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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

ن  نـــو قا
األحـــــوال 
الشـخصيـــة 
الحالـي منحـاز 
المــرأة  إلــى 
تعتري  وعيـوب 
اإليجارات  قانون 
واؤيـد عــرض 
قـرارات اإلبعاد 
علــى القضـاء

أؤيـد فكرة تحويـل جمعيـة المحاميـن إلـى نقابة لحفـظ حقوق 
المحاميـن ومسـاعدتهم علـى أداء عملهـم بالشـكل األفضـــل

قانـون المحامـاة الحالـي جيـد لكننـا نطمح إلـى األفضـل دائماً

أرجو تعريف القارئ باحملامي أحمد الكندري.
أحمد حبيب الكندري. خريج كلية احلقوق جامعة الكويت سنة 
2004. عضو جمعية احملام���ن الكويتية وفي طريقي للحصول 

على عضوية احتاد احملامن العرب.
كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟

منذ التحاقي بكلية احلقوق وأنا أضع نصب عيني على مهنة 
احملاماة ملا حتمله هذه املهنة من مبادئ سامية وأخالقيات راقية 
ومعان عظيمة. وبالفعل عقب تخرجي في س���نة 2004 التحقت 
بالعمل في مكتب األستاذ أحمد الشحومي احملامي والذي لم يبخل 
علي بأي معلومة س���واء كانت فنية أو إدارية حتى تعلمت منه 

أساسيات ومبادئ املهنة بالشكل السليم.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

مهنة احملام���اة تعد من أبرز املهن اإلنس���انية، فتجد فيها أن 
احلق يعلو وال يعلى عليه وفيها أيضا نصرة املظلوم على الظالم 
فما أجمل أن تسعى وراء هذه املبادئ ومن أجل تطبيقها وإعادة 

احلق ألصحابه.

هموم ال يمكن حصرها

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة.
هم���وم املهنة كثيرة وال ميكن حصره���ا. والذي ميارس هذه 
املهنة يعي متاما مش���اكلها، فعلى سبيل املثال الوقت جزء مهم 
في مهن���ة احملاماة، حيث ان الوقت ليس ملك احملامي وإمنا ملك 
موكلي احملامي من حيث دراس���ة القضية بشكل جيد وحضور 
جلس���ات احملكمة واحلصول على احلكم وأخيرا تنفيذه إذا كان 

لصالح املوكل.
وال يخفى على أح���د اجلهد الكبير الذي يبذله احملامي عندما 
يباشر أي قضية، ألن احملامي في هذه احلالة يضع نفسه في مكان 
صاحب القضية ويعتبر املشكلة في املقام األول مشكلة شخصية 
له حتى يستطيع إيجاد احلل وإعادة احلق املسلوب ملوكله، ناهيك 
عن ممارس���ة احملامي أكثر من قضية وتعرضه ألكثر من مشكلة 

وإيجاد احلل األنسب لكل منها.

مشكالت اإلعالن

ما أبرز مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
مش���كالت كثيرة، لكني أذكر البعض منها على سبيل املثال: 
فبالنسبة للتقاضي أرى أن هناك بطئا كبيرا في إمتام اإلجراءات 
م���ن حيث التأخير في إعالن الصح���ف املرفوعة ومن حيث أنك 
رمبا تكون على عجلة في رفع الدعوى وحتضر أمام احملكمة في 
أول جلسة وال يكون بعض اخلصوم قد مت إعالنهم فتضطر بعد 
ذلك ألخذ أجل آخر من احملكمة لكي تعلن اخلصوم مما يؤدي إلى 

تأخر أجل الفصل في الدعوى في هذه احلالة.
أضف إلى ذلك مشكلة التنفيذ فعندما حتصل على حكم وتريد 
تنفيذه ال تس���تطيع تنفيذه بس���رعة، حيث ان هناك نقصا في 
عدد املوظفن في إدارة التنفي���ذ وضغطا كبيرا عليهم في إنهاء 
املعامالت حيث يكون هناك أكثر من محام يريد تنفيذ أكبر عدد 
من أحكامه في يوم واحد وال يستطيع موظفو التنفيذ إنهاء كامل 
هذه اإلجراءات، لكن ليس الكل وإمنا البعض منهم على كفاءة تامة 

ويبذلون أقصى مجهود ويستحقون منا الشكر والتقدير.
أما بالنسبة للمتقاضن فال توجد إال مشكلة واحدة وهي جهلهم 
بالقانون فرمبا يكون الشخص منهم لديه قضية وتكون لصاحله 
وال يستطيع توكيل محام بها لظروفه املادية مثال، فيقوم باستشارة 
أناس ال يفهم���ون القانون إمنا يدعون أنهم قانونيون ويكتبون 
له املذكرات والصحف غير القانونية، وبالتالي اخلاسر في املقام 
األول هو صاحب القضية الذي ل���م يلجأ إلى الطريق الصحيح 
وإمنا جلأ إلى مدعي املهنة الذي���ن هدفهم الوحيد محاربة املهنة 
والربح املادي الس���ريع من دون جهد ومن دون حضور جلسات 

احملكمة ألنهم ال يحق لهم احلضور.

شتى أفرع القانون

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
احملامي الناجح ميارس القانون في شتى فروعه لكي يستطيع 
الرد على أي استفسار يوجه إليه. لكن ال مينع أن يتخصص في 
أحد أفرع القانون التي رمبا تكون وفقا لدراساته العليا مثال، أما 
بالنسبة لي فإني أحب أن أمارس جميع أفرع القانون حتى أصبح 

قانونيا ومحاميا متمكنا وناضجا في القانون.
ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟

جميع القضايا التي أوكل بها مهمة بالنسبة لي فال فرق لدي 
بينها، إال أن هناك قضية وكلني فيها أحد املواطنن وهي قضية 
أحوال شخصية مضمونها أن طليقته كانت قد رفعت دعوى ضده 
تطالب فيها بتس���لم أغراضها منه بعد تطليقها وهي في مجملها 

تساوي خمسة آالف دينار )من ذهب ومالبس وغيرها(.

وعندما نظ���رت الدعوى أمام احملكمة أظهر موكلي مس���تندا 
عرفي���ا لم يكن قد أظهره لي من قبل وه���و عبارة عن ورقة بها 
اعتراف من الزوجة أنها قد حصلت على جميع مستحقاتها منه 

بعد تطليقها.
ورغم أن هذا املس���تند كان في حوزة املوكل قبل رفع الدعوى 
إال أنه ل���م يكن يعلم قيمته إذا ظهر أم���ام احملكمة، حتى أنه لم 
يظه���ره لي كمحاميه. وقد متكنا بفضل اهلل وبهذا املس���تند من 
كسب الدعوى حيث قضت احملكمة الكلية برفض الدعوى وأيدتها 

محكمة االستئناف في ذلك.
وقد اس���تغربت من موكلي عندما جاءني قبل جلس���ة النطق 
باحلكم في القضية ببعض األوراق وقال لي: هل ميكن أن أستفيد 
من هذه األوراق؟ وعندما رأيت هذا املستند تعجبت كثيرا وقمت 
على الفور بتقدميه للمحكمة قبل أن تصدر احملكمة قرارها بحجز 
الدعوى للحكم، مما كان له أكبر األثر في تغيير مسار الدعوى.

ه��ل ميك��ن أن تقبل الدف��اع عن مته��م وأنت تعلم أن��ه مرتكب 
اجلرمية؟

األصل أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته، أما االستثناء فقانون 
اجلزاء شرع في نصوصه على بعض املواد التي تنص على أسباب 
اإلباحة التي ال يعد بها الشخص مجرما كما في حالة الدفاع الشرعي 
عن النفس أو املال، لذلك عندما يأتي لي شخص في اتهام معن، 
رمب���ا يكون مظلوما أو رمبا تنطبق عليه أس���باب اإلباحة حتى 
ارتكب هذا الفعل فال ضير من الدفاع عنه في هذه احلالة، أما أن 
يأتي تاجر مخدرات مثال وعليه أحكام ولديه سوابق ويقول لي: 
دافع عني في هذه القضية فال أقبل، ملا فيه من تشجيع على بث 

السموم في املجتمع الكويتي احملافظ.

نطمح لألفضل

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
قانون احملاماة احلال���ي يعتبر جيدا نوعا ما، لكننا كمحامن 
نطم���ح لألفضل دائما، فأنا أؤيد فك���رة حتويل جمعية احملامن 
الكويتية إلى نقابة ملا فيها من أمور تساعد احملامي على أداء عمله 

بأكمل وجه وحلفظ حقوقه وتفوقه في أداء واجباته.
أضف إلى ذلك أنه لو كانت هناك حصانة للمحامي أسوة بباقي 
الدول حتى يأخذ وضعه االجتماعي بن الناس وحتى يتم حفظ 

حقوقه املادية واملعنوية وتتم السيطرة على مشكلة »مهنة من 
ال مهنة له« كما يطلقون عليها في الوقت احلالي.

منحاز للمرأة

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
نعم هناك بعض التحفظات ألن قانون األحوال الش���خصية 
ش���أنه ش���أن كل القوانن الوضعية هو قانون من وضع البشر 
فالب���د أن يعتريه بعض القصور في م���واده. فمثال لو أن هناك 
ش���خصا حصل على حكم رؤية ألوالده وكانت الرؤية في منزل 
األم وقدرتها احملكمة بساعتن خالل يومن في األسبوع فلو ذهب 
هذا الش���خص لكي يرى أوالده ومنعت���ه األم من رؤيتهم فليس 
لديه احلل ف���ي هذه احلالة إال الذهاب إل���ى مخفر املنطقة حتى 
ينفذ حكمه، فكل هذه األمور حتتاج إلى وقت معن فرمبا ينتهي 
وقت الرؤية وال يس���تطيع الشخص رؤية أوالده ويرجع خالي 

الوفاض إلى بيته.
أضف إلى ذلك موضوع الطالق للضرر، فهو حق لكال الطرفن 
وليس مقتصرا على الزوجة فقط، فمن حق الرجل أن يطلب من 
احملكمة تطليقه للضرر من زوجت���ه ملا أصابه من أضرار منها، 
فكثير م���ن الناس يجهل هذا املوضوع ويلجأ إلى دعوى الطاعة 

حتى يستطيع من خاللها إثبات نشوز الزوجة. 
باإلضافة إلى ذلك جتد أن قانون األحوال الش���خصية احلالي 
قد يكون منحازا نوعا ما إلى املرأة أكثر من الرجل، فعندما يطلق 
الرجل زوجته جتد في بعض القضايا أن احملكمة حتكم لها بنفقات 
رمبا تكون أكثر مما كانت حتصل عليه قبل طالقها من زوجها فال 
يس���تطيع هذا الرجل الزواج مرة أخرى أو تكوين أسرة جديدة 

ألن كاهله مثقل بالديون والنفقات.
ماذا ترى في قانون املرافعات؟

قانون املرافعات يعتبر عصب القوانن، وبدونه يعتبر القانون 
غير مكتمل من الناحية الشكلية، فهو الذي ينظم إجراءات سير 
الدعوى ودرجات التقاضي وإبداء الدفوع والطلبات أمام احملاكم 

على اختالف أنواعها ودرجاتها.

ال توجد مالحظات

ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟

ال توج���د أي مالحظات على قانون اجلزاء بقس���ميه اخلاص 
والعام، فهو يعتب���ر منظما إلى حد كبير، فهو يقس���م اجلرائم 
بأنواعها ويقس���م أركانها املادية واملعنوية ومدى توافر القصد 
اجلنائي بها ولكن يوجد ش���ق اإلجراءات اجلزائية والذي يبن 
كيف تس���ير فيها اجلرمية اجلنائية وتوجد به سلطة تقديرية 

للقاضي الذي يحكم بالقضية.

عيوب قانون اإليجارات

هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟
قانون اإليجارات عدل منذ وق���ت قريب لكن توجد به بعض 
العيوب أذكر بعضها على سبيل املثال ال احلصر، فعندما تكون 
مستأجرا لشقة مثال في إحدى العمارات السكنية ويرفض املؤجر 
تس���لم األجرة في الوقت احملدد كثير من الناس يقع في مشكلة 
وهي أنه يستمر في عدم دفع األجرة كون املؤجر رافضا لتسلمها 
بحج���ة انه ال توجد إيصاالت مثال، فيقع املس���تأجر بذلك حتت 
مظلة اإلخالء من احملكمة ودفع األجرة كاملة ولكن القانون وجد 
احلل األمثل لهذه املشكلة بأن جعل من حق املستأجر عمل إنذار 
بع���رض األجرة عن طريق احملكمة ومن ث���م إيداعها في خزينة 

احملكمة حتى مينع تالعب املؤجر في هذا املوضوع.
أضف إلى ذلك أن مواعيد استئناف أحكام اإليجارات تقدر ب� 15 
يوما فقط من تاريخ صدور احلكم فإن زادت املدة وأصبح 30 يوما 
أسوة بباقي األحكام حتى يستطيع أي من اخلصوم االستئناف 
دون قيد املدة فكثير منهم يعتقد أن مواعيد االستئناف 30 يوما 

وليس 15 يوما مما يفوت عليه ميعاد استئناف احلكم.
ماذا ترى في احتاد مكاتب احملامني؟ وهل له انعكاسات على جمعية 

احملامني؟
طبعا له تأثير سلبي على جمعية احملامن، فرمبا يكون تنظيم 
اجلهتن مختلفا من حيث اإلجراءات واملساعي وال نعلم من نتبع 
في هذه احلالة، اجلمعية أم االحتاد، لكني أمتنى التوفيق لالثنن 

ألن األمر في النهاية يصب في صالح احملامن بشكل عام.
ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟

اإلبعاد اإلداري هو حق س���يادي خال���ص للدولة، فبموجبه 
تستطيع الدول���ة احلفاظ على أمنها واستقرارها بن الدول لكني 
أرى أنه ال يوجد مانع من أن يعرض األمر على القضاء الكويتي 
النزيه لس���ماع أقوال املبع���د قب���ل إبعاده وحتى يتم التأكد من 

توافر مبررات اإلبعاد اإلداري في الشخص املبعد.
ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟

قضية البدون قضية إنسانية بحتة في املقام األول، فهذه الفئة 
لديها معاناتها ومش���اكلها التي البد من اإلسراع في حلها. وأرى 
أن حل هذه املش���كلة يق���ع على عاتق أعضاء مجلس األمة فهم 
السلطة التش���ريعية في البلد والبد من إقرار قانون ينظم هذه 

الفئة املظلومة ويوجد حل جذري لها.
ما رأيك في محكمة اجلنايات الدولية؟

محكمة اجلناي���ات الدولية تختص باجلرائم التي ترتكب في 
حق الدول واإلنس���انية، ويقدم كل شخص مرتكب لهذه اجلرائم 
أمامها كجرائم احل������رب والعدوان واإلرهاب واإلبادة اجلماعية 
وغيرها. ولكنى أرى أن كثيرا من األش���خاص قد ارتكبوا جرائم 
في حق شعوب ودول وقتل أبرياء ولم يقدموا للمحاكمة أمامها. 
فال أعرف الس���بب في هذا األمر، هل وج���دت من أجل أشخاص 

معينن؟
ماذا ترى في التحكيم؟ وهل تعتقد أن التحكيم سيحل يوما محل 

احملاكم التقليدية؟
التحكي��م أمر اختياري وليس إجباري���ا على أط���راف ال���نزاع، 
فالبد أن يتفق���وا عليه منذ البداية حتى يتم اللجوء حلل النزاع 
القائ���م، فمن وجهة نظ��ري أرى أنه ح����ل رمبا يعتبر جيدا في 
ظل بعض النزاع���ات وليس الكل لكني ال أعتقد أنه ميكن أن يحل 
مح��ل احملاكم التقليدي�ة، حي���ث ان القض���اء هو األفض���ل في 
جميع األحوال كون أن احملكم الب���د أن يك����ون جميع األطراف 
متفقن عليه ولك���ن أمام القض���اء هم مجب���رون عل��ى تقب���ل 
أحكام������ه بال ش���روط، أض���ف إلى ذلك أن هن���اك الكثي���ر من 
القضايا اليدخل التحك�يم فيها بل البد من نظرها أم���ام القضاء 

الكويتي النزيه.
ما أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي؟

قضايا كثيرة منه���ا قضايا القروض وما يصاحبها من فوائد 
تعسفية تقع على عاتق املقترض فه���ي تعد من قضايا العصر، 
فال توجد أس���رة كويتية بها ش���خ���ص غير مقترض والعكس 
صحيح توج������د بعض احلاالت القليل���ة والنادرة ليس لها أي 

قروض أو ديون تقع على كاهلها.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

الصب��ر والس���عي وراء إظه��ار احلق وإعادته ألصحابه، ألنه 
في النهاية ال يصح إال الصحيح. ) محمد  ماهر(احملامي احمد الكندري متحدثاً إلى الزميل مؤمن املصري

أكد أن مهنة المحاماة تعاني الكثير 
من المشكالت والمؤرقات

المحامي أحمد الكندري:
قضية فوائد القروض التعسفية
من أهم القضايا التي تهم المواطن
المحاماة علمتني الصبر والسعي وراء إظهار الحق وإعادته ألصحابه

محام شـاب، تخرج منذ حوالي سـت سنوات، ومنذ تخرجه آل على نفسه أن يبدأ كبيرا، فقرر االلتحاق بالعمل مبكتب احملامي أحمد الشـحومي الذي أعطاه اجلزء األوفر من خالصة خبرته وعلمه، فصعد درجات سلم 

احملاماة بخطى واثقة حتى وصل إلى درجة عالية في سنوات قليلة. إنه احملامي أحمد حبيب الكندري الذي يرى أن احملاماة تعاني من كثير من املشكالت ويرى أن أفضل احللول لهذه املهنة هو أن ينضم احتاد مكاتب 

احملامني إلى جمعية احملامني ويتحوالن إلى نقابة لها قدرة على استيعاب مشاكل احملاماة وحلها. وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع احملامي احمد الكندري:


