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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

)محمد ماهر(احملامي أحمد سالم الشهاب في حوار مع الزميل مؤمن املصري

أتمنى أن يجتمع المحامون تحت مظلة واحدة هدفها تحويل الجمعية إلى نقابة

اإلبعــاد اإلداري أراه حكمـًا باإلعـدام للوافد الذي يعيش مع أسرته

أرجو تعريف القارئ باحملامي أحمد الشهاب.
أحمد سالم الشهاب خريج كلية احلقوق جامعة الكويت عام 
2003. وأنا عضو جمعية احملامني الكويتية أمام محاكم االستئناف 

وأنهي حاليا إجراءات قيدي في احتاد احملامني العرب.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟

منذ دراستي في املرحلة الثانوية وأنا أطمح لدراسة القانون، 
ولذلك التحقت بكلية احلقوق، ومنذ تخرجي منها حرصت على 
العمل في أكثر مكاتب احملاماة خبرة فعملت مع األستاذ عبدالعزيز 
الفارس ثم مع األستاذ رياض الصانع ولهما فضل كبير علي حيث 
تعلمت منهما الكثير، واآلن أمارس املهنة في مكتبي اخلاص مع 

شريكي األستاذ محمد حسن الكندري مبنطقة اجلابرية.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

مهنة احملاماة تعد من أقدس املهن وأكثرها إنسانية ألنها ذات 
هدف س���ام يتمثل في معاونة كل صاحب حق في احلصول على 

حقه بالوسائل القانونية.

قمة المتعة

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة.
مهنة احملاماة في حد ذاتها ال متثل لي أي هم بل هي قمة املتعة 
خاصة إذا حصلت على حكم لصالح موكلي، ولكن أبرز مش���اكل 
املهنة هو ما يصيب احملامي من ضغط عصبي وهو ينتظر نتيجة 
تعبه وجهوده املتمثلة في احلكم الذي س���يصدر وهل سيكون 

تتويجا لتلك اجلهود أم أنها ستذهب سدى.

صحف الدعاوى واإلعالنات

ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
من وجهة نظري املتواضعة أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني 
تتمثل فيما نالقيه من عقبات في إجراءات عملية اإلعالن بصحف 
الدعاوى أو غيرها من املستندات القضائية، أضف إلى ذلك املعاناة 
التي نلقاها لتنفيذ األحكام حيث نصادف عقبات عملية أو واقعية 
وليست قانونية تعيق تنفيذ احلكم مما يتسبب في تأخير وصول 

احلقوق ألصحابها.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

أرى أن احملامي يجب أن يكون محاميا شامال ملما بجميع فروع 
القانون املدني واجلنائي والتجاري واألحوال وغيرها وال أحبذ 
مسألة التخصص في نوع معني من القضايا، ولكني أفضل العمل 
في القضايا اجلزائية خاصة إذا ما شعرت بأن موكلي بريء وأشعر 

بسعادة ال توصف عندما أحصل على حكم ببراءة موكلي.
ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟

توجد العديد من القضاي���ا، وحقيقة أنا أعتبر كل قضية في 
مكتب���ي قضية مهمة، ولكن من القضاي���ا التي كانت ذات أهمية 
خاصة قضية مواطن كويتي ومعه متهمان وافدان أس���ندت لهم 
النياب���ة العامة تهما عدة: خطف املجني عليهما وإدخالهما داخل 
الس���يارة ونقلهما من مسكنهما إلى جهة أخرى بقصد حجزهما، 
وخطف املجني عليهما بقصد إيذائهما واغتصاب بالقوة س���ند 
مثبت لوجود دين وإكراههما على مهر ورقة بيضاء عليها بصمة 
إبهامهما قاصدين من ذلك إثبات دين عليهما، وطلبت النيابة العامة 

عقابهم باملواد »178، 180، 29« من قانون اجلزاء.
وقضت محكمة اجلنايات بحبس املتهمني الثالثة عشر سنوات 
مع الش���غل والنفاذ لكل منهم. بعدها حض���ر املتهم إلى املكتب 
لتوكيلي في القضية. وبعد دراسة أوراق التحقيق قبلت الدفاع 
عنه. وأمام محكمة االس���تئناف ترافعت وأبديت دفوعا قانونية 
وموضوعية القت قبول محكمة االستئناف وانتهت في قضائها 
بإلغاء احلكم الصادر بحبس���ه عشر س���نوات وقضت باالمتناع 

عن النطق بعقابه.
وعندما علم املوكل باحلكم لم تسعه الفرحة ألنه كان مفاجأة 
بالنس���بة له لكونه تردد على أكثر من مكتب ولم يقبل أي منهم 
الدف���اع عنه باعتبار أن الدفوع ال أم���ل فيها، ولكن بتوفيق اهلل 

سبحانه وتعالى استطعنا إلغاء حكم سجنه 10 سنوات.
ه��ل ميك��ن أن تقبل الدف��اع عن مته��م وأنت تعلم أن��ه مرتكب 

اجلرمية؟
بالطبع ال ميكن ألي محام يحترم مهنته ويحترم نفسه وسمعته 
أن يقبل الدفاع عن متهم وهو يعلم أن هذا املتهم قد ارتكب فعال 
اجلرمية، خاصة جرائم معينة مثل االجتار في املخدرات أو السرقة، 

بعض املتقاضني ومبعاونة قلة من مندوبي اإلعالن إلى التالعب 
في إمت���ام اإلعالن أو تأخيره مما قد يتس���بب في فوات مواعيد 

معينة حددها القانون وبالتالي ضياع احلقوق.
ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟

قان�ون اجل��زاء الك�ويت�ي ال غب��ار عليه، وأراه من التشريعات 
اجل�زائي���ة املتميزة، خاص��ة أنه تضمن ن���ص املادة )81( التي 
جتيز للمحكم���ة أن تق�رر باالمتن�اع ع�ن النط�ق بعق�اب املت�ه�م 
إن رأت م�ن أخالقه أو س���نه أو ماضيه أو الظروف التي ارتكب 
فيه���ا جرميته أو تفاهة هذه اجلرمية ما يبعث على االعتقاد أنه 
لن يعود إلى اإلجرام. فهذه امل���ادة قد ينظر إليها على أنها مادة 
بس���يطة وأثرها ال يكاد يكون ملموس���ا ولكن العكس متاما هو 
الصحيح حيث هدف املش���رع من هذا النص أن يعيد املتهم لبنة 
صاحلة في بناء املجتمع ولذلك فقد صاغها بعناية فائقة، حيث 
لم يس���توجب اجتماع كافة الظروف التي نصت عليها بل اكتفى 
املش���رع ولو بظرف واحد منها، ولذلك جنده قد استخدم حرف 
العطف »أو« ولم يستخدم حرف »الواو«، فضال عن أن املشرع لم 
يشترط أن تتيقن احملكمة من أن املتهم لن يعود إلى اإلجرام بل 

اكتفى املشرع مبجرد وجود ما يبعث على االعتقاد بذلك.

قانون يحتاج للمراجعة

هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟
قانون اإليجارات وضع في ظروف اقتصادية واجتماعية تعود 
إلى سنة 1979 وقد آن األوان ملراجعة كافة نصوصه مبا يتواكب 
مع ما يشهده املجتمع الكويتي من تغييرات كبيرة، وفي الوقت 
احلالي أرى أنه من األهمية تعديل نص املادة التي جتيز اإلعالن 
عن طريق اللصق ألن هذه الطريقة اس���تثنائية لم ينص عليها 
قانون املرافعات، ولها آثار سلبية بالغة لسوء استغاللها، ولذلك 

ولكن قد نصادف أنواع���ا من القضايا وأعلم أن املتهم ارتكب ما 
نس���ب إليه وأقبل الدفاع عنه مثل قضايا القتل اخلطأ أو قضايا 
الش���باب الذين ينجرفون في دوام���ة التعاطي، فضال عن أنه قد 
تكون هناك بعض القضايا التي تكون وراءها أسباب إنسانية أو 
اجتماعي���ة فيمكن قبول الدفاع فيها في ضوء ظروف كل واقعة. 
وبعد ذلك كله يجب أال ننس���ى أن قانون اإلجراءات اجلزائية قد 
أوج���ب أن يكون لكل متهم محام يدافع عنه وأن الدس���تور كفل 
احملاكم���ة العادلة لكل متهم، ومن ضمن العدالة أن يكون للمتهم 

محامي للدفاع عنه.

التحول إلى نقابة

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
قانون احملام���اة احلالي ال بأس به، ولكني أتطلع ألن تتحول 
جمعية احملامني إلى نقابة أس���وة بجميع دول العالم وأعتقد أن 

هذا مطلب أو أمنية عدد كبير من الزمالء احملامني.
هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟

ال توجد عندي مالحظات جوهرية على قانون األحوال الشخصية 
خاصة أن أحكامه مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية، ولكني 
أمتنى تعديل املادة )78/ب( من���ه التي تعطي احلق للزوجة أن 
تطالب زوجها بنفقة زوجية عن س���نتني سابقتني لرفع الدعوى 
حيث إن مدة الس���نتني مدة طويلة جدا وال يعقل أن يترك الزوج 
زوجته ملدة سنتني بدون إنفاق، وإذا حدث فال نرى مبررا للزوجة 

أن تسكت طوال هذه املدة.
ماذا ترى في قانون املرافعات؟

قانون املرافعات أراه تشريعا ممتازا ويضمن حقوق اجلميع 
من مدعني أو مدعى عليهم، ولكن املش���كلة في التطبيق العملي 
لبعض مواده خاصة تلك املتعلقة بكيفية إمتام اإلعالن، حيث يلجأ 

يجب إلغاؤها والعودة إلى ما نص عليه قانون املرافعات بشأن 
إمتام اإلعالن.

ومن وجهة نظري أيضا يجب إلغاء املادة التي تش���ترط على 
املستأجر الصادر ضده حكم أول درجة بأجرة متأخرة أن يودع 

قيمة األجرة املقضي بها كشرط لقبول استئنافه.
ما رأيك ف��ي احتاد مكاتب احملامني؟ وهل لهذا تأثير س��لبي على 

جمعية احملامني؟
حقيقة ال أستطيع اجلزم باألهداف املرجوة من السعي إلشهار 
احت���اد مكاتب احملامني، وكل ما أمتناه أن يتجمع احملامون حتت 
مظلة واحدة وأن يكون هدف اجلميع هو حتويل جمعية احملامني 

إلى نقابة عامة للمحامني.
وبالتأكيد لها تأثير سلبي على جمعية احملامني خاصة أن تعدد 
املنظمات التي ينتمي إليها احملامون من املمكن أن تس���بب بلبلة 

في أداء احملامني ومثولهم أمام احملاكم.

شبيه بحكم اإلعدام

ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟
اإلبعاد اإلداري أراه مبثابة حكم باإلعدام ينهي حياة وتواجد 
املبعد )األجنبي( بالبالد دون أن تتاح له وسيلة للطعن على قرار 
إبعاده. وأقترح إعادة النظر في النظام املعمول به حاليا بتحديد 
حاالت على سبيل احلصر لصدور قرار اإلبعاد ومتكني املبعد من 
التظلم من القرار وإتاح���ة الفرصة له لترتيب أموره خاصة إذا 

كان املبعد رب أسرة موجودة معه في الكويت.
ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟

البدون قضية ش���ائكة ومتش���ابكة، ولكن أيا كانت أوصافها 
نأمل من احلكومة أن تضع حال جذريا لها خاصة ان هناك حاالت 
تستحق إعطاءها اجلنسية ومن املفارقات أن داخل البيت الواحد 

جند شخصا كويتيا وشقيقه »بدون«.
ما رأيك في محكمة اجلنايات الدولية؟

محكمة اجلنايات الدولية أهدافها سامية وآلية العمل بها مثالية 
ولكن مش���كلتنا أنها مثل مجلس األمن تستخدم لتحقيق أهداف 

الدول الكبرى.
ه��ل يحق حملام كويتي أن يترافع أم��ام احملاكم األخرى في دول 

مجلس التعاون؟
يج���وز للمحامي الكويتي املرافعة أم���ام محاكم دول مجلس 
التعاون دون أي مشاكل، أما بالنسبة للدول العربية واألجنبية 
فيجب أن يحصل احملامي الكويتي على إذن النقابة احمللية ووزارة 

العدل في هذه البالد ليتمكن من املرافعة أمام محاكمها.

نظام مثالي

م��اذا ترى في التحكيم؟ وهل ميك��ن أن يحل التحكيم في يوم ما 
محل احملاكم التقليدية؟

التحكيم نظام مثالي للمنازعات التجارية وتتجه إليه حاليا 
أغلب الشركات الكبرى والشركات متعددة اجلنسيات نظرا لسرعة 

فصله في املنازعات وسهولة إجراءاته.
 ولكن من الصعب أن يح���ل التحكيم محل احملاكم التقليدية 
حلوال كامال خاصة أن التحكيم ال يتناس���ب إال مع قضايا معينة 

خاصة القضايا التجارية.

تعاون الحكومة والمجلس

ما أه��م القضاي��ا العامة التي تهم الش��ارع الكويت��ي في الوقت 
الراهن؟

القضية العامة التي تهم الشارع الكويتي تتمثل في التعاون 
ب���ني مجلس األمة واحلكومة حيث وصل األمر إلى حد ال يحتمل 
من كثرة االستجوابات وما يتبعها من حل للمجلس وهي أمور بال 
شك تؤثر فقط على احلياة السياسية بل على احلياة االقتصادية 
أيض���ا والتي تنعك���س آثارها على األفراد فه���ي القضية األولى 

للمواطن الكويتي.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

من جد وجد ومن زرع حصد.
هل لديك ما تريد إضافته أو ترى أننا نس��ينا ش��يئا لم نس��ألك 

عنه؟
أشكر لكم استضافتكم لي، وآمل أن أكون ضيفا خفيفا عليكم 

وعلى القراء األعزاء.

»منذ أن كنت طالبا باملرحلة الثانوية وأنا أطمح لدراسة القانون ولذلك 

التحقت بكلية احلقوق. ومنذ تخرجي حرصت على العمل في أكثر مكاتب 

احملاماة خبرة. وأنـا اآلن أمارس املهنة في مكتبي اخلاص مع شـريكي 

احملامي محمد حسن الكندري«.

بهذه الكلمات بدأ احملامي أحمد سالم الشهاب لقاءه مع »األنباء« والذي 

كان لقاء مثمرا حافال باملعلومات القانونية القيمة. والشهاب هو 

أحد احملامني الشباب الذين بزغ جنمهم في 

سماء احملاماة في اآلونة األخيرة 

وبرع بشكل خاص في 

القضايا اجلزائية.

أكد أن المحاماة من أقدس المهن وأكثرها إنسانية

مسألة التعاون بين المجلس والحكومة هي القضية األولى للمواطن الكويتي
المحامي أحمد الشهاب: 


