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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

)فريال حماد( احملامي الدجيني متحدثا للزميل مؤمن املصري

التحكيــم  
وسيلـة سريعة 
لحل  وحضاريـة 
المشكـــالت 
بعيـدًا عـــن 
ساحات التقاضي 
وإجراءاتــــه

قانـون المرافعات مقبول لكنه فـي حاجة إلى التعديل لمواكبـة متغيرات العصر 

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
تعني لي رسالة الدفاع عن احلق وإزهاق الباطل والوقوف بجانب 
املظلوم ونصرته ومحاربة الفس���اد بجمي���ع أنواعه وجعل العدالة 
التي هي غاي���ة املجتمعات املتحضرة املي���زان األول والدائم لقيام 

مجتمعنا احلبيب.
فاحملام���اة كلمة كبيرة في معناها يعجز أي وصف مهما كبر عن 
إتيان جزء منها ألنها رسالة حق. فهي نبراس املجتمع الذي بدونه يهلك 
املجتمع في غيوم من اجلهل والظلم واحملسوبية. لذلك ال نرى عجبا 
أن احملامي في املجتمعات املتحضرة يتولى مناصب قيادية ومرموقة 
ملا وصل إليه من علم وما أكسبته مهنته من خبرة ودراية. وأرى أن 
أه���م املناصب التي يجب على كل محام أن يطمح إليها هي املناصب 

التشريعية ألنها من أكثر الناس دراية بالقانون ومتطلباته.

هموم المهنة

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة؟
أرى أن مهنة احملاماة، بالرغم من كونها من أرقى وأشرف املهن، 
ينظر إليها دائما نظرة املتهم بأنها مهنة الهدف منها جمع الربح دون 
النظر إلى الوسيلة التي يأتي منها هذا الربح وأنها مهنة الدفاع عن 
الظالم ومناصرته. بل إنها مهنة من شأنها إفساد املجتمع. وال عجب 
في أن القائل بهذا هو من جهل الغاية من احملاماة. فاحملاماة هي القضاء 

الواقف أمام الفساد واملدافع عن املجتمع واحملارب ألجله.
لذلك نرى أن هذه النظرة تترك أثرا سيئا لدى احملامي الشريف 
إال أن احملام���ي أوال وأخيرا يعمل دون النظر إلى ما يقال عن مهنته. 
عالوة على هذا نرى أن من هموم املهنة عدم وجود وقت محدد للعمل 
فيها، فاحملامي كالطبيب مطلوب في أي وقت، مما يؤثر على حياته 
اخلاصة. أما عن مشكالت املهنة فهي كثيرة متعددة نذكر منها على 
س���بيل املثال ال احلصر عدم استقرار العائد املادي للمحامي للوفاء 
باحتياجات أس���رته وإنفاق األموال لتسليح نفسه بالعلم ليواكب 

متطلبات مهنته.

جيد جدا

ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
أرى أن أهم املش���كالت التي تواجه املتقاضي هو رغبته في إنهاء 
مشاكله بسرعة، مع العلم أن اجلهاز القضائي في الكويت واحلمد هلل 
من حيث نظامه وآليته جيد جدا إال أن املتقاضي ينظر إليه دائما على 
أنه بطيء في حني أن هذا البطء ليس إال لضمان أن يذهب احلق إلى 
أصحابه عالوة على أن اجلهاز القضائي ليس فقط ساحات احملاكم 

فهناك مندوبو اإلعالنات والتنفيذ وغيرها من اإلجراءات.
ع���الوة على هذا جند أن هناك فئة من مدعي مهنة احملاماة الذين 
يلجأ إليهم بعض املتقاضني رغبة منهم في تقليل مصاريف التقاضي، 
وهذا يس���بب الكثير من املش���اكل حيث انهم ق���د يجهلون القانون 
ويتس���ببون في أخطاء تفقد أصحاب احلق حقهم عالوة على أنه ال 

يستطيع أحد مساءلتهم ألنهم ببساطة ليسوا محامني.

القضايا الجزائية

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
تس���توي جميع القضايا بالنس���بة إلي من حيث أهميتها، ففي 
القضايا اجلزائية أدافع عن املتهم املظلوم لنجدته، ومن ثم العبور 
به وبأس���رته إلى بر النجاة. وفي القضاي���ا املدنية ميكن أن تكون 
س���ببا في حتطيم آمال أس���رة وطموحات أفراد وذلك إذا أخذ احلق 
م���ن ليس له احلق فيه. عالوة على أن قضايا األحوال الش���خصية 
من شأنها احلفاظ على كيان األسرة واجليل القادم في حالة، ال قدر 

اهلل، انفصال الزوجني.

البراءة

ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟
بالنسبة لي جميع القضايا التي أوكل بها تكون مهمة ومهمة جدا 
فال أفرق بني القضايا اجلنائية واملدنية وال حتى بالنسبة لألحوال 
الشخصية. وبذكر القضايا أخيرا قد وكلت في قضية جنائية وهى 
االجتار وتعاطي املخدرات وهلل احلمد قد حصل موكلي على البراءة 
من التهم املنسوبة إليه حيث ترافعت موضحا لعدالة احملكمة عدم 

كفاية األدلة وبطالن إجراءات القبض والتفتيش.

المحامي كالطبيب

هل ميكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟
بداي���ة أود أن أوضح أن الهدف من وراء الدفاع عن فرد ليس هو 
جناة هذا الش���خص من العقوبة إمنا مراعاة اإلجراءات التي اتبعت 
ليتم القبض على هذا الش���خص ومن ثم تقدميه للمحاكمة. فنحن 
حينم���ا ندافع عن فرد مجرم بالفعل فإننا ندافع عن مجتمع بأكمله 

إذ ان���ه بفرض أنه فعال ارتكب ه���ذه اجلرمية إال أنه لم يتم القبض 
عليه بالطريق القانوني مما يهدد غيره من األبرياء أن يزج بهم في 

السجون دون أن يفعلوا شيئا.
ويراودني في هذا السؤال حديث الرسول ژ: »ألن يخطئ اإلمام 
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«. فالرس���ول ژ اختار أن 
يعفو صاحب األمر خير من أن يعاقب وهو شاكك في إتيان اجلرم. 
عالوة عل���ى أن احملامي كالطبيب، فاحملامي لم يعلم أن الش���خص 
ارتكب اجلرمية إال بسبب ممارسته مهام مهنته شأنه في ذلك شأن 
الطبيب عندما يعرف أن املتهم ارتكب جرمية وهو حتت تأثير املخدر 

فيمتنع عليه البوح بها بسبب ممارسة وظيفته.

نطمع في المزيد

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
أرى أن قانون احملاماة احلالي جيد في بعض نواحيه إال أنه غير 
مفعل. غير أن احملامني يطمعون في مزيد من التعديالت مبا يتماشى 
مع مقتضيات املهنة. ولذلك نناش���د األخوة بجمعية احملامني وضع 
أس���س لقانون جديد يحقق طموحات احملامني وتقدميه إلى مجلس 

األمة عن طريق النواب احملامني.

تحفظ وحيد

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
ل���ي على قانون األحوال الش���خصية حتفظ وحيد وهو اخلاص 
بتنفيذ األحكام. فأرى أن يتم استثناء أحكام األحوال الشخصية من 
ضرورة اإلعالن لتنفيذ احلكم وخاصة األحكام الصادرة في قضايا 

النفقة ملا في ذلك من ضرر في حالة املراوغة من اجلانب اآلخر.

مقبول ولكن

ماذا ترى في قانون املرافعات؟
أرى أن قانون املرافعات الكويتي من حيث مقارنته بقوانني الدول 
األخرى فهو مقبول إال أنه شأنه شأن أي قانون آخر من خلق البشر 
يحتاج إلى التعديل ليواكب متغيرات العصر. فالكويت اليوم بخالف 
الكويت قبل خمس س���نوات. لذلك البد للقوانني من أن تكون مرنة 
ومواكبة للمتغيرات التي متر بالدول التي حتكم بها هذه القوانني.

الحرية المطلقة

ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟
رغ���م أن القانون الكويتي قد أصاب حني أعطى القاضي اجلزائي 
احلري���ة املطلقة في أن ميتنع عن النطق بعق���اب املتهم إذا رأى أن 
الظروف التي واكبت اجلرمية كانت ظروف من الصعب على املتهم 
حتمله���ا، إال أنه في بعض اجلرائم لم يصل فيها بدرجة العقوبة ملا 

تخلق الردع للمتهم املتجه إلى إتيان هذه اجلرائم.
فالرأي أن النظر في عقوبات ه���ذه اجلرائم وللقاضي احلق في 
تخفيض العقوبة مبا يتراءى له من ظروف القضية عالوة على أن 
قان���ون اجلزاء الكويتي لم يتعرض حتى اآلن للجرائم اإللكترونية 
واجلرائ���م التي تتم عن طريق اإلنترنت بالرغم من كونها أصبحت 

تفرض نفسها على ساحة القوانني اجلزائية.

قانون اإليجارات

هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟
قانون اإليجارات يعتبر من أهم القوانني بدولة الكويت. وبالرغم 
من أنه حاول سد جميع العيوب والثغرات به إال أننا نالحظ وجود 
بعض العيوب في هذا القانون، منها أنه أنصف املالك حني يراوغ في 

تسلم اإليجار ليتحصل بذلك على حكم بطرد املستأجر.
وأرى أن القان���ون املصري كان في ه���ذه الناحية أفضل حاال، إذ 
أعطى املس���تأجر احلق في إنهاء الدعوى إذا قام بسداد كامل اإليجار 
في املرة األولى قبل قفل باب املرافعة. عالوة على أن قانون اإليجارات 
بالغ كثيرا في نس���بة الزيادة املفروضة بعد مضي خمس س���نوات 
من تاريخ بدء عقد اإليجار. وأخيرا أنه حصر أس���باب االس���تئناف 
في دعوى اإليجارات وبالتالي التمييز في سببني اثنني فقط وهو ما 

يعتبر إخالال بحق الدفاع املخول للفرد بالدستور.

منصة الجمعية

ما رأيك في احتاد مكاتب احملامني؟ وهل لهذا تأثير سلبي على جمعية 
احملامني؟

يه���دف إلى إيجاد حلول لبعض املش���اكل التي تواجهها جمعية 
احملامني الكويتي���ة والتي لم حتل من قبل أعض���اء مجلس اإلدارة 
والتي سعى معظم احملامني إليجاد حلول لها حتت منصة اجلمعية. 
إال أنهم اصطدموا بواقع مرير وهو التجاهل من قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة.
وهذا الش���يء قد ملس���ته في االجتماع األخير ألعضاء اجلمعية 
العمومية حيث كان هناك تكميم لألفواه وعدم الس���ماح مبناقش���ة 
التقريرين اإلداري واملالي على النح���و الذي يطمح إليه احملامون. 
ولألس���ف فإن إش���هار احتاد مكاتب احملام���ني وإن كان حال لبعض 
املشاكل التي تواجهها اجلمعية إال أنني أرفضه ألنه يسبب انفصاال 
في وحدة صف احملامني. كما أنه يس���بب ش���رخا وانقساما لكيان 
احملاماة مما يؤثر س���لبا على قوة وهيبة جمعية احملامني وبالتالي 

على احملامي ذاته.

مراقبة القضاء

ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟
أرى أن اإلبعاد اإلداري في حد ذاته وسيلة ملواجهة املشاكل التي 
يتس���بب فيها بعض املقيمني، إال أنن���ي أرى أنه البد من أن يخضع 
اإلبعاد اإلداري ملراقبة القضاء، ش���أنه في ذلك شأن أي قرار إداري 
تصدره اجلهة اإلدارية خوفا من أن يتخلل هذه الوس���يلة املمنوحة 

للجهة اإلدارية سوء استغالل السلطة.

مشكلة شائكة

ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟
أرى أن مشكلة البدون مشكلة شائكة وهذا ببساطة بسبب كثرة 
احلديث عنها وتضخيم أثرها. وأنا هنا ال أعني بهذا التبسيط التقليل 

من آثار هذه املشكلة، بل بالعكس فأنا أرى أنه من اخلطر الشديد أن 
تس���مح الدولة ألشخاص بالبقاء فيها دون أن حتدد هويتهم ودون 

أن يعترف بهم سواء منها أو من دولة أخرى.
وأرى أن البدون ليس���وا إال مجموعة من األفراد كانوا أساسا من 
جنسيات أخرى حجبوها طمعا في اجلنسية الكويتية أو هم كويتيون 
أساس���ا وأرى أن احلل األمثل لهذه املش���كلة تطبيق القانون عليهم 
سريعا بحيث إما أن يعطوا اجلنسية الكويتية وإما أن يرحلوا عن 

البالد ويتم حتت رقابة القضاء.

حق الڤيتو

ما رأيك في محكمة اجلنايات الدولية؟
أرى أن محكمة اجلنايات الدولية أنشئت أساسا ملعاقبة مجرمي 
احلرب ومرتكبي اجلرائم اإلنس���انية. واحلقيقة أن ش���أنها في هذا 
شأن جميع مؤسسات األمم املتحدة املغلولة األيدي بسبب استخدام 

حق الڤيتو.
له���ذا فإنني أري أن محكمة اجلناي���ات الدولية البد أن تكون لها 
استقاللية تامة عن مؤسسات األمم املتحدة وأن تكون سيدة قرارها 
شأنها شأن القضاء العادل في أي من البالد املتقدمة وأن يتم تنفيذ 
أحكامه���ا عن طريق مجلس األم���ن دون أن يعطي أحد حق وقف أو 

تغيير حكمها سواء باستخدام حق الڤيتو أو غيره.

االذن أوال

ه��ل يحق حمل��ام كويتي أن يتراف��ع أمام احملاكم األخ��رى في دول 
مجلس التعاون؟

يحق للمحامي الكويتي احلضور أمام محاكم دول مجلس التعاون 
أما باقي الدول العربية واألجنبية فيحق له احلضور فيها بعد أخذ إذن 

بذلك من وزير العدل بهذه الدول واتباع اإلجراءات اخلاصة بها.

وسيلة سريعة

ماذا ترى في التحكيم؟ وهل ميكن أن يحل التحكيم في يوم ما محل 
احملاكم التقليدية؟

التحكيم وسيلة سريعة وحضارية حلل املشكالت بعيدا عن ساحات 
التقاضي وإجراءاته، عالوة على أنه يخفف احلمل على كاهل القضاء 
الذي يتحمل فوق طاقته ويتناس���ب مع املشاكل االقتصادية بصفة 
خاصة ملا فيها من متطلبات التدخل الس���ريع. وأرى أن يتم تطبيق 
التحكيم في جميع املش���اكل االقتصادية وأن يتم هذا حتت ضوابط 

يتم االتفاق عليها مسبقا مبا يحقق مصلحة أطرافه.
وال ميكن للتحكيم أن يحل محل احملاكم التقليدية، فمكان التحكيم 
الصحيح املشاكل االقتصادية وال ميكن للتحكيم أن يأتي في القضايا 
اجلزائية أو املدنية عالوة أن���ه قد ال يأتي بثماره أيضا أن القضايا 
األسرية. لذلك فإن التحكيم واحملاكم التقليدية البد أن يعمال كخطني 
متوازي���ني. فكل واحد منهما يعمل ف���ي مجاله وال ميكن ألحدهم أن 

يحل محل اآلخر.

الشارع الكويتي

ما أهم القضايا العامة التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن؟
هناك قضايا كثيرة تهم الش���ارع الكويتي وتؤثر عليه إيجابا أو 
س���لبا أهمها القضايا السياسية واالختالفات بني احلكومة وأعضاء 
مجل���س األمة التي أرى أنها تهدم ما مت تش���ييده منذ بداية احلياة 
السياس���ية بالكويت من دميوقراطية وثق���ة متبادلة بني احلكومة 
وأعضاء مجلس األمة اللذين ميثالن جناحي تقدم احلياة واالزدهار 

والتنمية ببلدنا احلبيب الكويت.

الكثير والكثير

ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟
العمل مبجال مهنة احملاماة أكسبني بصفة خاصة الكثير والكثير 
من الدروس التي أرى أن أهمها الصبر واالطالع وقراءة ما بني السطور 

وصوال إلى إعطاء كل ذي حق حقه.
وإني أقر من خالل ممارستي ملهنة احملاماة أنه ال يضيع حق وراءه 
مطالب. وهناك ثالث حكم تعلمتها أيضا من املهنة وهى االبتعاد عن 

فتنة الشهرة وفتنة املال وفتنة النساء.

المشاحنات الشخصية

هل لديك ما تريد إضافته أو ترى أننا نسينا شيئا لم نسألك عنه؟
أج���ل أمتنى من رئي���س وأعضاء جمعية احملام���ني االبتعاد عن 
املشاحنات الش���خصية وصغائر األمور وأن يسعوا وراء املصلحة 
العام���ة التي تفي���د املجتمع في الدرجة األول���ى، ومن ثم احملامني، 
واملطالبة بتحريك ملف تعديل قانون تنظيم مهنة احملاماة بتقدميه 

إلى أعضاء مجلس األمة.

فايز الدجيني: المحاماة أرفع بكثير
 من اتهامات البعض لها بأنها مهنة جني األرباح 

تتلمذ على أيدي كبار المحامين الكويتيين

الجهـــاز 
القضائــي فـي 
جيـد  الكويـت 
جـدًا مـن حيث 
واآللية النظـام 

مشواري في مهنة احملاماة واحلمد هلل كان ناجحا وخصوصا 
أنني تتلمذت على أيدي أساتذة ومحامني لهم مكانتهم القانونية 

املرموقة وأخـص بالذكر احملامي مبارك مجزع الشـمري 
واحملامي خالـد عايد العنزي الذي مازلـت أعمل معه في 

نفس املكتب. وأنتهز هذه الفرصة ألقدم لهما جزيل الشكر 
وعظيم االمتنان على ما قدماه لي من علم وخبرة. وعلى املستوى 

األسري أنا اكتسبت شـغفي بالقانون ومهنة احملاماة من أخي 
األكبر د.خالد رميح.

 بهذه الكلمات بدأ احملامي فايز رميح الدجيني حديثه لـ»األنباء« 
وهو خريج كليـة احلقوق جامعة فيالدلفيـا باململكة األردنية 

الهاشمية سنة 2007/2006. وعضو جمعية احملامني 
الكويتية وعضو احتاد احملامني العرب »األنباء« 

التقت الدجيني ومعه كان هذا احلوار:
احملامي فايز رميح الدجيني


