقع فع ً
ل – فإن حتديده ال يثري أي صعوبة ويمكن حتديد موضوع النزاع بصورة واضحة ،بل إن
القانون يستلزم حتديده وبيان موضوعه ،وإال اعترب اتفاق التحكيم باطلً)47(.

( )44مصطفى حممد اجلامل وعكاشة حممد عبد العال :التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية،
منشورات احللبي ،بريوت1998 ،م ،بند ،229ص338؛ محزة حداد ،مرجع سابق ،بند ،30ص48؛ بكر
الرسحان ،مرجع سابق ،ص.93
( )45نبيل عمر ،مرجع سابق ،بند ،93ص111؛ وايل ،التحكيم ،بند ،61ص130؛ صاوي ،مرجع سابق،
بند ،48ص79؛ أمحد سالمة ،مرجع سابق ،بند ،88ص.267
( )46قريب من هذا املعنى :عبد الباسط حممد عبد الواسع الرضا يس :النظام القانوين التفاق التحكيم ،املكتب
اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،ط2008 ،2م ،ص ،128حيث يرى سيادته أنه وعىل الرغم من عدم وجود
املحل يف رشط التحكيم إال أن القانون استثنى هذه احلال رصاحة بنص املادة  189يف القانون اليمني" :ال يصح
أن يكون اليشء املعدوم حم ً
ال للعقد إال ما استثنى النص عليه يف هذا القانون".
( )47قانون التحكيم االحتادي :املادة  5الفقرة 2؛ وللمزيد حول الفرق بني حمل التحكيم بالنسبة لرشط
التحكيم ومشارطته راجع :التحيوي ،التحكيم ،ص.126
40
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ل من أعامل اإلدارة وال عم ً
وبالتايل؛ نخلص من هذا أن اتفاق التحكيم ليس عم ً
ل من
أعامل الترصف ،إذ إن موضوعه وهدفه هو محاية العلقة القانونية بني طرفيه وذلك بإحالة
النزاع إىل التحكيم دون اللجوء إىل قضاء الدولة ،فهو ليس عم ً
ل من أعامل اإلدارة ألنه ال
يتعلق بإدارة املال الناشئ عن العلقة القانونية ،وليس ترصف ًا قانوني ًا ألن موضوعه ليس
الترصف يف ذلك املال ،وإنام إحالة النزاع بشأنه إىل التحكيم ،ومن ثم فإنه يصعب إدراجه
ضمن أي من تلك األعامل)48(.

وتالي ًا وبعد أن بينا طبيعة اتفاق التحكيم وحمله ،ومنزلته من األعامل القانونية ،فإنه يمكننا
اآلن أن نتطرق إىل بيان سلطتي كل من القارص املأذون له باإلدارة والقارص املأذون له
بالتجارة يف إبرام اتفاق التحكيم.

املطلب الثالث:
مدى صحة جلوء القارص املأذون له للتحكيم
الفرع األول:
القارص املأذون له باإلدارة

يف هذا الفرع وقبل بيان حكم اتفاق التحكيم املربم من القارص املأذون له باإلدارة؛ ينبغي
أوالً بيان مرشوعية هذا اإلذن ثم توضيح مصريه ،إذ هبام تكتمل الصورة ويتضح سبب اختاذنا
لوجهة النظر التي سنوردها الحق ًا.
أوالً :مرشوعية اإلذن باإلدارة
تنص املادة ( )160من قانون املعاملت املدنية االحتادي رقم ( )5لسنة  1985عىل أنه:
" -1للويل أن يأذن للقارص الذي أتم الثامنة عرشة سنة هجرية يف تسلم أمواله كلها أو بعضها
( )48محزة حداد ،مرجع سابق ،بند ،35ص ،50قريب من ذلك :مصطفى اجلامل وآخر ،التحكيم ،بند ،221ص.327
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إلدارهتا" )49(،وسبق بيانه أن القارص البالغ ثامين عرشة سنة هجرية إما أن يكون حتت الوالية
أو حتت الوصاية ،هلذا استلزم املرشع أن يتحصل القارص عىل اإلذن بإدارة أمواله إما من الويل
أو الويص أو املحكمة وذلك بحسب نظام احلامية الذي خيضع له القارص)50(.

وقد نظم املرشع االحتادي أحكام إدارة القارص ألمواله يف العديد من املواد وحتديد ًا املادة
( )164من قانون املعاملت املدنية واملواد ( )188و( )1/213و( )4/213من قانون
األحوال الشخصية االحتادي ،ويتضح من نصوص املواد السابقة أن اإلذن للقارص إلدارة
أمواله يستلزم رشطني اثنني :أن يتم القارص ثامين عرشة سنة هجرية ،وأن يقترص اإلذن عىل
إدارة املال فحسب وليس الترصف فيه )51(،واحلكمة من ذلك تدريب القارص وهتيئته لتويل
أموره املالية حال بلوغه سن الرشد ،فل يفاجأ بمسئولية إدارة أموال عند بلوغه سن
الرشد)52(.

ثاني ًا :مصري اإلذن باإلدارة
إن اإلذن الصادر للقارص باإلدارة سواء من الويل أو الويص أو املحكمة ليس إذن ًا هنائي ًا،
بل هو إذن قابل للمراجعة والتقييم حسب الترصفات التي يتخذها القارص إعامالً هلذا اإلذن،
فإن عبث القارص بأمواله وبددها ،أو قرص أو أمهل يف تنفيذ التزاماته ،أو تعدى حدود
صلحيته ،أو أساء الترصف يف إدارة أمواله ،أو خيش من بقاء املال يف يده؛ فإنه جيوز ملصدر
( )49وتقابله يف الترشيع املرصي ،املادة  54من قانون الوالية عىل املال رقم  119لسنة 1952م.
( )50توفيق فرج ،مرجع سابق ،ص322؛ البدراوي ،مرجع سابق ،بند ،276ص393؛ حممد رشدي ،مرجع
سابق ،ص290؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.300
( )51أمحد نرص جندي :املوسوعة اإلماراتية يف قانون املعامالت املدنية ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى،
مرص2014 ،م ،ص.114
( )52انظر أيض ًا :توفيق فرج ،مرجع سابق ،ص322؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص299؛ أمحد
جندي ،املوسوعة اإلماراتية ،ص.114
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اإلذن سواء الويل أو الويص أو املحكمة سحب اإلذن من القارص كلية أو احلد منه صون ًا
ملصلحة القارص)53(.

ثالث ًا :حكم أعامل اإلدارة التي يبارشها القارص املأذون له
تعترب أعامل اإلدارة التي يأتيها القارص صحيحة فهو يف حكم البالغ الرشيد يف حدود
اإلذن )54(،إال أن هذا اإلذن قارص عىل أعامل اإلدارة والتي تقدم تعريفها بأهنا األعامل التي
ال خترج املال من الذمة املالية ،من مثل تأجري املال للغري ،أما األعامل التي تتمثل يف نقل ملكية
املال للغري فل تصح من القارص ألهنا أعامل ترصف كام سبقت اإلشارة إليها )55(،فض ً
ل عن
أن هناك من أعامل اإلدارة التي ال جيوز للقارص املأذون له باإلدارة القيام هبا ،مثل تأجري
األرايض الزراعية واملباين ملدة تزيد عىل سنة ،أو أن يفي بالديون األخرى إال بإذن خاص من
املحكمة أو الويص )56(،كام أن املرشع اعترب القارص أه ً
ل للتقايض بشأن هذه األموال ذلك

( )53قانون املعامالت املدنية االحتادي :املادة  -2..." :2/163وللقايض بعد اإلذن أن يعيد احلجر عىل
الصغري"؛ قانون األحوال الشخصية :املادة 170؛ املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية :املادة 166؛
مدحت عبد العال ،مرجع سابق ،ص177؛ انظر أيض ًا :توفيق فرج ،مرجع سابق ،ص.323
( )54البدراوي ،مرجع سابق ،بند ،276ص393؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص294؛ مدحت عبد العال،
مرجع سابق ،ص176؛ عبد اخلالق حسن أمحد :الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،أكاديمية رشطة ديب ،ديب ،ط2004 ،2م ،بند ،62ص90؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق،
ص300؛ أمحد جندي ،املوسوعة اإلماراتية ،ص.117
( )55توفيق فرج ،مرجع سابق ،ص322؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند ،590ص520؛ مدحت عبد العال،
مرجع سابق ،ص.176
( )56وردت هذه األعامل يف قانون الوالية عىل املال املرصي يف املادة 56؛ راجع :حممود زكي ،مرجع سابق،
بند ،286ص446؛ توفيق فرج ،مرجع سابق ،ص322؛ مرقس ،مرجع سابق ،بند ،313ص765؛ األهواين،
مرجع سابق ،بند ،590ص.520
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أن إدارته هلا قد تقتيض منه اللجوء إىل القضاء حلل املنازعات الناشئة عنها)57(.

إذ ًا ما احلكم بالنسبة للتفاق عىل التحكيم؟ ذهب جانب من الفقه – ال نؤيده  -إىل صحة
اتفاق التحكيم من القارص املأذون له باإلدارة ،باعتبار أن القارص يف هذه احلالة يعد كامل
األهلية )58(،يف حني أننا نخالف هذا الرأي ونشري إىل أن قانون التحكيم االحتادي جاء
واضح ًا ورصحي ًا يف املادة ( )1/4حينام نص بعدم صحة االتفاق عىل التحكيم إال من
الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق ،ومعلوم أن اإلدارة ليست من
أعامل الترصف ،والبون بينهام شاسع وواضح ،ومن ثم فإن القارص املأذون له باإلدارة ال
يملك االتفاق عىل التحكيم ألنه ال يملك الترصف)59(.

يؤيد هذا الرأي؛ ما سبق بأن الرتخيص املمنوح للقارص املأذون له باإلدارة ترخيص
مؤقت ،فهو ليس ترخيص ًا مطلق ًا وإال النتفى معنى اإلرشاف الذي يقصد من اإلذن ،حيث
إن املرشع وضع القارص املأذون له باإلدارة حتت الرقابة ،بحيث أجاز  -وكام تقدم – للويل أو
املحكمة أن تسحب اإلذن منه وحتده)60(.

( )57وجدي راغب ،مرجع سابق ،ص256؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص294؛ أمحد جندي ،األحوال
الشخصية ،ص.400
( )58وايل ،التحكيم ،بند ،50ص109؛ التحيوي ،التحكيم ،ص96؛ الشهايب إبراهيم الرشقاوي :الوسيط يف
التحكيم ،اآلفاق املرشقة ،الشارقة2015 ،م ،ص126؛ مصطفى قنديل وآخر ،مرجع سابق ،ص،137
( )59حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  51لسنة  ،2005جتاري ،جلسة 2015/5/28م؛ ويف هذا الرأي من
الفقهاء :حممود يونس ،مرجع سابق ،بند ،195ص.164
( )60البدراوي ،مرجع سابق ،بند ،276ص.394
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الفرع الثاين:
القارص املأذون له بالتجارة
بداية ينبغي اإلشارة إىل مرشوعية اإلذن للقارص بالتجارة حتى ندرك سبب هذا اإلذن
وبيان مصريه ،ومن ثم يمكننا أن نقيم مدى صحة اتفاق التحكيم املربم من القارص املأذون
له بالتجارة.
أوالً :مرشوعية اإلذن بالتجارة
يتطلب القانون ملامرسة التجارة أن يكون الشخص تاجر ًا ،وعىل هذا فإن التجارة تتطلب
أهلية خاصة هي األهلية التجارية بحيث تضعه يف مركز قانوين خاص بام يتضمنه من حقوق
وما يرتبه من التزامات )61(،ويقصد باألهلية التجارية" :صلحية الشخص للقيام باألعامل
التجارية عىل وجه االحرتاف بحيث خيضع بشأهنا ملا هو مفروض من قبل القانون عىل التجار
من واجبات تتطلبها التجارة كحرفة حتتاج إىل خربة ودراية يف ممارسة األعامل التجارية")62(،

لذا ينبغي أن يتوافر يف الشخص ملامرسة التجارة رشطان :أن يكون كامل األهلية ،وأال يقوم
به مانع حيول بينه وبني أهليته ملامرسة التجارة)63(.

ومع ذلك أجاز املرشع االحتادي يف املادة ( )18من قانون املعاملت التجارية االحتادي
للقارص البالغ الثامنة عرشة سنة ميلدية التجارة يف أمواله كلها أو بعضها بعد أن حيصل عىل
إذن من املحكمة بذلك )64(،وتتجىل حكمة املرشع من هذا االستثناء يف خشيته من أن تكون
( )61ناجي عبد املؤمن :الوجيز يف مبادئ قانون املعامالت التجارية ،كلية رشطة ديب1998 ،م ،ص207؛
قاسم عبد احلميد الوتيدي :النظرية العامة للقانون التجاري ،مطبوعات جامعة اإلمارات2000 ،م ،ص255
( )62ناجي عبد املؤمن :مرجع سابق ،ص207؛ الوتيدي ،مرجع سابق ،ص.253
( )63ناجي عبد املؤمن ،مرجع سابق ،ص208؛ الوتيدي ،مرجع سابق ،ص.255
( )64مدحت عبد العال ،مرجع سابق ،ص162؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص301؛ عامد الدين عبد
[العدد الثمانون-شوال 1441هـ أكتوبر ]2019
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للقارص جتارة موروثة ويعجز القارص عن إدارهتا ،بحكم كونه ناقص األهلية باعتبار أن
ترصفاته الدائرة بني النفع والرضر تكون موقوفة ،هلذا قرر املرشع هذا االستثناء ليتيح للقارص
الذي ورث جتارة عن أبيه أن يستمر يف مبارشهتا حتت رقابة املحكمة )65(،وتشجيع ًا من املرشع
للقارص عىل إعداد نفسه للشتغال بالتجارة)66(.

ويشرتط لإلذن للقارص بالتجارة رشطان :أوالً أن يبلغ القارص ثامين عرشة سنة ميلدية،
واحلكمة من ذلك هي تدريب القارص ما دام أنه يعد نفسه للشتغال بالتجارة مستقبلً حال
بلوغه سن الرشد )67(،ثاني ًا :أن يكون اإلذن صادر ًا من املحكمة املختصة ،وال يشرتط سامع
أقوال الويل أو الويص )68(،واحلكمة من استئذان املحكمة هو ما تتضمنه التجارة من خماطر،
وما يرتتب عليها من مسئوليات والتزامات شديدة القسوة ،هلذا حتوط املرشع وتشدد يف منح
احلي وآخر ،مرجع سابق ،ص184؛ عبد احلكم حممد عثامن :أصول قانون املعامالت التجارية ،كلية رشطة
ديب1995 ،م ،ج ،2ص428؛ البنداري ،مرجع سابق ،ص243؛ عيل سيد قاسم :مبادئ القانون التجاري يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دار النهضة العربية ،القاهرة2012 ،م ،ص139؛ انظر أيض ًا :البدراوي ،مرجع
سابق ،بند ،276ص395؛ ثروت عيل عبدالرحيم :الوجيز يف القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
1985م ،بند ،181ص.109
( )65جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.301
( )66فايز نعيم رضوان :مبادئ القانون التجاري ،كلية رشطة ديب1989 ،م ،ص237؛ وجاء يف املذكرة
اإليضاحية يف املادة " :18أريد هبذا النص [أي اإلذن] تدريب القارص عىل االجتار متى كان يعد نفسه لالشتغال
بالتجارة بعد البلوغ" ،حممد حممود املحامي :قانون املعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
القاهرة ،بدون دار نرش2002 ،م ،ص.57
( )67فايز رضوان ،مبادئ ،مرجع سابق ،ص237؛ الوتيدي ،مرجع سابق ،ص263؛ البنداري ،مرجع سابق،
ص.244
( )68قانون املعامالت التجارية االحتادي :املادة 18؛ عبد احلكم عثامن ،مرجع سابق ،ج ،2ص428؛ عبد
اخلالق أمحد ،مرجع سابق ،بند ،62ص.91
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هذا اإلذن محاية للقارص ،فل يكفي إذن الويل أو الويص كام ال يكفي إذن املحكمة ذاهتا
باإلدارة ،حيث إن اإلذن بالتجارة أوسع نطاق ًا من اإلذن باإلدارة )69(،ألن التجارة تعترب من
أعامل الترصف الدائرة بني النفع والرضر حيث حتتمل الربح وحتتمل اخلسارة )70(،هلذا أراد
املرشع أن يمنع حديثي السن من االندفاع يف معرتك التجارة قبل أن يستوثق القضاء من مدى
صلحيتهم للمهمة التي يريدون االضطلع هبا.

()71

وقد يكون اإلذن بالتجارة للقارص إذن ًا مطلق ًا بحيث يسمح له باالجتار يف كافة صنوف
التجارة وأنواعها ويف كل أمواله املسلمة إليه هلذا الغرض ،وقد يكون إذن ًا مقيد ًا ال يسمح
للقارص إال بمبارشة نوع معني من التجارة أو يف حدود رأس مال معني ال يتجاوزه )72(،ويف
مجيع األحوال يكون للقارص أن يبارش كافة األعامل التجارية سواء األصلية أو املكملة أو
املتصلة بالتجارة املأذون له بمبارشهتا.

()73

( )69البدراوي ،مرجع سابق ،بند ،276ص395؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص297؛ ؛ ناجي عبد املؤمن،
مرجع سابق ،ص209؛ الوتيدي ،مرجع سابق ،ص263؛ البنداري ،مرجع سابق ،ص.244
( )70توفيق فرج ،مرجع سابق ،ص323؛ فايز رضوان ،مبادئ ،مرجع سابق ،ص238؛ األهواين ،مرجع
سابق ،بند ،592ص521؛ ناجي عبد املؤمن ،مرجع سابق ،ص.209
( )71فايز رضوان ،مبادئ ،مرجع سابق ،ص238؛ ناجي عبد املؤمن ،مرجع سابق ،ص210؛ جمدي خليل
وآخر ،مرجع سابق ،ص.301
( )72املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت التجارية :ص57؛ ثروت عبد الرحيم ،مرجع سابق ،بند،181
ص109؛ فايز رضوان ،مبادئ ،مرجع سابق ،ص238؛ عامد الدين عبداحلي وآخر ،مرجع سابق ،ص184؛
عبد اخلالق أمحد ،مرجع سابق ،بند ،62ص90؛ عيل قاسم ،مرجع سابق ،ص140؛ ناجي عبد املؤمن ،مرجع
سابق ،ص210؛ عبد احلكم عثامن ،مرجع سابق ،ص428؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص290؛ جمدي خليل
وآخر ،مرجع سابق ،ص.301
( )73البنداري ،مرجع سابق ،ص.246
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ثاني ًا :مصري اإلذن بالتجارة
قد تقدم أن حكمة املرشع من اإلذن للقارص بالتجارة هو تشجيع القارص وإعداده عىل
خوض التجارة ،ومن ثم يقتيض احلال أال يكون اإلذن هنائي ًا ودون رقابة ،إذ جيوز للمحكمة
أن تسحب اإلذن الذي سبق هلا أن منحته للقارص إذا قدرت رضورة ذلك ،أو أن حتد منه عىل
أقل تقدير ،والرضورة التي تربر سحب اإلذن أو تقييده هي سوء ترصف القارص يف مبارشة
أعامل التجارة مما هيدد بتبديد أمواله ،أما سحب اإلذن فيزيل األهلية الكاملة للقارص يف
االجتار ويعيده إىل سابق عهده ناقص األهلية ،أما احلد من اإلذن فقد يقلص رأس مال
التجارة املأذون هبا للقارص أو حيجم من أنشطة القارص التجارية فريكزها يف نشاط جتاري
معني دون آخر)74(.

ثالث ًا :حكم أعامل التجارة التي يبارشها القارص املأذون له
يعترب القارص املأذون له بالتجارة كامل األهلية يف حدود ما أذن له ،فهو يف حكم البالغ
الرشيد ،ومن ثم جيوز له البيع والرشاء وممارسة كافة األعامل التجارية )75(،أما لو بارش عملً
جتاري ًا غري مأذون به من قبل املحكمة فإن العمل يكون موقوف ًا ملصلحته )76(،كام جيوز له اختاذ
اإلجراءات القضائية بالنسبة هلذه احلقوق كونه يعد كامل األهلية بشأهنا ،عىل اعتبار أنه يتمتع
( )74جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.203
( )75قانون املعامالت املدنية االحتادي :املادة 161؛ قانون األحوال الشخصية االحتادي :املادة 167؛ ثروت
عبد الرحيم ،مرجع سابق ،بند ،181ص109؛ مدحت عبد العال ،مرجع سابق ،ص177؛ عيل قاسم ،مرجع
سابق ،ص140؛ ناجي عبد املؤمن ،مرجع سابق ،ص211؛ الوتيدي ،مرجع سابق ،ص264؛ عبد احلكم
عثامن ،مرجع سابق ،ص185؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.302
( )76قانون املعامالت املدنية االحتادي :املادة 214؛ عيل قاسم ،مرجع سابق ،ص ،140ناجي عبد املؤمن،
مرجع سابق ،ص211؛ عامد عبد احلي وآخر ،مرجع سابق ،ص185؛ عبد احلكم عثامن ،مرجع سابق ،ج،1
ص185؛ البنداري ،مرجع سابق ،ص246؛ جمدي خليل وآخر ،مرجع سابق ،ص.302
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بأهلية التقايض واملطلوبة ملامرسة اإلجراءات القضائية)77(.

ولكن ماذا عن أهليته يف إبرام اتفاق التحكيم واللجوء بشأن هذه احلقوق إىل التحكيم؟
ال خلف يف الفقه اإلجرائي عىل متتع القارص املأذون له بالتجارة بأهلية تقاض ختوله اللجوء
إىل القضاء بمختلف أنواعه املوضوعي واملستعجل والوقتي بشأن احلقوق الواردة يف اإلذن،
أما عن اللجوء إىل التحكيم فقد اختلف الفقه حول هذه املسألة ،حيث يرى غالب الفقه
بجواز التحكيم من القارص املأذون له بالتجارة ،وذلك باعتبار أنه يعد كامل األهلية يف
خصوص هذا املبلغ املأذون له )78(،فيام يذهب رأي يف الفقه – نؤيده – إىل عدم جواز
التحكيم حتى من القارص املأذون له بالتجارة )79(،ونستند يف تأييد هذا الرأي إىل املربرات
التي سنوردها يف الفرع الثالث.

الفرع الثالث:
مربرات بطالن اتفاق التحكيم من القارص املأذون له

أوالً :استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصيل
ينبغي التفرقة بني أهلية القارص املأذون له سواء باإلدارة أو بالتجارة وبني أهليته إلبرام
اتفاق التحكيم ،إذ إننا بصدد عقدين وليس عقد ًا واحد ًا :ومها العقد األصيل املتعلق باملال
( )77وجدي راغب ،مرجع سابق ،ص256؛ سيد أمحد حممود :أصول التقايض ،دار الكتب القانونية ،املحلة
الكربى2006 ،م ،ص.485
( )78وايل ،التحكيم ،بند ،50ص109؛ أمحد سالمة ،مرجع سابق ،بند ،68ص202؛ بكر الرسحان ،مرجع سابق،
ص87؛ الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مرجع سابق ،ص23؛ مصطفى قنديل وآخر ،مرجع سابق ،ص137؛ حممد
املنيس ،مرجع سابق ،ص247؛ ناجي عبد املؤمن ،مرجع سابق ،ص211؛ حممد رشدي ،مرجع سابق ،ص297؛
البنداري ،مرجع سابق ،ص246؛ سيد أمحد حممود :نظام التحكيم ،دراسة مقارنة بني الرشيعة والقانون الوضعي
الكويتي واملرصي ،دار النهضة العربية ،القاهرة2000 ،م ،ص273؛ ناريامن عبدالقادر ،مرجع سابق ،ص.232
( )79انظر يف تأييد هذا الرأي ،محزة حداد ،مرجع سابق ،بند ،1/77ص.80
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املأذون للقارص إدارته أو التجارة فيه وبني بند التحكيم املتضمن فيه والذي يعترب اتفاق ًا
مستق ً
ل بحد ذاته ،فالقارص املأذون له باإلدارة أو بالتجارة يعترب كامل األهلية بالنسبة للعقد
األول املتعلق باملال املأذون له ،ولكنه ليس كذلك بالنسبة للعقد اآلخر وهو اتفاق التحكيم،
لذلك حتى يصح التحكيم ال يكفي اعتبار كامل أهلية القارص بالنسبة للامل املأذون له بل
جيب أن يكون كامل األهلية فيام عداها من أموال وذلك حتى يتمكن من إبرام العقد اآلخر
وهو اتفاق التحكيم.
عليه وملا كنا بصدد عقدين ،فإن العقد األصيل واملربم من القارص املأذون له يعد صحيح ًا
باعتباره كامل األهلية بشأنه ،إال أن العقد اآلخر وهو رشط أو مشارطة التحكيم وباعتباره
عقد ًا مستق ً
ل يمكن فصله عن العقد األصيل فل تنسحب عليه األهلية الكاملة بل يكون
باطلً ،وال يكون موقوف ًا عىل إجازة من يملك حق اإلجازة؛ ملا يف ذلك من خروج عىل
القواعد العامة يف رضورة نظر الدعوى أمام القضاء ،ومتكني القضاء من بسط سيطرته عىل
ترصفات القارص ومحايته.
ثاني ًا :رضورة وجود املحكمة كضامنة ملصلحة القارص()80

إن وجود املحكمة رضوري ملراقبة ترصفات القارص املأذون له ،فاإلذن للقارص ليس
مؤبد ًا أو غري قابل للمراجعة ،وإال كان تعدي ًا عىل القانون الذي جيعل سن الرشد بلوغ الصبي
واحد ًا وعرشين عام ًا هجري ًا ،بل إن القارص ملزم بنص القانون أن يقدم للمحكمة سنوي ًا
حساب ًا عن أعامله حتى تتمكن املحكمة من تقدير ومراقبة أعامله ،فإذا وجدت املحكمة
قصور ًا أو غبن ًا جاز هلا أن تسحب اإلذن منه أو تقيده )81(،ومن ثم فإن منح القارص املأذون
( )80انظر أيض ًا :محزة حداد ،بند ،73ص75؛ انظر يف وجوب وجود املحكمة ملراقبة ترصفات القارص
االستثنائية ،األهواين ،مرجع سابق ،بند ،588ص ،519وبند ،591ص.521
( )81قانون األحوال الشخصية االحتادي :املادتني  169و170؛ راجع :حممود زكي ،مرجع سابق ،بند،286
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له صلحية إبرام اتفاق التحكيم سيؤدي إىل منع املحكمة من بسط سيطرهتا وإعامل رقابتها
عىل ترصفات القارص ،األمر الذي خيالف به غاية املرشع من نظام اإلذن.
يؤيد ذلك ما تشري إليه املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية يف املواد -166
 168إىل أنه "متى ما صدر اإلذن للصغري من قبل املحكمة اعترب هذا الصغري املأذون أهلً
للتقايض أمام املحاكم املختصة بخصوص تلك الترصفات التي تناوهلا اإلذن" ،ويف هذا
إشارة واضحة بأن أهلية التقايض للقارص املأذون مقترصة عىل التداعي أمام املحاكم فقط
وليس أمام التحكيم وإال الستخدم املرشع تعبري "اهليئات القضائية" لتشمل بذلك التحكيم
ولكنه مل يفعل ،وقد يقال بأن عبارة "املحاكم املختصة" ال تعني نفي أهلية تقايض القارص
أمام التحكيم ،وهو قول له وجاهته ،إال أننا نرى عدم اخلروج عن مدلول العبارة الظاهرة
وعدم االنسياق لتربير العبارة إىل ما خيرجها من مدلوهلا الواضح.
كام أنه من املعلوم أن املحاكم تعد ضامنة للمتخاصمني ،بام تتضمنه من إجراءات تكفل
مراعاة املبادئ األساسية للتقايض كحق اخلصوم يف الدفاع ويف املواجهة ورضورة تسبيب
األحكام ،باإلضافة إىل توفري وسائل للطعن يف األحكام ،ففي حال شاب احلكم القضائي
عيب أمكن وبطريق اعتيادي – وهو حق اخلصم يف الطعن يف احلكم باالستئناف إعامالً ملبدأ
التقايض عىل درجتني – إعادة عرض النزاع مرة أخرى عىل حمكمة أعىل درجة لتعديل احلكم
وتصحيح ما اعرتاه من عوار أو بطلن ،أو بطرق غري اعتيادية وهي التامس إعادة النظر أو
الطعن بالنقض ،بينام يف املقابل  -وفيام عدا ضامنات التقايض األساسية -ال يوفر التحكيم
هذا القدر من احلامية ،وقد أثبت الواقع العميل وقوع املحكمني يف أخطاء جسيمة من مثل
عدم فهم الواقع أو عدم تكييفه التكييف الصحيح )82(،أو اخلطأ يف تطبيق القانون أو يف
ص447؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند ،590ص.521
( )82محزة حداد ،مرجع سابق ،بند ،1/73ص76؛ الرضا يس ،مرجع سابق ،ص.114
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تفسريه أو خلو احلكم من التسبيب ،ونظر ًا لعدم وجود درجة أخرى من درجات التقايض
يف التحكيم فإن احلكم التحكيمي حيوز احلجية التي متنع من طرحه للنظر مرة أخرى؛ مما
يشكل وبل شك رضر ًا باخلصوم ال سيام إن كان قارص ًا ،األمر الذي يدعونا إىل القول بمنع
القارص من إبرام اتفاق التحكيم وإن كان مأذون ًا له باإلدارة أو الترصف يف املال.
ثالث ًا :أن التحكيم استثناء ال ينبغي التوسع فيه()83

معلوم أن التحكيم طريق استثنائي وبديل عن قضاء الدولة وعليه استقرت األحكام
القضائية ،فاألصل إحالة اخلصوم نزاعاهتم إىل القضاء ،وما التحكيم إال استثناء أجازه املرشع
وفق ضوابط ورشوط حمددة ،ومن ثم ينبغي تفسري اتفاق التحكيم تفسري ًا ضيق ًا وعدم
التوسع فيه بالسامح للقارص املأذون له سواء باإلدارة أو بالتجارة أن يربم اتفاق التحكيم)84(.

يضاف إىل ذلك أن اإلذن للقارص باإلدارة أو بالتجارة استثناء عىل القاعدة العامة يف
األهلية ،فل ينبغي التوسع فيه هو اآلخر ،واإلذن ما كان إال من باب التجربة ،عن طريق
إعداد القارص وهتيئته إلدارة أمواله عند بلوغه سن الرشد وأن يمر بفرتة جتربة مفيدة ،وأساس
هذا االستثناء اآلية الكريمة" :وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشد ًا
فادفعوا إليهم أمواهلم )85(،"...وليس من احلكمة أن يمنح القارص صلحية إبرام ترصفات
خترج عن نطاق رقابة املحكمة عليها)86(.

( )83محزة حداد ،مرجع سابق ،بند ،76ص.78
( )84حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  192لسنة  ،2007جتاري ،جلسة 2007/11/27م" :املقرر يف قضاء هذه
املحكمة أن التحكيم طريق استثنائي لفض املنازعات وأنه يعد خروج ًا عىل األصل العام الذي يقيض
باختصاص املحاكم بنظر مجيع املنازعات إال ما استثني منها بنص خاص وأنه جيب تفسري رشط التحكيم تفسريا ً
ضيق ًا والتامس كل ما من شأنه التنازل عنه أو انتهاء الغرض عنه".
( )85سورة النساء ،اآلية.6 :
( )86املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية االحتادي :املادة  ،160ص124؛ راجع سليم رستم باز
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رابع ًا :قد يتعدى حكم التحكيم نطاق اإلذن ليشمل أموال القارص كلها
ينبغي أال يغفل بأن التحكيم قضاء ،والقرارات الصادرة منه ملزمة ،واملحكم ليس
كالقايض ،إذ ال يعي دور وغاية املرشع من اإلذن للقارص باإلدارة أو بالتجارة ،هلذا قد يصدر
حك ًام عىل القارص بدفع مبالغ تتجاوز قيمة املتعاقد عليه ،األمر الذي قد يرض بالقارص املأذون
له ألن أهليته نسبية ،فنطاق اإلذن مقترص يف حدود مبلغ معني ،وإذا كانت إدارته لتلك األموال
وترصفاته بشأهنا صحيحة  -طاملا كانت يف حدود ذلك املبلغ  -إال أن أثر اتفاقه عىل التحكيم
لن يقترص عىل تلك املبالغ ،بل سيتعداها وقد يصل األمر إىل استغراق أمواله كلها ،وهو ما
يتناىف مع غاية املرشع من محاية أموال القارص بتقييد سلطته يف إدارة أمواله أو الترصف فيها.
يؤيد ذلك ما نجده يف املادة ( )63من قانون الوالية عىل املال املرصي رقم ( )119لسنة
 1952من حرص املرشع املرصي عىل محاية القارص بأن أخىل مسئولية القارص عن ديونه
املتعلقة بنشاطه يف العمل وقرصه يف حدود املال الذي كسبه من عمله ،وذلك حتى ال يضار
يف أمواله األخرى)87(.

كام يمكن القياس عىل حالة احلكم بإفلس التاجر القارص ،إذ إن احلكم بإفلس القارص
التاجر يقترص عىل أمواله املستثمرة يف التجارة فقط واليتعدى مجيع أمواله )88(،فاملرشع
اللبناين :رشح املجلة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،بدون سنة نرش ،املادة  ،968ص542؛ انظر يف هذا
املعنى :خالد الشاوي :األوراق التجارية يف الترشيعني الليبي والعراقي ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي،
1988م ،ص.31
( )87تنص املادة ( )63من القانون املرصي بشأن الوالية عىل املال" :يكون القارص البالغ السادسة عرشة أه ً
ال
للترصف فيام يكسبه من عمله من أجر أو غريه ،وال جيوز أن يتعدى أثر التزام القارص حدود املال الذي يكسبه من
مهنته أو صناعته"؛ الصده ،مرجع سابق ،بند ،214ص244؛ األهواين ،مرجع سابق ،بند  ،588ص.519
( )88ثروت عبد الرحيم ،مرجع سابق ،بند ،184ص111؛ ناجي عبد املؤمن ،مرجع سابق ،ص214؛ عبد
احلكم عثامن ،مرجع سابق ،ج ،2ص.428
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حريص عىل محاية القارص حتى وهو تاجر بأن جعل اإلفلس مقترص ًا عىل أمواله املستثمرة
فقط وليس مجيع أمواله ،ومتاشي ًا مع هذا املنهج فإننا نرى بعدم جواز إبرام القارص املأذون له
اتفاق حتكيم حتى ال يتعدى أثر حكم التحكيم إىل مجيع أمواله.
خامس ًا :القياس عىل تقييد وحظر املرشع التحكيم يف بع

العالقات القانونية طخطورته

نظر ًا خلطورة التحكيم وأثره الشديد عىل حقوق األفراد ،حظر املرشع اللجوء إىل التحكيم
يف علقات قانونية معينة ،ليشمل هذا احلظر حتى ملن بلغ سن الرشد وكان كامل األهلية.
ففي الوكاالت التجارية حظر املرشع االحتادي التحكيم بسبب خطورته وذلك حلامية
الوكيل املواطن من املستثمر األجنبي )89(،فإذا كان املرشع قد تدخل حلامية املواطن الوكيل
وهو التاجر البالغ احلر ذو اخلربة والدراية يف التجارة ويملك إرادة واضحة رصحية وأهلية
كاملة ،فإنه ملن باب أوىل أن تطال هذه احلامية القارص املأذون له الذي ال يزال يف طور التجربة
والتدريب عىل إدارة أمواله والدخول يف معرتك التجارة ،ذلك أن اإلذن  -وكام سبق  -ما
رشع إال إلعداد القارص وهتيئته إلدارة أمواله.
كام قيض بحظر قيام الوكيل بإبرام اتفاق حتكيم بالنيابة عن املوكل بدون وجود تفويض
رصيح بذلك من املوكل وإن كانت وكالته خاصة ،فعىل الرغم من أن الوكالة اخلاصة ختول
الوكيل مبارشة املسائل املحددة يف عقد الوكالة وما يتصل هبا من توابع رضورية تقتضيها
طبيعة الترصفات والعرف املتصل به ،إال أن اللجوء إىل التحكيم بدون وجود تفويض رصيح
جيعله غري نافذ يف حق املوكل ما مل جيزه)90(.

( )89قانون الوكاالت التجارية االحتادي رقم ( )14لسنة  ،1988املادة " :6يعترب عقد الوكالة التجارية
ملصلحة املتعاقدين املشرتكة ،وختتص حماكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بني املوكل والوكيل وال يعتد
بأي اتفاق خيالف ذلك".
( )90حمكمة متييز ديب :الطعن رقم  325لسنة  ،1993جلسة 1994/6/25م.
54

34

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/1

??????? ?????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?????? Al-Khatib:

[د .عبد الله عبد الرحمن الخطيب]

والقضاء السابق لدليل قوي يربر رأينا بعدم إجازة اتفاق القارص املأذون له عىل التحكيم،
ذلك أن أعامل اإلدارة واألعامل الرضورية والتي تكون من مقتضيات اليش ال تربر صحة
االتفاق عىل التحكيم ،حيث مل جتز املحكمة اتفاق التحكيم الصادر من الوكيل بوكالة خاصة
طاملا مل تنص الوكالة رصاحة عىل التحكيم ،بالرغم من أن التحكيم متصل بالوكالة ويعد من
توابعه )91(،فكذلك ينبغي أن يكون األمر عليه بالنسبة للقارص املأذون له بالتجارة إذ نرى أنه
ال يملك االتفاق عىل التحكيم وإن كان من توابع التجارة.
كام قيد املرشع التحكيم بالنسبة لرشكات املسامهة العامة ،ففي حني منح املرشع ملجلس
إدارة رشكة املسامهة العامة تويل مجيع الصلحيات املحددة يف النظام األسايس للرشكة،
كمبارشة كافة األعامل اللزمة لتحقيق غرض الرشكة ،دون تفريق يف ذلك بني أعامل
الترصف وأعامل اإلدارة ،إال أنه – ونظر ًا خلطورة بعض الترصفات – حظر عىل املجلس
القيام ببعض الترصفات ومنها التحكيم ،إذ تنص املادة ( )154من قانون الرشكات التجارية
االحتادي رقم ( )2لسنة  2015عىل حظر قيام جملس إدارة رشكة املسامهة العامة بـ "إجراء
الصلح أو االتفاق عىل التحكيم ،ما مل تكن هذه الترصفات مرصح ًا هبا يف نظام الرشكة أو
كانت مما يدخل بطبيعته يف غرض الرشكة ،ويف غري هاتني احلالتني جيب إلبرام هذه الترصفات
صدور قرار من اجلمعية العمومية" )92(،وتتمثل احلكمة من هذا احلظر يف عدم السامح لقلة
م ن املسامهني وهم أعضاء جملس اإلدارة بالترصف يف أموال الرشكة ،ملا قد يصاحبه من
( )91يقصد بأن التحكيم متصل بالوكالة من كون الوكالة متعلقة بأعامل جتارية وقانونية عادة ما يتم اللجوء يف
حلها إىل التحكيم ،ومع ذلك مل جيز القضاء للوكيل القيام هبا دون ترصيح رصيح من املوكل.
( )92قانون الرشكات االحتادي اجلديد رقم ( )2لسنة 2015م :املادة 154؛ حسني يوسف غنايم :الرشكات
التجارية ،مطابع البيان ،ديب1984 ،م ،ص163؛ فايز نعيم رضوان :الرشكات التجارية ،كلية رشطة ديب ،ط،4
2004م ،بند ،257ص356؛ أمحد السيد لبيب إبراهيم وعامد الدين أمحد عبداحلي :الرشكات التجارية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة2015 ،م ،ص403؛ فوزي حممد سامي :الرشكات التجارية
يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة2015 ،م ،ص.215
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التنازل عن بعض حقوق الرشكة)93(.

كام يوجد حظر مشابه بالنسبة لرشكة التضامن؛ حيث يرى جانب من الفقه حظر بعض
األعامل عىل مدير الرشكة ما مل يكن يملك تفويض ًا خاص ًا هبا كبيع العقار أو إجراء الرهن أو
التصالح عىل حقوق الرشكة)94(.

بل إن القانون يذهب إىل أبعد من هذا يف حال وجد رضر ًا وخطر ًا عىل الذمة املالية ،فعىل
الرغم من أن بعض األعامل تعد بطبيعتها من أعامل اإلدارة وال تنطوي عىل خروج املال من
الذمة املالية للشخص إال أن القانون حيظرها نظر ًا خلطورهتا ،ويشرتط هلا أهلية الترصف
بالرغم من أهنا تعترب بطبيعتها من أعامل اإلدارة ،من ذلك عدم جواز إبرام عقد إجيار تزيد
مدته عىل ثلث

سنوات)95(،

األمر الذي يستشف منه بأن اخلطورة االقتصادية للعمل

القانوين تستوجب أن يكون النظر يف صحته من منظور اقتصادي وعدم االكتفاء باألساس
القانوين للعمل ذاته ،وليس هناك – يف اعتقادنا – ما هو أخطر من اإلعراض عن املحكمة
واللجوء إىل التحكيم.
سادس ًا :القياس عىل سلطات من بيده أموال القارص
حظر القانون عىل بعض الفئات ممن وضع مال القارص بيدهم – كالويص – من القيام
( )93فايز رضوان ،الرشكات ،مرجع سابق ،بند ،257ص.356
( )94فوزي سامي ،مرجع سابق ،ص122؛ عكس ذلك :يرى جانب من الفقه أنه جيوز للمدير القيام بكافة
الترصفات التي ختدم غرض الرشكة ،سواء كانت أعامل إدارة حمضة أو أعامل ترصف ودون احلاجة إىل أن يصدر
بشأهنا تفويض خاص ،انظر :فايز رضوان ،الرشكات ،مرجع سابق ،ص185؛ مصطفى كامل طه :أصول
القانون التجاري ،الدار اجلامعية ،بريوت1992 ،م ،بند ،380ص.364
( )95القانون املدين املرصي ،املادة (" : )559ال جيوز ملن ال يملك إال حق اإلدارة أن يعقد إجيار ًا تزيد مدته
عىل ثالث سنوات إال برتخيص من السلطة املختصة" ،وكذلك املادة ( )701من القانون ذاته تنص بأن من
أعامل اإلدارة التي جيوز للوكيل وكالة عامة أن يقوم هبا "اإلجيار إذا مل تزد مدته عىل ثالث سنوات".
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ببعض أعامل خلطورهتا ،وأمهها أعامل الترصف ملا تنطوي عىل إخراج املال من ذمة الصبي،
إذ تنص املادة ( )225من قانون األحوال الشخصية االحتادي يف الفقرة ( )11منه بعدم جواز
قيام الويص باألعامل التالية إال بإذن من املحكمة -11 ... :الصلح والتحكيم)96(".

فالنص واضح ورصيح عىل منع التحكيم يف مال القارص بالرغم من صدوره من كامل
األهلية وهو الويص املخول رعاية مال القارص إال بإذن من املحكمة ،وما هذا املنع إال تأكيد
من املرشع عىل خطورة التحكيم وعدم جوازه حتى ممن يملك األهلية الكاملة يف مال
القارص ،فكيف يكون التحكيم ممنوع ًا عىل الويص وهو صاحب العقل والرشد واملتمتع
بكامل األهلية؛ بينام يكون جائز ًا من القارص املأذون؟ وهو الذي ما منح اإلذن إال بداعي
التجربة واحلرص عىل محاية ماله؛ وذلك من خلل تدريبه ومنحه صلحيات يفرتض هبا أن
تكون مدروسة ومراقبة من قبل املحكمة لبيان مدى حسن ترصفه وإال سحب منه اإلذن!
سابع ًا :تعارض التحكيم مع غاية املرشع من تدخل النيابة العامة يف دعاوى ناقيص األهلية
من املسلم به أن النيابة العامة ال تعمل أمام هيئات التحكيم وذلك باعتبارها سلطة عامة،
هلذا قيل وبحق بعدم جواز التحكيم يف املسائل التي لو عرضت عىل قضاء الدولة لوجب تدخل
النيابة العامة فيها )97(،ومن هذا املنطلق فإنه يمكن – وبثقة – أن يضاف إىل تربير منع اللجوء
إىل التحكيم بالنسبة إىل القارص حتى ولو كان مأذون ًا له بالتجارة؛ ما يستوجبه املرشع من
( )96ورد يف املذكرة اإليضاحية يف رشح هذه املادة" :فمن مصلحة القارص أال ينفرد هبا الويص من دون إذن
مسبق لتبقى رقابة القضاء مستمرة ،وجاء النص فيها عىل سبعة عرش نوع ًا من أعامل الترصف واإلدارة ،ويف هذا
احتياط ال تأباه الرشيعة ،وال سيام يف زمن ضعفت فيه كثري من الذمم ،وتعقدت فيه األمور وتشابكت املصالح"؛
قارن يف الترشيع املرصي املادة ( )38من قانون الوالية عىل املال والذي ينص عىل عدم جواز الصلح والتحكيم
إال فيام قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعامل اإلدارة.
( )97وايل ،حتكيم ،بند ،59ص125؛ حممود يونس ،مرجع سابق ،بند ،205ص171؛ مصطفى قنديل وآخر،
مرجع سابق ،ص.152
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رضورة تدخل النيابة يف الدعاوى املتعلقة بناقيص األهلية وعديميها ،وعىل ذلك استقرت
األحكام القضائية )98(،وذلك ملا ارتآه املرشع من أمهية محاية هذه الفئة ووجوب وجود جهة
حمايدة تراعي مصاحلها وتتأكد من مراعاة حقوقها أمام القضاء ،وغني عن القول أن يف اللجوء
إىل التحكيم تقويض ًا هلذه الغاية ومنع النيابة من التدخل والوقوف عىل مصالح هذه الفئة.

الفرع الرابع:
أهلية االتفاق عىل التحكيم

جزاء نق

أخري ًا يثور التساؤل حول اجلزاء املرتتب عىل عدم مراعاة قواعد األهلية عند إبرام اتفاق
التحكيم ،حيث اختلف الفقه يف هذه املسألة إىل رأيني؛ إذ يذهب رأي إىل أن عدم مراعاة
قواعد األهلية يف إبرام اتفاق التحكيم يؤدي إىل بطلن نسبي مقرر ملصلحة من رشع له،

()99

ويستند هذا الرأي إىل أن االتفاق هنا خيالف قواعد القانون املوضوعي املتعلق باألهلية،
ل بطلن ًا مطلق ًا إذا كان صادر ًا من عديم األهلية وباط ً
بحيث يكون باط ً
ل بطلن ًا نسبي ًا إذا
كان صادر ًا من ناقص األهلية)100(.

فيام يذهب رأي آخر – نؤيده  -إىل أن قاعدة أهلية إبرام اتفاق التحكيم تعد من النظام
العام )101(،فيجوز لكل خصم أن يتمسك ببطلنه ،بل وحتى للمحكمة أن حتكم به من تلقاء
( )98قانون اإلجراءات املدنية االحتادي :املادة 61؛ املحكمة االحتادية العليا :الطعنان رقام  304و 444لسنة
 25قضائية ،جلسة 2005/3/8م؛ والطعن رقم  254لسنة  25قضائية ،رشعي ،جلسة 2005/1/29م.
( )99التحيوي ،التحكيم ،ص99؛ حممود يونس ،مرجع سابق ،بند ،196ص164؛ أيض ًا نقض مرصي رقم
 275لسنة  36ق ،جلسة  ،1971/2/16ص ،179ص ،22مشار إليه يف معتز سيد عفيفي :النظام القانوين
للتحكيم ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة2015 ،م ،ص.68
( )100التحيوي ،التحكيم ،ص99؛ أمحد سالمة ،مرجع سابق ،بند ،68ص202؛ مصطفى اجلامل وآخر،
التحكيم ،بند ،282ص 419وما بعدها؛ رشيف الطباخ ،مرجع سابق ،ص.49
( )101أبو الوفا ،مرجع سابق ،بند ،21ص57؛ محزة حداد ،مرجع سابق ،بند ،77ص79؛ ناريامن عبدالقادر،
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نفسها ،وذلك حتى ال جيرب خصم عىل اختاذ إجراءات مصريها إىل الزوال والبطلن)102(.

مرجع سابق ،ص234؛ قحطان الدوري :عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ،مطبعة اخللود،
بغداد1985 ،م ،ص168؛ حممدي حسني ،مرجع سابق ،ص12؛ الرضا يس ،مرجع سابق ،ص125؛ ملزيد من
التفاصيل حول هذا الرأي انظر :التحيوي ،التحكيم ،ص.97
( )102أبو الوفا ،مرجع سابق ،بند ،21ص57؛ ونرى بأن املادة الرابعة من قانون التحكيم االحتادي يوافق
هذا الرأي حيث قرص انعقاد اتفاق التحكيم عىل الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق وإال
كان االتفاق باط ً
ال ومل يرش بإمكانية وقفه.
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اطخامتة
احلمد هلل محد ًا كثري ًا عىل نعمه وفضله يف إمتام هذا البحث ،وبنهايته وصلنا إىل عدة نتائج؛
لعل من أمهها أن نظام القارص املأذون له قد وضع من قبل املرشع استثناء عىل القاعدة العامة
يف أحكام األهلية املقررة لألشخاص ،فاألصل أن القارص وهو الصبي الذي يبلغ من العمر
ما بني سبع سنني إىل إحدى وعرشين سنة تعرتيه ثلث حاالت من األهلية بحسب طبيعة
ترصفه ،فام كان نافع ًا نفع ًا حمض ًا اعترب صحيح ًا ونافذ ًا ،وما كان ضار ًا رضر ًا حمض ًا اعترب
باطلً ،وما كان دائر ًا بني النفع والرضر كان ترصفه موقوف ًا عىل إجازة من له حق اإلجازة.
هلذا تساءلنا يف هذا البحث أوالً عن مكانة التحكيم من هذه احلاالت ،ومدى إمكانية
إبرام القارص التفاق التحكيم ،وذلك من خلل حتليل املسألة إىل بيان أنواع األعامل
والترصفات القانونية ،وخرجنا بنتيجة مفادها أن تقسيم األعامل يكون بحسب خطورهتا
االقتصادية عىل الذمة املالية ،كام انتهينا إىل أن حمل اتفاق التحكيم ليس شيئ ًا أو ماالً ،فهو
إجراء يرجتى به نقل النزاع من قضاء الدولة إىل قضاء التحكيم ،ومن ثم فهو ال يتعلق بالذمة
املالية وتالي ًا ال يمكن إدراجه ضمن أي من أعامل الترصف أو اإلدارة أو احلفظ.
كام أن اتفاق التحكيم "عقد" مستقل عن العقد األصيل ،وبالتايل ال يمكن اعتبار التحكيم
ترصف ًا قانوني ًا دائر ًا بني النفع والرضر ،أو عم ً
ل جتاري ًا ملجرد وروده يف عقد جتاري ،أو عقد ًا
إداري ًا ملجرد وروده يف عقد إداري ،وعليه انتهينا إىل تقرير وجوب متتع الشخص بأهلية كاملة
حتى يربم اتفاق حتكيم ،فل يكفي أن يكون القارص مأذون ًا له باإلدارة ،ألن إدارة املال ال ختول
صاحبه الترصف فيه ،وقد كان املرشع االحتادي واضح ًا ورصحي ًا بالنص عىل وجوب متتع
مربم اتفاق التحكيم عىل أهلية الترصف يف احلقوق.
وقد انتهينا يف تقييمنا ملسلك املرشع إىل خمالفة الرأي الغالب يف الفقه واملؤيد لصحة إبرام
القارص املأذون له باإلدارة أو بالتجارة للتحكيم يف شأن احلقوق واألموال الداخلة يف نطاق
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اإلذن ،وذلك ملا رأيناه من خطورة التحكيم عىل أموال القارص ،وخروج ًا عىل غايات املرشع
من نظام اإلذن؛ والذي هيدف أساس ًا إىل محاية القارص من خلل تدريبه وإعداده لإلدارة
والتجارة قبل أن يفاجأ هبا بعد بلوغه سن الرشد ،فض ً
ل عىل أمهية متكني املحكمة من مراقبة
عمل القارص والنظر يف مدى اإلبقاء عىل اإلذن أو سحبه ،باإلضافة إىل وجوب تدخل النيابة
العامة يف الدعاوى املتعلقة بعديمي األهلية وناقصيها ،األمر الذي يؤكد لدينا نشاز التحكيم
حال استخدامه من القارص املأذون له ،ومن ثم كان لزام ًا أال جياز التحكيم من القارص املأذون
له وإن كانت له أهلية الترصف يف احلق موضوع النزاع.
وإننا نقدر موقف املرشع اإلمارايت وصياغته املناسبة بشأن األهلية اللزمة إلبرام اتفاق
التحكيم ،ولكننا ننشد الكامل ،وحتى ال يقع خلف بني الفقهاء – كام هو حاصل  -من حيث
إجازهتم للقارص املأذون له باإلدارة بإبرام اتفاق حتكيم بالرغم من النص الرصيح؛ فإننا
نويص بتعديل صياغة نص املادة الرابعة من قانون التحكيم االحتادي ليكون كالتايل" :ال
ينعقد االتفاق عىل التحكيم إال من البالغ الذي يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق "...وذلك
ملنع اتفاق التحكيم املربم من القارص املأذون له سواء باإلدارة أو بالتجارة.
كام هنيب بالقضاء عدم التوسع يف هذه املسألة وأال يعمل القواعد العامة يف هذا الصدد،
فالقارص املأذون يعد كامل األهلية فيام أذن له ،سواء كان اإلذن باإلدارة أو بالتجارة ،إال أنه
ينبغي أال يتسع اإلذن فيشمل اتفاق التحكيم وذلك لألسباب التي ذكرناها يف هذا البحث.
ختام ًا نسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا البحث القارئ وأن تكون إضافة قيمة إىل املكتبة القانونية
العربية عامة والتحكيمية خاصة ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصل اللهم عىل
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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