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القــانون

أهــل هذه الصفحة مخصصة للقاء احملامني 
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

أرج��و تعري��ف الق��ارئ باحملامي س��عود 
الشحومي؟

س���عود خليفة الش���حومي، خريج كلية 
احلقوق جامع���ة القاهرة عام 2000، حاصل 
على املاجستير في القانون التجاري من جامعة 
»دمل���ون« مبملكة البحرين ع���ام 2009 وفي 
سبيل التحضير لرس���الة الدكتوراه، عضو 
جمعي���ة احملامني الكويتي���ة وعضو احتاد 

احملامني العرب.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج 

حتى اآلن؟
أنا مستمتع جدا بهذه املهنة التي أعتبرها 
بيتي، وعندما أمارس مهنة احملاماة أش���عر 
مبتعة ليس بعدها متعة، أشعر بأن العدالة 
حتتاج إلى رجال مخلصني في عملهم ويخافون 
اهلل عز وجل. وقد بدأت مشواري مع املهنة 
مبكتب أخي األكبر أحمد الشحومي وعملت 
معه لعدة سنوات حتى فتحت مكتبي اخلاص 

عام 2007.

المهنة تعني لي كل شيء

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
مهنة احملاماة تعني لي كل شيء، فهي تعني 
لي احلياة بكل ما فيه���ا، بجوانبها اجلميلة 

املمتعة أحيانا والقاسية أحيانا أخرى.

كثرة عدد المحامين

حدثنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها.
في الس���ابق كان عدد احملامني قليال جدا، 
حوالي 450 محاميا فقط، وكان كل محام يعرف 
احملامني اآلخرين ويحترمهم، بينما اليوم فاق 
عدد احملامني األلف محام ولم نعد نرى مثل 
هذا النوع من االحترام املتبادل بني احملامني 

والذي يسيء للمهنة بشكل واضح.
وهناك مشكلة أخرى تؤرق احملامني وهي أن 
هناك أناسا من أدعياء املهنة الذين ال يحق لهم 
أصال ممارسة مهنة احملاماة لكنهم ميارسونها 
من وراء الكواليس، فهم يوهمون املوكل أنهم 
قادرون على كتابة صحف الدعاوى ومذكرات 
املرافعة ويقومون بالفعل بكتابة هذه الصحف 
ويقوم املوكل بتقدميها للمحكمة ثم يفاجأ بأنها 
غير سليمة أو غير مكتملة مما يجعله يبحث 

عن محام يقوم باملهمة على الوجه األكمل.
وقد يكون هذا سببا في تأخر نظر الدعوى 
أو احلكم فيها قبل توكيل محام حقيقي وهنا 
يخسر املوكل ماله ووقته فيما ال يفيد، فأنصح 
كل مواطن ومقيم بأال يلجأ في قضاياه لغير 
احملامني املس���جلني لدى جمعي���ة احملامني 
الكويتية وأال مييلوا نح���و حلو الكالم من 
أشخاص ال هم لهم س���وى جمع املال بغير 

وجه حق وبطريقة غير قانونية.
وهناك مش���كلة أخ���رى تواجه احملامني 
وتتلخص في جانبني، أولهما: كيفية التعامل 
مع املوكلني، فهن���اك موكلون يقدرون مهنة 
احملاماة بينما هناك آخرون ال يقدرون متاعب 
املهن���ة وال يعرف���ون أن احملامي 
يجتهد ويبذل قصارى 
جهده في القضايا 
التي توكل إليه، 
ويبقى التوفيق 
البداية  ف���ي 
لنهاي���ة  وا
من اهلل عز 

وجل.

أهم  والقروض  المديونيات 
ما يشغل المواطن في هذه األيام

أكد أنه يشعر بمتعة ليس بعدها متعة وهو يمارس مهنة المحاماة

محام من العيار الثقيل يعش�ق القضايا التجارية وهو علم في القضايا اجلزائية، يبهرك مبرافعته أمام احملكمة ويأخذك بصوته اجلهوري حينما يترافع، املهنة علمته الصبر 
على املوكل وعلى بطء اإلجراءات وعلى التنقل من محكمة إلى أخرى.

حديثنا اليوم عن احملامي ذائع الصيت سعود الشحومي الذي ترافع منذ سنوات عن املجني عليهما آمنة وكرمية اللتني مت اختطافهما وقتلهما في 2003، وهو احملامي 
الذي يعرف كيف يتعامل مع القضايا الصعبة من كل النواحي.

المحامي سعود الشحومي: المحاماة 
تتطلب الصبر على كل المستويات

صنع  من  الوضعية  القوانين 
البش�ر وال يوج�د قان�ون كامل

الجناي���ات  محكم���ة 
تتدخ�ل  لألس���ف  الدولي�ة 
فيه��ا سياس��ات ال���دول

قان���ون  م����ن   %80
األح�وال الش�خصية مصدره�ا 
اإلس�امي���ة الش�ريع���ة 

إلغاء هذا النظام، فالكثير من ضباط الدعاوى 
ليسوا قانونيني مما يصيب املتقاضني بالضرر 
عند نظر الدعوى، ويؤدي إلى تعطيل القضاة 
عن عملهم بسبب سوء كتابة صحف الدعاوى، 
وأعتقد أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي 

تعمل بهذا النظام الغريب.
فإما أن يس���تمر نظام ضب���اط الدعاوى 
ويجلس احملامون في بيوته���م، وإما إلغاء 
هذا النظام ويتولى احملامون القيام بدورهم 
الصحيح في العمل على تطبيق القانون والسير 
في الدعاوى كما تعلموا في اجلامعات، مع كل 

احترامنا لكل العاملني بهذه اإلدارة.

التجاري والجزائي أفضل

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
نحن في مكتبنا نقبل كل أنواع القضايا، 
التجارية واملدنية واجلزائية واألحوال وغيرها، 
لكنني أعش���ق القضايا التجارية واجلزائية 
بش���كل خاص. فالقضايا التجارية، خاصة 
قضايا الشركات، تشعرني باملتعة وقد يكون 
السبب في ذلك أن دراساتي العليا في القانون 
التجاري، كما أنني أشعر بأن القانون التجاري 
بحر ليس له قرار. أما القضايا اجلزائية فهي 
تشعرني مبتعة الدفاع عن املظلومني واحلصول 

على أحكام بالبراءة لكل مظلوم.
م��ا أه��م قضية م��رت عليك خ��الل عملك 

باحملاماة؟
كانت قضية هزت الرأي العام في الكويت 
في العام 2003 كما هزتني أنا شخصيا، فقد 
كنت محاميا عن أه���ل الضحية وهي طفلة 
باكستانية قام مواطن باختطافها واغتصابها 
ثم قتلها في منطقة صحراوية. وقد ترافعنا 
أمام محكمة أول درجة وطالبنا بإعدام املتهم، 
وبالفعل بتاريخ 2003/6/29 قضت محكمة أول 
درجة بإعدام املتهم وإحالة أوراق الدعوى إلى 
محكمة االستئناف العليا خالل ثالثني يوما 

من تاريخ صدور احلكم.
وترافعنا من جديد أمام محكمة االستئناف 
وطالبنا احملكمة بأال تأخذها رأفة وال رحمة 
باملتهم وأن تؤيد حكم اإلعدام الصادر بحقه. 
وفي 28 مارس 2004 أيدت محكمة االستئناف 
حكم أول درجة القاضي بإعدام املتهم. طعن 
املتهم على احلكم أمام محكمة التمييز، وفي 
15 مارس 2005 رفضت احملكمة طعن املتهم 
وأيدت إعدامه. وقد مت تنفيذ اإلعدام بالفعل 
في املتهم بعد تصديق صاحب السمو األمير 

على احلكم.
هل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه 

مرتكب اجلرمية؟
أبدا ال ميكن أن أدافع عن متهم اعترف لي 
بارتكابه اجلرمية، فنحن ندافع عن املظلومني 

وليس عن املجرمني.

جيد لو تم تفعيله

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
أعتقد أن���ه جيد لو مت تفعيله بالش���كل 
الصحي���ح،، أي تفعيل الرقاب���ة على تطور 
أداء احملامني اجل���دد واحلفاظ على قدراتهم 
القانونية وتطويرها بش���كل دائم وذلك من 
خالل الدورات التدريبية املكثفة ومنع البعض 
من افتتاح مكاتب محاماة بينما ال يزالون في 

طور التدريب.

مصدره الشريعة

ه��ل لديك حتفظ��ات على قان��ون األحوال 
الشخصية؟

حوالي 80% من قانون األحوال الشخصية 

أض���ف إلى ذلك أن كثيرا من املوكلني، مع 
األس���ف، بعد أن تبذل معهم قصارى جهدك 
في قضاياهم وحتضر أمام احملكمة وتترافع 
وحتصل لهم على األحكام التي طاملا متنوها، 
ثم جتدهم يتهربون من دفع مؤخر األتعاب مما 
يضطر احملامي لرفع دعوى ضد موكله، الذي 
كان في يوم م���ن األيام يدافع عنه للمطالبة 

بدفع األتعاب.
وهناك كثير من املوكلني الذين يأتون إلى 
احملامي بدافع العشم واحملبة وصلة القرابة 
والصداقة وغيرها مما يجعل احملامي عاجزا 
عن املطالبة بأتعابه في قضاياهم، وإذا جترأ 
وطلبها جت���د الكثير منهم ال يتفهمون األمر 
ويعتبرون هذا احملامي غير ودود جتاههم.

األمر الثاني أنني أعتب على اإلخوان في 
جمعية احملامني، فقناعتي أن اجلمعية منوط 
بها دور أرقى وأعظم من ذلك الدور الذي تلعبه 
في الوقت الراهن، فأنا أش���عر بأن اجلمعية 
لألسف بدأت منذ عامني أو ثالثة في فقد روابط 

الصلة بني احملامني واجلمعية.
فأخبار اجلمعية ال نسمعها إال بني احلني 
واآلخر ومن خالل جتمعات احملامني، بينما 
كان األمر في السابق مختلفا متاما، فقد كانت 
اجلمعية تقيم اجللسات الودية والتجمعات 
املس���تمرة مع احملامني، والتي كانت جتعل 
احملامني في وضع أخوي وودي مترابط، أما 
اآلن فنحن نفتقد ه���ذا األمر، وقد يكون هذا 
األمر موجودا بالفعل إال أننا فقدنا التواصل 

مع اجلمعية.
وهناك نقط���ة في غاية األهمية، انه على 
اجلمعية أن تلعب دورا مهما في تنظيم مكاتب 
احملاماة، فأنا أرى أن مكاتب احملاماة تنتشر 
اآلن ف���ي جميع املناط���ق بالكويت بطريقة 
عش���وائية بال تنظيم أو ترتي���ب، وأطالب 
اجلمعية بالقيام بدور للحد من هذه العشوائية 
ملكاتب احملاماة، ألنني مستاء من وجود بعض 
مكاتب احملامني في أماكن ال تليق باملهنة وال 

باحملامي ووقاره.
فليس على اجلمعية بطبيعة احلال دور 
إلزام���ي، ولكن هذا رأيي اخلاص وال ألزم به 
اجلمعية، وإمنا أرج���و أن يتم تقدير وجهة 
نظري في هذا الصدد، فمن املناظر التي تدعو 
لالش���مئزاز أن ترى بإحدى البنايات الفتات 
حتمل أسماء محامني وأخرى على نفس املبنى 
حتمل أسماء صالونات لتجميل السيدات أو 
أسماء مطاعم للوجبات اخلفيفة، وهذا يسيء 

للمهنة بشكل كبير.

مشكالت اإلعالن

ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
تكمن املش���كلة األولى واألكثر أهمية في 
موضوع »اإلعالن«، فمع األسف نحن نعتبر 
متخلف���ني جدا في ه���ذا املوضوع عن الدول 
املتقدمة، ففي الدول األخرى جند أن اإلعالن 
يتم اآلن من خالل احلاسب اآللي عن طريق 
البريد اإللكتروني، ونحن نسمع منذ سنوات 
عن احلكومة اإللكترونية ولألس���ف مازلنا 
نعاني من تطبيق النظ���م القدمية في أمور 
غاية في األهمية بعيدا عن التطور والتقدم 

في املجال اإللكتروني.
أما مشكلة التنفيذ فحدث وال حرج، فقد 
حتصل عل���ى حكم محكمة نهائ���ي وعندما 
تتوجه إل���ى إدارة التنفيذ تنتظر ش���هورا 
أحيانا للحصول على تنفيذ احلكم بس���بب 

البيروقراطية احلكومية.
أما مش���كلة ضباط الدعاوى فهي مشكلة 
أزلية أرجو أن يأتي اليوم الذي نسمع فيه عن 

مصدرها الشريعة اإلسالمية وبالتالي فهو 
قانون جيد ليست به شوائب كثيرة.

ما رأيك في قانون املرافعات؟
القوانني الوضعية هي من صنع البشر وال 
يوجد قانون كامل من حيث املبدأ، فأي قانون 
يحتاج إلى نوع من التطوير لكي يتماشى مع 
التطور الذي يحدث في العالم كل يوم. والبد 
من النظر إلى القوانني من وقت آلخر بنظرة 
متأنية لكي نحدد ما إذا كانت هناك أمور قد 
استحدثت في أمر ما يتعلق بهذا القانون أم 
ال، وهنا يتم تطوير مواد القانون مبا يتناسب 

مع التطور الواقع في احلياة العملية.

المالك يستغلون المستأجرين

ما عيوب قانون اإليجارات؟
بعض مالك العقارات يستغلون املستأجرين 
بشكل مثير عندما يريدون طردهم من العني 
املؤجرة. فتج����د املالك يتعذر بحجج واهية 
وال يتس����لم األجرة من املستأجر حتى يوم 
21 من الش����هر ثم جتده يتوجه إلى احملكمة 
لرفع دعوى طرد ضد املستأجر الذي يجد أنه 
أمام حكم بالطرد واجب النفاذ وال يستطيع 

فعل شيء جتاهه.
ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟

أرى أن اإلبع����اد اإلداري حق للس����لطة 
القضائي����ة، وأيضا لإلدارة لكن بش����روط 
وضوابط، فالبد من اتباع اإلجراءات القانونية 
كما يجب أن ميكن املته����م املبعد إداريا من 
أخذ حقه في التظلم من قرار اإلبعاد اإلداري 
ويكون التظلم أم����ام احملكمة حتى نضمن 
أال يكون هناك نوع من اإلجحاف أو س����وء 

استعمال السلطة.

إما الجنسية وإما الرحيل

ما رأيك ف��ي قضية »الب��دون«؟ وما احلل 
األمثل لها؟

قضية البدون قضية إنسانية، وكان يجب 
على احلكومة أن تتعاطى مع هذه املس����ألة 
وهذا امللف بش����يء م����ن الوضوح منذ زمن 
بعيد، فتمنح اجلنسية ملن يستحق ويخير 
اآلخرون بني البقاء في الكويت معززين مكرمني 
ومتنحهم الدولة هويات متكنهم من مباشرة 
العمل والزواج والدراسة والسكن والطبابة 
بش����كل طبيعي، ألننا في دولة اخلير، وبني 
الرحيل إلى بالدهم األصلية، فمن غير املقبول 
أن نتعام����ل مع هذا امللف بهذا الش����كل غير 
اإلنس����اني. والبد أن نفه����م أن هذه القضية 
قضية دولية ومنصوص عليها في القانون 

الدولي.
ما تعليقك على احملكمة اجلنائية الدولية؟

محكمة اجلنايات الدولية لألسف تتدخل 
فيها سياس����ات الدول مما يفقدها حياديتها 
فيصبح الكثير من أحكامها تتس����م بطابع 

سياسي غير حيادي وغير قانوني بحت.
هل يجوز للمحامي الكويتي أن يترافع أمام 

احملاكم األخرى في الدول العربية؟
يحق له في أغلب ال����دول ولكن البد من 
وجود إذن أو تصريح من اجلهات املختصة 

بتلك الدول.

التحكيم التجاري

ماذا يعني لك التحكيم؟
التحكيم أكثر من جيد في القضاء التجاري، 
ب����ل هو مطلوب في كثي����ر من األحيان، ألن 
التجارة تتطلب س����رعة البت في القضايا، 
بعكس القضايا األخرى التي ال متلك فيها أي 
استعجال أو أن عنصر الوقت فيها ليس بهذه 
األهمية، ورغم ذلك التحكيم ال ميكن أن يحل 

محل احملاكم التقليدية في يوم من األيام.
م��ا أهم القضاي��ا العامة التي ته��م املواطن 

الكويتي؟
ديون املواطنني أهم ما يش����غل الشارع 

الكويتي واملواطن الكويتي.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

الصبر. فهذه املهنة تتطلب الصبر على كل 
املستويات، الصبر على املوكل، والصبر على 
سير الدعوى، والصبر على بطء اإلجراءات 
في بعض األحيان، والصبر على التنقل من 
محكمة إلى أخرى والذي يضيع الكثير من 

الوقت.
هل هناك ما تود إضافته؟

أش����كر جريدة »األنباء« على هذا اللقاء، 
فهذه اجلريدة تتميز دائما باملصداقية ودقة 
اخلبر وال أملك إال أن أقدم شكري وتقديري 

جلريدتكم الغراء. )متين غوزال(سعود الشحومي في حوار مع الزميل مؤمن املصري
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