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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

أكد أن المحامي والقاضي هما جناحا العدالة في أي مجتمع 

قانون المحامـاة في حاجــة 
إلى تعديـل لصالح المهنـة ومزاوليها
يؤخــذ علـى قانــون األحـوال 
الشخصية أن القضايا تستغرق وقتًا طوياًل

تشـريعيــة  نصوص  إلـى  نحتاج 
اإللكترونية القضايـا  لتجريـم  واضحـة 

أرجو تعريف القارئ باحملامي مبارك اخلشاب؟
مبارك حمدان اخلش����اب خريج كلي����ة احلقوق جامعة القاهرة 

س����نة 2001، أنا عضو جمعية احملامني الكويتية، وعضو احتاد 
احملامني العرب، ومدي����ر مركز حتكيم جمعية احملامني، ومحكم 

معتمد مبركز حتكيم كلية احلقوق جامعة عني شمس.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج وحتى اآلن؟

عقب التخرج من اجلامعة عملت بوزارة اإلعالم كباحث قانوني 
حتى عام 2005 حيث اس����تقلت من الوزارة وقيدت في جمعية 

احملامني وبدأت ممارس����ة املهنة مع احملامي محمد طالب، 
وفي 15 سبتمبر 2006 فتحت مكتبي اخلاص.

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
مهنة احملاماة التي أتشرف مبزاولتها واالنتساب 
إليها هي من املهن اإلنس����انية والسامية التي تعمل 
على رفع الظلم عن املظلومني ومساعدة املظلومني 
وأصحاب احلقوق في إعادة حقوقهم واحلفاظ عليها 
ومهنة احملاماة تعتب����ر جناحًا للعدالة باعتبارها 
القضاء الواقف كما أن القضاء هو جناح آخر للعدالة 
باعتباره القضاء اجلالس وللمحامي والقاضي هما 
جناحا العدالة في أي مجتمع حيث دور احملامي 
أن يبني ويوضح احلقيقة ويحاول إثباتها للقضاء 
وهي مهن����ة غير جتارية وغير هادفة للربح بل 

مهنة إنسانية من الطراز األول.

عوائق وهموم

حدثن��ا عن هم��وم احملاماة وأبرز مش��كالت 
املهنة.

كل مهنة تواجه عوائق وهموما نتمنى قدر 
اإلمكان بتكاتف جميع الزمالء والزميالت احملامني 

واحملاميات أن نتغلب على هذه العوائق والهموم 
حيث البد من إيجاد حل جذري ملشكلة من يقوم بالقيد 

جمعية احملامني الكويتية كمح����ام ومن ثم يؤجر رخصة 
مزاولته املهنة لغيره ممن ليس له حق الترافع أمام احملاكم 
الكويتية مبقابل مادي مقطوع يأخذه كل شهر وهم في الغالب 
مقيمون من جنسية عربية وال يجوز توكيلهم وهنا فرصة 
انصح اخواني واخواتي املواطنني واملقيمني بان يحرصوا 
عل����ى أن يتعاقدوا مع محام ممارس للمهنة فعال وموجود 
وأال يكون اسمه فقط ستار وواجهة بالعقد حتى يحفظوا 
حقوقهم وأشيد هنا بلجنة محاربة أدعياء املهنة التي تشرفت 
بعضويتها العام النقابي السابق والشكر موصول للزميل 
األستاذ محمد طالب الرئيس السابق للجنة والزميل األستاذ 

شالش احلجرف الرئيس احلالي متمنيا له التوفيق.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

نحن نقبل جميع أنواع القضايا حيث اننا نعمل بروح 
الفريق الواحد وعندنا من املستش����ارين املتخصصني في 
جميع مجاالت القانون وأنا أرى أن احملامي ليس كالطبيب 
يتخصص في جانب واحد بل البد أن يعمل في جميع فروع 

القانون وهنا تبني مدى كفاءته وقدرته.
ما أهم قضية ترافعت فيها أو صادفتك؟

هلل احلمد وفقنا اهلل في كثير من االحكام التي تعتبر وسام 
شرف لنا ونفتخر بها، مثال على ذلك احلكم االخير حملكمة 
االستئناف االدارى بإلغاء حل مجلس إدارة نادي التضامن 

وإعادتهم حيث استطعنا احلصول عليه وهو من االحكام التاريخية 
التي نش����كر قضاءنا الش����امخ والنزيه وهو مظلة املستضعفني 
وإعطائه����م حقوقهم وأيضا من االحكام التاريخية التي نفخر بها 

باملكت����ب وهو ما حكمت به احملكمة االداري����ة بإلزام وزارة الصحة 
بعالج ش����اب كويت����ي باخلارج على نفقة ال����وزارة وكانت فرحتي 
كبيرة عندما عاد الش����اب معافى بعد رحلة العالج التي وفقنا اهلل 
وجعلنا س����ببا في احلصول على احلكم املذكور وهناك من االحكام 
التي ال تتس����ع صفحات جريدتكم الغ����راء لذكرها وهذا بفضل رب 

العاملني وهلل احلمد.
ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟

في نظري هو قانون يحتاج إلى تعديل ملصلحة املهنة ومزاوليها 
وللموكلني وللصالح العام وأيض����ا أمتنى أن يقر بالقانون اجلديد 
ش����رط اجتياز احملامى الختبار املعد لذلك من جمعية احملامني قبل 
ممارسته للمهنة فكما هو معلوم لنا أن هذا االختبار تأخذ به جميع 
الدول املتقدمة بالقانون أمثال الواليات املتحدة االميركية � وفرنسا 
� وبريطانيا وهو امتحان عام في القانون يوضع على أساسه نقاط 
على من يرغب في أن ينضم إلى جمعية احملامني مباشرة أن يحصل 

على هذه النقاط وينجح.

وقت طويل

هل لديك حتفظات على قانون االحوال الشخصية؟
إن قانون االحوال الش����خصية تقريبا ال ينقصه نص تشريعي 
حلفظ حقوق املتخاصمني وإعطاء كل ذي حق حقه ولكن يؤخذ على 
قضايا االحوال الشخصية أنها في كثير من االحيان تأخذ وقتا أكثر 
من الالزم مما يس����بب ضررا في حالة طالبة النفقة الزوجية ونفقة 
االبناء حيث من املمكن أن يظل بال نفقة إلى أن يتم احلكم بعد شهور 
ع����دة، وأيضا في أحكام نفقات االبناء أمتنى أن تكون عالوة االوالد 
املمنوحة من احلكومة وهى خمس����ون دين����ار تذهب إلى احلاضن 

سواء االب أو االم تلقائيا.
ولقد خال قانون االحوال الشخصية املعمول به من التطليق 
أو من طلب الطالق خلعا أمام القضاء حيث ان هناك املخالعة التي 
تت����م باالتفاق بني الطرفني إال أن هناك حاالت ال يتفق فيها االطراف 
وهناك حاالت يكون أحد الطرف����ني رافضًا الطالق مخالعة ومن ثم 
يتع����ني إجراء تعدي����ل على القانون احلالي وذل����ك بجعل انه يحق 
للزوجة التي تبغ����ض احلياة مع زوجها وتكرهها مع رفض الزوج 
إطالق سراحها أن ترفع أمرها إلى القاضي بطلب طالقها خلعا على 
أن ترد للزوج كل ما قدمه لها أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها 
وإذا مت ذل����ك فيتم تطليقها خلعا ويكون احلكم الصادر في الدعوى 

نهائيا غير قابل للطعن فيه.
ماذا ترى في قانون املرافعات؟

قان����ون املرافعات يحتاج إلى الكثير من العمل على حتديثه مبا 
يتناسب ووقتنا احلاضر، وهناك مبدأ التقاضي على درجتني إال أن 

هناك بعض القوانني التي تخالف ذلك املبدأ.
مث����ال ذلك: نص امل����ادة 109 من القان����ون 76/61 باصدار قانون 
التأمين����ات االجتماعية نصت على أن تختص محكمة االس����تئناف 
العليا في دائرتها املدنية والتجارية بالقضايا في الطعون واملنازعات 
وهذا مخالف ملبدأ حق التقاض����ي على درجتني ونرى في الدعاوى 
التي تختصم بها املؤسس����ات العامة للتأمينات االجتماعية حسب 
نص املادة »املذكورة« ترفع أمام محكمة االستئناف وهو بشأنه أن 
يصادر حق املتقاضي بحصوله على حق التقاضي على درجتني التي 

كفلها له الدستور الكويتي والقانون.
ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟

قانون اجلزاء يحتاج إلى الكثير من التعديل والتحديث مبا يناسب 
وقتنا هذا السيما ان كثيرا من اجلرائم لم تكن موجودة أو منتشرة 
في املاض����ي. ومثال ذلك: نحتاج إلى نصوص تش����ريعية واضحة 

لتجرمي انتهاك امللكية الفكرية واجلرائم االلكترونية.
وأيضا في قضايا الزن����ا كما هو معروف حيث نصت املادة 197 
من قانون اجلزاء على أنه متى ما تنازل اى زوج أو زوجة وهما من 
لهما احلق بالتنازل حسب نص املادة السابقة حتفظ القضية حتى 
وان كان الطرف اآلخر غي����ر متنازل، في حني نرى أن يتم التعديل 
حيث البد من أن اشتراط التنازل من الطرف املجني عليها حتى يتم 
حفظ القضية وعدم السير فيها، ومثال ذلك: إذا ضبط رجل وامرأة 
ف����ي قضية زنا وتنازل الرجل عن حق����ه بتوجيه قضية الزنا بحق 
زوجته املتهمة وكانت زوجة املتهم رافضة التنازل هنا يأخذ بتنازل 
الطرف االول وحتفظ القضية والعكس صحيح اى من الطرفني وهنا 

فيه ظلم وغنب حلق الزوجة املجني عليها.
وبالنسبة للطعن بالتمييز في االحكام الصادرة باجلنح بالغرامة 
لقد منع القانون املعمول به في ذلك الشأن من الطعن بالتمييز في 
االحكام الصادرة بالغرامة بالرغم من أن االحكام الصادرة بالغرامة 
سيترتب عليها مطالبات بحقوق مدنية مثلها مثل االحكام الصادرة 
بعقوبات مقيدة للحري����ة، االمر الذي يتطلب إجراء تعديل القانون 
املعمول به وذلك بالسماح بالطعن بالتمييز على االحكام الصادرة 
باجلنح بالغرامة أس����وة باالحكام الصادرة باجلنح بأحكام مقيدة 

للحرية.
هل هناك مثالب أو عيوب في قانون االيجارات؟

قانون االيجارات هو قانون معيب ويحتاج إلى تعديل شبه شامل 
وبه من النصوص ما تثير االس����تغراب وال نعلم عن ظروف وفكر 
املش����رع وقت إصداره، مثال: الطعن بالتميي����ز يجب إجراء تعديل 
على قانون االيجارات احلالي وذلك بالسماح بإجراء طعن بالتمييز 
في االحكام الصادرة عن محكمة االس����تئناف العليا الصادرة بشان 

االيجارات.
وإخضاع قضايا االيجارات ملبدأ التقاضي على درجتني حيث تنظر 

مبارك الخشاب:
المحامي يجب أن يعمل في جميع فروع القانون 

وال يتخصص كالطبيب
الدعوى أمام محكمة موضوع وأمام محكمة االستئناف وجعل محكمة 
االستئناف تبسط رقابتها على االحكام الصادرة عن محكمة الدرجة 
االولى من حيث الواقع والقانون حيث ان املعمول به يخالف ذلك املبدأ 
حيث أن محكمة االستئناف هي محكمة قانون ال موضوع حيث إذا لم 
يكن هناك خط في تطبيق القانون أو بطالن باحلكم أو باالجراءات 
اثر في احلكم فان االستئناف يكون غير جائز ومن ثم تكون ضاعت 
درج����ة من درجات التقاضي ووفقا له����ذا القانون املعمول به حيث 
ليس هناك طعن بالتمييز على أحكام االيجارات وهذا باملخالفة مببدأ 
التقاض����ي على درجتني باالضافة إلى حرمان املتقاضني من اللجوء 
إلى محكمة القانون صاحبة االختصاص االصيل في ذلك مما يتطلب 
إدخال تعديل على القانون احلالي بجعل التقاضي على درجتني مثل 
سائر الدعاوى األخرى في شأن الطعن في األحكام بالطرق العادية 

والطعن بالطرق غير العادية )الطعن بالتمييز(.

حق سيادي

ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟
اإلبعاد اإلداري حق س����يادي للدولة متمثلة في اإلدارات املعنية 
لوزارة الداخلية وأخالف الكثير من الزمالء في انتقادهم ملسالة اإلبعاد 
اإلداري، حيث من حق اجلهة املنوط بها حفظ األمن واحملافظة على 
أمن البلد إبعاد اي شخص يخل باألمن أو يخالفه كما هو معلوم أن 
اغلب الدول سواء األوروبية أو الدول املتقدمة أيضا متى ما رأوا بأي 
شخص مقيم على أراضيها أنه مخل بالنظام واألمن ويشكل خطرا 
على امن البالد يبعد إل����ى بلده وليس معنى ذلك انني موافق على 
اإلبعاد االداري للمظلومني بسبب التعسف في استعمال السلطة من 
بعض املسؤولني وهم نسبة قليلة جدا مع ندائنا للمسؤولني مبتابعة 

قرارات اإلبعاد االداري الي مقيم حتى ال يقع ظلم على أحد.
ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟

برأيي قضية البدون قضية إنسانية ظلمت بالسياسة حيث انني 
من جريدتكم أناشد احلكومة بتجنيس البدون وأرفض فكرة إقامة 
دائمة وغيرها حيث انهم أبناء هذا الوطن ولدوا وتربوا ودرسوا هنا 
ول����و بحثنا في حالهم لرأينا أن بعضهم من اجليل الثالث أو الرابع 
ال����ذي يعيش في الكويت أليس هم أولى من الزوجة األجنبية التي 
جتنس بعد خمس سنوات خصوصا إننا نراهم قد بذلوا حياتهم في 
الدفاع عن الكويت في الغزو حيث استشهد الكثير وفقد وأسر الكثير 
وال ننسى األبطال الذين فدوا سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
بحياته����م في محاولة اغتياله اآلثمة ومن حق احلكومة أن من تراه 
منهم متعاونا مع العدو أو يس����بب مشاكل للنظام العام أن تبعده، 
ولكن الثواب األعظم جتنيسه وليس املطالبة مبنحهم حق العالج 
والتعليم وغيرها من حقوق مدنية حيث انهم مواطنون كويتيون 

أبا عن جد ولكنهم ال يحملون شهادة اجلنسية.

المحكمة الدولية

ما رأيك في محكمة اجلنايات الدولية؟
يعتبر إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية تقدما كبيرا وقفزة كبيرة 
لتحقيق مبدأ العدالة بش����كل دولي وكما ه����و واضح لنا من خالل 
إنش����اء احملكمة اجلنائية الدولية في عام 2002 بعد أن بدأت منظمة 
العفو الدولية مساعيها من اجل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية منذ 
عام 93 حتى مت اعتماد قانون )روما( األساس����ي للمحكمة اجلنائية 
الدولية في يولي����و 1998 إنها نظرت في جرائ����م اإلبادة اجلماعية 
وكان له����ا دور كبير لتحقيق العدالة ونتمنى أن يكون دورها اكبر 

في املستقبل القريب.
ماذا ترى في التحكيم؟ وهل ميكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل 

احملاكم التقليدية؟
أدركت الكويت مدي أهمية نظام التحكيم فحرصت على أن يدرج 
في نصوص التش����ريعات الكويتية وأن يعت����رف القضاء بأحكام 
احملكمني وفق أحكام وضوابط معينة أش����ار إليها قانون املرافعات 
املدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 في الباب الثاني عشر منها وفي 
خمسة عشر نصا أحاطوا بشأن إجراءات التحكيم في املواد املدنية 
والتجارية بش����كل مفصل ابتداء من االتفاق على شكل التحكيم في 
جميع املنازعات التي تنش����أ عن عقد معني ومن له أهلية التصرف 
في احلق محل النزاع وفي املسائل التي ال يجوز فيها الصلح والتي 
حت����دد موضوع النزاع في اتف����اق التحكيم الذي ال تختص احملاكم 
العادي����ة بنظره ولكن يجوز النزول ع����ن الدفع بعدم االختصاص 
صراح����ة أو ضمنا ب����ني الطرفني املتحكمني واللج����وء بعد ذلك إلى 
احملكمة العادية للفصل في نفس املوضوع الذي كتبه املتحكمني في 
العقد املبرم بينهما وحينئذ يصدر احلكم من القضاء العادي وليس 

من هيئة حتكيمه.
ما أهم القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي؟

هي قضايا عامة تهم جميع املواطنني واملقيمني بضمان مستقبل مشرق 
وآمن ألجيالنا القادمة وذلك مثل تطوير التعليم والصحة واحملافظة 
على املعيش����ة التي توفر األمان لألسر واحلفاظ على الدميوقراطية 
والتي منحها لنا األجداد وعدم استعمالها مبا يضر املصلحة العليا 

للبلد من تأخر التنمية ومن الفساد اإلداري املنتشر.

هو محام من نوع خاص بـرع في املهنة من خالل القضايا 
اإلدارية وتفوق في القضايا اجلزائية. حبه للمهنة جعله 

يصعد إلى قمتها بسرعة الصاروخ. تراه يترافع عن 
املظلومني وكأنهم إخوانه أو أبناؤه. همه في 

احلياة الذود عن املظلومني وإعادة 
احلق ألصحابه.

إنه احملامي مبارك اخلشـاب 
الذي حصل على ليسانس احلقوق 

من جامعة القاهرة وبدأ مزاولة املهنة 
بحب وعشـق جعله يقفز بسرعة إلى 

قمة املهنة. طموحـه في املهنة ال 
نهاية له وتعرفه سياسيا ناشطا كما 
هو قانوني ناشط. تأخذه السياسة 
أحيانا ثم يعـود أدراجه إلى مهنته 

التي عشقها.

مع الشيخة فريحة األحمد خالل تكرميها

مبارك الخشاب

مبارك اخلشاب في حوار مع الزميل مؤمن املصري


