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القــانون

هذه الصفحة مخصصة للقاء احملامني أهــل
وهي تناقش قضايا قانونية وتلخص خبرة احملامي الطويلة 

في هذه املهنة املهمة، كما انها تطرح حلوال قانونية لبعض املشكالت 
وتعطي مقترحات مهمة لتعديل بعض القوانني او تطويرها.

للتواصل مع »األنباء« فاكس 24831217
Moamen_m6@hotmail.com

إعداد: مؤمن المصري

أرجو تعريف القارئ باحملامية 
نيڤني معرفي؟

نيڤني عبدالواح���د معرفي، 
خريجة كلي���ة احلقوق جامعة 
الكويت عام 2000 حاصلة على 
املاجستير في القانون اجلنائي 
من جامع���ة البحرين وأنا اآلن 
أحضر لرسالة الدكتوراه في علم 
النفس اجلنائي من إحدى جامعات 
الواليات املتحدة. وقد اخترت علم 
النفس اجلنائي بسبب ندرة من 
يهتمون بهذه الدراسة في بالدنا 
وقلة احلاصلني على ش���هادات 

فيها.
وق���د كانت هن���اك صعوبة 
شديدة في بداية عملي باحملاماة 
فأنت تعرف مجتمعنا احملافظ 
وعدم قبول عمل املرأة بسهولة 
خاصة في مهنة معظم من ميتهنها 
ان إش���اعات  الرجال، حتى  هم 
كثيرة طاردتني في بداية عملي 
باحملام���اة ومت اتهامي باتهامات 
أنا منها بريئ���ة، ولكن لم يكن 
أمامي سوى أن أكون قوية ألن 
أمامي مج���ال عمل قوي يحتاج 
إلى مواجهة قوي���ة ممن يدخل 

في غماره.
وكان البد لي أن أتوقع الصعاب 
إل���ى أن أصبحت  وأن أحتملها 
واحلمد هلل قوية بفكري وأدائي 
وأصبح املجتم���ع يتقبل نيڤني 
معرفي التي تترافع وتدافع عن 
املظلومني، وأصبح اآلن كل من كان 
يتهمني في املاضي باتهامات باطلة 
يقابلني ويقول لي: أحسنت يا 
نيڤني فقد أثبت لكثير من الناس 
أنك بخالف ما كانوا يدعونه عليك 

من إشاعات باطلة.

أستاذي األول

كيف كانت البداية؟
بداية التحقت بالعمل في مكتب 
األستاذ الفاضل خالد العبد اجلليل 
وعملت معه ملدة أربع سنوات. 
وهو إنس���ان فعال ذكي وإنسان 
فعال مهذب ويحترم املرأة ويحترم 
الزمالة ولم أر شخصا مثل هذا 
الرجل احملترم، وأنا أكن له كل 
تقدير واحترام ولم ولن أنسى 
ما حييت فضل هذا الرجل علي 
وسأظل أحتدث عن فضله وعلو 
مكانته وسمو أخالقه ما حييت. 
فهو رجل مبعنى الكلمة، فقد فتح 
لي مكتب���ه وقلبه وتعلمت منه 
الكثي���ر. وكان يقول لنا دوما ال 
فرق بيننا هنا ألننا جميعا زمالء 
والبد أن نسعى جميعا إلجناح 

هذا العمل.
وبعد أن عملت معه ملدة أربع 
سنوات كان من الصعب علي أن 
أخبره بأنني سأترك املكتب ألفتح 
مكتبا خاصا بي، ولكن هذه سنة 
احلياة. وقد كان من الصعب علي 
أن أترك خالد العبداجلليل ألعمل 
لدى محام آخر فهذا أمر كان يحز 
في نفسي كثيرا، فقررت أن أفتح 
مكتبي اخلاص رغم أن هذا القرار 
جاء في ظروف صعبة ألنني كنت 
أمر مبرحلة من حياتي قاس���ية 
ل���م يرحموني  للغاية والناس 

لألسف الشديد.

وهي وأبناؤه���ا ال يجدون قوت 
يومهم.

فامل���رأة لم تكن تعمل كما أن 
زوجها لم يطلقها حتى حتصل 
عل���ى إعانة من الش���ؤون، فقد 
رفعنا دع���وى تطليق ولم تنته 
املدة، فكيف  الدعوى خالل هذه 
ميكن أن نساعد مثل هذه املرأة إال 
باستصدار حكم سريع ينصفها 
الفقر واجلوع  هي وأبناءها من 
بدال من اللجوء لبيت الزكاة وهي 
مواطنة كويتية وصاحبة حق. 
فلماذا ال يتم صرف نفقة مؤقتة 
للمرأة وأبنائها حتى يتم احلكم 

في القضية.
ما رأيك في قانون املرافعات؟

هو قانون جيد لم أجد فيه خلال 
وقد سن بش���كل مواكب للحياة 
الطبيعية إال  وظروف احلي���اة 
أنه يحتاج في املستقبل لبعض 
التعديل حسب العصر وحسب 

مستجدات الظروف.
ما رأيك في قانون اجلزاء؟

هناك نص درسته وتعمقت 
فيه وهو املتعلق بجرمية الزنا، 
وال���ذي يعطي الع���ذر لألب أو 
االبن أو الزوج أو األخ إذا ارتكب 
القتل دفاعا عن الشرف  جرمية 
عند مشاهدتهم ألحد محارمهم في 
حال���ة تلبس بجرمية الزنا، فقد 
اعتبرها القانون جرمية ش���رف 
تعطي احلق للمتهم في تخفيف 
احلكم عليه. بالنس���بة للزوجة 
عندما يتم ضبطها من قبل زوجها 
الغيرة واحلمية ويقدم  فتأخذه 
على قتلها، فق���د ينفعل الزوج 
بسبب عالقته احلميمة بزوجته 
التي عاشرها لسنوات ثم يفاجأ 

بها في هذا املوقف، فله عذره.
أما األب الذي يدفع ولده لقتل 
شقيقته ألنها واقعت شخصا ما، 
فهذا أمر قد يكون فيه شيء من 
التس���رع وعدم تقدير املوقف، 
الذي  الش���خص  فقد يكون هذا 
عاشرها زوجها وقد طلبها للزواج 
ورفض والده���ا مما دفعهما إلى 
إمتام الزواج بعيدا عن األهل. وقد 
تك���ون الفتاة في هذه احلالة قد 
رفعت دعوى عضل ضد والدها 
إللزامه بتزويجها ممن اختارته 
ولم يصله اإلعالن. وهناك أمثلة 
كثيرة على ذلك. فالبد من تغيير 
هذا النص ألنه يسهل التحريض 

على اجلرمية.
هل هن��اك مثالب أو عيوب في 

قانون اإليجارات؟
هناك عي���وب كثيرة في هذا 
القانون، فاملالك يريد من املستأجر 
أن يسلمه اإليجار في تاريخ معني. 
فإذا أراد املالك أن يخلي املستأجر 
م���ن العني املؤج���رة ميتنع عن 
تسلم اإليجار حتى يأتي تاريخ 
20 بالشهر ثم يقوم برفع دعوى 
إخالء. وهناك كثير من املثقفني 
ال يعرف���ون إج���راءات احملاكم 
فيفوته املوعد، وإذا كان على علم 
بإجراءاتها فأمامه ثالثة أسابيع 
لكي يعلم املالك مبوعد اجللسة 
في الدعوى التي رفعها. في هذه 
احلالة يكون املالك قد قام برمي 
أثاث املستأجر في الشارع. وهذه 

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟ 
ه���ي مهنة إنس���انية ومهنة 
الضمير احلي فهي تعني األمل 
وترفض الظل���م وجتعلني أنام 

مرتاحة بالليل.

تشتت المحاكم وبطء اإلجراءات

حدثينا عن هموم املهنة وأبرز 
مشكالتها؟

أبرز املشكالت التي تواجهنا 
الي���وم ه���ي تش���تت احملاك���م 
وانتشارها في أكثر من مكان. فإذا 
كان لدي مثال في يوم من األيام 
40 قضية فأي���ن أكون من هذه 
القضايا وأين أذهب وما القضايا 
التي أحضرها وما القضايا التي 
ميكن أال أحضرها؟ ومن الصعب 
أيض���ا أن جتد محامني يعملون 
معك باملكتب فالكثير منهم يقول 
إن هذه املهنة صعبة وحتتاج إلى 
صبر وجهد ال يقدر عليه. فهذه 
أبرز مشكلة تواجه احملامي عندما 
يبدأ يومه ولديه عدد كبير من 
القضاي���ا في أكثر من محكمة ال 
يدري بأيها يبدأ وبأيها ينتهي.

البطء الشديد  وهناك أيضا 
في اإلجراءات اإلدارية كتصوير 
امللفات أو تسجيل القضايا. فهناك 
قانون يفرض عليك أال تس���جل 
أكثر من خمس قضايا في اليوم 
الواحد ملكتبك، فماذا يكون العمل 
ل���و كان لديك كثير من القضايا 
تفوق هذا العدد في اليوم الواحد؟ 
ما ذنبك أن مكتبك لديه قضايا 

كثيرة؟
ما أبرز مشكالت املتقاضني؟

املتقاضني  أب���رز مش���كالت 
»التنفيذ«. فعندما تريد أن تنفذ 
حكم���ا، تقابلك مش���كلة كبيرة 
ب���إدارة  بس���بب قلة املوظفني 
التنفيذ، وأحيان���ا يقولون لك: 
جهاز احلاسوب معطل ويطلب 
منك مراجعتهم مرة أخرى، في 
وقت يكون لديك موكالت يعانني 
مرارة العيش وقلة املال وينتظرن 
صرف نفقاتهن أو نفقات أبنائهن 
وال يجدن ما يسد رمقهن، وأنا أعلم 
أن لهن حقوقا في إدارة التنفيذ ال 
يستطعن احلصول عليها بسبب 
تعطل أجهزة احلاسب اآللي أو 
أن املوظف املسؤول في إجازة أو 
غير موجود مبكتبه وتكتشف 
بعد ذلك أنه استأذن من العمل 
ولن يعود في ذلك اليوم. ويقول 
املوظف املوجود أنا ال أستطيع 
القي���ام بعملي وعم���ل زميلي 
الذي يفرض  الغائب. والسؤال 
نفس���ه هنا: من الذي يستطيع 
حل مش���اكل املواطنني في مثل 

هذه احلاالت؟
وهناك مشكلة ضباط الدعاوى 
الذي���ن يكتبون أحيانا صحيفة 
الدع���وى ثم جتد بها الكثير من 
األخطاء القانوني���ة ورغم ذلك 
تكون الصحيفة مذيلة بتوقيع أحد 
احملامني املعتمدين لدى اجلمعية. 
فأنت ت���رى أحيان���ا املواطنني 
يبحثون في ردهات احملكمة عن 
محام يوقع لهم صحيفة الدعوى 
التي كتبها ضابط الدعوى، وترى 
احملامي وقد وقع على الصحيفة 

دون أن يق���رأ محتوياته���ا ألنه 
في انتظ���ار الدخول إلى القاعة 
ليترافع في قضية أو يستجوب 
أحد الش���هود وليس لديه وقت 

لقراءة الصحيفة.
ما نوع القضايا التي حتبني أن 

توكل إليك؟
أنواع  مكتبنا يقب���ل جميع 
القضايا إال أنني أعشق القضايا 
اجلزائي���ة وقضاي���ا األح���وال 
الش���خصية. فاجلنائي يجعلك 
تواجه احملكم���ة وتدلي بدلوك 
في القضية التي تريد أن تترافع 
فيها فهي جتعلني أمارس مهنتي 
الفعلية، ألن محاميا بدون مرافعة 
ال ش���يء. فعندما يأتيني موكل 
بقضية أقرأ ملفها واملوكل أمامي 
وأتخيل مرافعتي فيها وأنا أمام 
القاض���ي وأحدد النق���اط التي 
س���أترافع فيها والدف���وع التي 
سأدفع بها أمام القضاة كل ذلك 
واملوكل جالس أمامي. فأش���عر 
أنني سأوصل  باألمل وأش���عر 
رسالة هذا املظلوم إلى القضاء.

أما األحوال الشخصية فأرى 
فيه���ا أحيان���ا ظروف���ا صعبة 
للموكلني منها الطالق فأجد أنني 
الشخص املعني لهذه األسرة التي 
تكون على وشك التفكك، فأعشق 
قضايا األحوال ملا لها من تأثير 
اجتماعي قوي وشعور باإلنسانية 

أقوى.

قضية الكندي

ما أهم قضية مرت عليك خالل 
حياتك املهنية؟

هناك الكثير من القضايا املهمة 
ولكن القضية التي هزتني بالفعل 
والتزال هي قضية الكندي الذي 

اتهم باالجت���ار باخلمور ومتت 
تبرئته من محكمة االس���تئناف 
إال أن اإلدارة العام���ة ملكافح���ة 
املخدرات واخلمور لم تخل سبيله 
النيابة  وظلت حتتجزه وقامت 
بتقدمي طعن بالتمييز ضد حكم 
االستئناف وهو تصرف غريب 
من النيابة العامة، حيث انه من 
املعروف قانونا أن أحكام محكمة 
اجلنح املستأنفة هي أحكام نهائية 

ال تعقيب عليها وال متييز لها.
وقد استطعنا بفضل اهلل أن 
نقنع محكمة التمييز بأن الطعن 
العامة غير  النياب���ة  املقدم من 
جائز ومت احلكم برفض الطعن 
وتأييد حكم البراءة الذي أصدرته 
محكمة اجلنح املستأنفة. وال أذكر 
عدد الكتب القانونية التي قمت 
بقراءتها ومراجعتها من الكويت 
ومصر واألردن للبحث عن املبرر 
القانوني للطع���ن بالتمييز في 
هذه القضية الغريبة، ولم أجد 
أي مبرر لهذا الطعن الذي قدمته 

النيابة العامة.
ع��ن  الدف��اع  تقبل��ني  ه��ل 
متهم وأن��ت تعلمني أن��ه مرتكب 

اجلرمية؟
هذا يتوقف على نوع اجلرمية، 
فإذا كانت جرمي���ة قتل ال أقبل 
القضية ألنني ال أقبل الدفاع عن 
قاتل مهما كانت ظروف القضية. 
فأنا أشمئز من جرمية القتل مهما 
كانت دوافع القاتل. فقد نهى اهلل 
عز وجل عن قت���ل النفس التي 
حرم اهلل إال باحلق. وكذلك قضايا 
اغتصاب القاصر ال أقبلها ابدا. وقد 
جاءني موكل ذات يوم يريدني أن 
أترافع عنه في قضية اغتصاب 
ابنته فقمت من فوري وفتحت 

باب املكتب وطردته من مكتبي 
ولم أقبل حتى االستماع إلى بقية 
القصة، ومر علي أسبوعان لم أذق 
طعم النوم بسبب هذه القضية 

املقززة.

نص ناقص

ما رأي��ك في قان��ون احملاماة 
احلالي؟

هذا القانون يحتاج إلى بعض 
التعديل، منها أنني الحظت أنه 
ليس هناك نص ينص على أنه 
ال يج���وز للم���وكل أن يقاضي 
محاميه في حال���ة أي إخالل أو 
أن ي���رد أتعاب���ه، ان هناك مدة 
معينة للتقادم عند مقاضاة املوكل 
للمحامي، فهذا األمر يعطي احلق 
للموكل أن يقاضي احملامي في أي 
وقت مهما طال الزمن على اخلالف 

بني احملامي واملوكل.
فلم أجد ف���ي قانون احملاماة 
احلالي نصا يجعل مدة مقاضاة 
املوكل للمحامي لها حد أقصى، 
ولكن تركها مفتوحة هكذا يجعل 
م���ن حق امل���وكل أن يعود على 
احملامي بدعوى في أي وقت بعد 
انته���اء قضيته مهما طال الزمن 

وهذا من األمور الغريبة.

المطلقة أفضل حااًل

هل لديك حتفظات على قانون 
األحوال الشخصية؟

الش���خصية  قانون األحوال 
بوجه عام البد من تعديل بعض 
املواد فيه. وأهم ه���ذه املواد ما 
يتعلق بالنفقة، فأنا ش���خصيا 
عندي قضية ملواطنة كانت تطالب 
بنفقة لها وألبنائها، وقد استمرت 
القضية في احملكمة ألكثر من سنة 

النصوص حتت���اج إلى تعديل، 
بأن يتم مثال فتح صندوق خاص 
باإليجارات يقوم املستأجر فيه 
بفتح ملف ودفع اإليجار املطلوب 

منه.
م��ا رأيك ف��ي احت��اد مكاتب 

احملامني؟
هو اجتهاد طيب إال أنه مخالف 
للقانون، ف���ال أجد نصا قانونيا 
يبيح لهم هذا الشيء. وهو يسبب 
التش���تيت للمحامني، فالكويت 
دولة صغيرة ال تتحمل مثل هذا 
األمر. فإذا كان هناك احتاد مكاتب 
احملامني وهناك جمعية احملامني 
فأين نذهب نحن احملامني؟ ومن 
هو رئيسنا إذا كان األمر كذلك؟ 
فأنا أعرف جمعية احملامني التي 
يرأسها عمر العيسى وال أعرف 

غيرها ولن أتبع غيرها.
ماذا ترين في اإلبعاد اإلداري؟

هو ظلم وطامة كبرى في دولة 
الكويت. فإذا كان هناك وافد ليس 
عليه أي قضية، كل ما في األمر أنه 
كان يسير في الشارع في ساعة 
الليل فاس���توقفته  متأخرة من 
دورية شرطة للشك فيه، فأخذوه 
في س���يارة الدورية إلى مخفر 
الشارع.  الشرطة للتس���كع في 
ويستمر التحقيق مع الرجل وال 
جتد الشرطة قضية تسجلها ضده، 
فما يكون منهم إال أن يس���لموه 
للمباحث اجلنائية إلبعاده. ويقوم 
الش���خص  معارف وأقارب هذا 
باالتص���ال باحملامني يعرضون 
قضيته ويطلب���ون إخراجه من 
اإلبعاد ألن���ه لم يرتكب جرمية، 
إال أننا نعجز عن مساعدته ألن 
اإلبعاد اإلداري يعتبر من األمور 
السيادية وال ميكن ألحد أن يتدخل 
فيه، وال ميكنك أن ترفع دعوى 

ضد إدارة اإلبعاد.
وفي رأيي أنه طاملا لم يصدر 
حكم قضائي بإبعاد ش���خص ال 
يجوز إبعاده بأي شكل، ألن حقوق 
اإلنسان مهدورة بهذه الطريقة. 
وهناك جرائم بس���يطة للغاية 
كتجاوز اإلشارة احلمراء مثال، فهل 
يعقل أن نبعد شخصا ونتسبب 
في قطع س���بل الرزق لديه ألنه 
جتاوز اإلشارة احلمراء؟ ملاذا ال 
نعطيه فرصة واثنتني وثالثة قبل 
أن نقطع عيشه ونبعده عن البالد؟ 
املصيبة أن اإلبعاد اإلداري ال يكون 
مس���ببا فالقرار يص���در بإبعاد 
إبداء األسباب.  الش���خص دون 
وطاملا هناك أن���اس وقع عليهم 
الظلم بسبب اإلبعاد اإلداري. أال 
يشجع هذا بعض األشخاص على 

سوء استخدام السلطة؟
هناك شخص غير كويتي دخل 
مع شخص كويتي في مشروع 
جتاري كشريك، وكانت بينهما 
ورقة عرفية، وقد اتفقا على أن 
ل���ه الترخيص  الكويتي يصدر 
ويقوم هذا الش���خص باستيراد 
السلع وبيعها ويتم تقسيم األرباح 
بينهما مناصفة، وأتت اول شحنة 
إلى الكويت وكسب منها الرجل 
عشرة آالف دينار، فلمعت عينا 
الشريك الكويتي. وعندما وصلت 
الكويتي  الثانية قال  الش���حنة 

لشريكه البضاعة بضاعتي واملال 
مالي والعقد العرفي الذي لديك 

عليك أن تبله وتشرب ماءه.
وعندما حاول الش���ريك غير 
الكويتي البحث ع���ن حقه قام 
الكويتي بتلفيق تهمة له ومتكن 
من اس���تصدار أمر إبعاد إداري 
للرجل الذي كان سببا في جناح 
جتارته. وعندما سألنا ما تهمته 

قالوا: إبعاد إداري.

ليس هناك »بدون« في العالم

ما رأيك في قضية »البدون«؟
قضية »البدون« البد لها من 
حل ألنه ليس هناك دولة في العالم 
فيها فئة تسمى »البدون«. فهذا 
املوضوع يسبب لي الكثير من 
األلم واملعاناة. فاأللم يعتصرني 
عندما يأتيني شخص وأسأله ما 
جنسيتك ويقول: أنا بدون. فليس 
هناك شيء اسمه »بدون«. ويجب 
أن تعطى اجلنسية من يستحقها 
ألن هناك أشخاصا كثيرين من 
البدون كويتي���ون بالفعل ولم 
يحصلوا على اجلنس���ية بينما 
هناك أش���خاص غير كويتيني 
وقد حصل���وا على اجلنس���ية 

الكويتية.

محكمة ممتازة تحتاج للتثقيف

ما رأيك ف��ي احملكمة اجلنائية 
الدولية؟

إال  هي محكمة محترمة جدا 
أن الكويت ليس لها تعامل جاد 
معه���ا، أي لي���س عندنا قضايا 
كثيرة معها. فالبد أن يكون لدينا 
ش���يء من التثقيف عن احملكمة 
اجلنائي���ة الدولية، كما أنه البد 
أن يكون هناك تواجد للمحامني 
الكويتيني هن���اك. فهي محكمة 

ممتازة ومميزة.

أخذ بال عطاء

ما أهم القضايا العامة التي تهم 
املواطن الكويتي في نظرك؟

الق���روض واملديونيات. فقد 
أصبحت مشكلة القروض مشكلة 
أزلية للمواطن الكويتي، وزادت 
الكويتي  أكثر، فاملواطن  أعباءه 
ال يس���تطيع أن يعي���ش بدون 
قروض أو أقساط. وهناك مشكلة 
صندوق املعسرين التي أصبحت 
عبئا جديدا على الدولة. وهناك 
مش���كلة لدى املواطن الكويتي، 
فهو يحب أن يأخ���ذ من الدولة 
وال يحب أن يعطيها. فنحن ليس 
لدينا قانون ضرائب، والدولة ال 
تأخذ مني ش���يئا كمواطن، فأنا 
كمواطن مس���تمر في األخذ وال 

أريد أن أعطي الدولة شيئا.
فبهذه الطريقة لن ننتهي من 
هذه األزمة والدولة لن تستطيع 

أن تتحمل هذه األعباء.
ما ال���درس الذي تعلمته من 

مهنة احملاماة؟
أال أتسرع في اتخاذ القرارات، 
تعلمت الهدوء، تعلمت أن أتروى 
قبل اتخاذ أي قرار. وأن أدرس أي 
موضوع بشكل جيد قبل اتخاذ 
القرار، وتعلمت أال أثق بأي إنسان 

مهما كان.

أكدت أنها تتلمذت على يد المحامي القدير خالد العبدالجليل

المحامية نيڤين معرفي: المحاماة مهنة 
إنسانية رغم ما يعانيه المحامي من مصاعب

تش�تت المحاك�م يجعل المحام�اة من المه�ن الصعب�ة للغاية

إذا لم تطلق المرأة يصعب حصولها على نفقة

البيروقراطية الحكومية تعوق عم�ل المحامي وتعطل قضايا الناس

محامية متألقة دائما. نشيطة إلى أبعد احلدود. تراها في 
احملكمة تتنقل بني القاعات بسرعة وحيوية ونشاط. ال تعتمد 

على أحد سوى مجهودها وتفكيرها الناضج دائما. تعشق القضايا 
اجلزائي�ة ألنها تعطيها الفرص�ة ملواجهة القضاة وتقدمي 

مرافعتها الشفهية.
تدربت على يد احملامي القدير خالد العبد اجلليل 
وتدين له بالكثير والكثير. تعترف بأنه كان السبب في 

تفوقها في العمل باحملاماة وله أكبر الفضل في عشقها 
للقضايا اجلزائية. إن حديثنا اليوم عن احملامية 

نيڤني عبدالواحد معرفي التي شقت طريقها 
وس�ط زمالئها من الذكور مبشقة كبيرة 

وصعوبة بالغة.

)أنور الكندري( نيڤني معرفي في حوار مع الزميل مؤمن املصري

احملامية نيڤني معرفي

مع ابنتها مها بمناسبة تخرجها من الثانوية األمريكية


