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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

أرجو تعريف القارئ باحملامي يعقوب الصانع.
يعقوب عبد احملسن الصانع، خريج كلية احلقوق جامعة عني شمس 
عام 1991، وحاصل على دبلومة خاصة في القانون العام )الدستوري( 
ولدي رسالة املاجستير بعنوان: »أصول املمارسة البرملانية.. حالة الكويت 
منوذجا«، وقد انتهيت من الدبلومة واآلن في انتظار مناقشة الرسالة، 
وكما تعل����م ان الدبلوماتني اللتني حصلت عليهما مبثابة املاجس����تير، 
والبعض بالفعل يكتفي بهما، إال أنني أفضل أن أقدم رس����الة للمناقشة 
لتطوير نفس����ي. وعندما تخرجت ف����ي اجلامعة كنت أحب أي لقاء فيه 
خبراء دس����توريون، ولذلك عندما كبرت قمت بعمل اتفاقية تعاون مع 
أكبر خبير دستوري باملنطقة وهو د. يحيى اجلمل، فطوال سنوات عملي 
باملهنة قرأت كتبا كثيرة للدكت����ور اجلمل وكنت دائما من املعجبني به 
كأستاذ للقانون، كما أنني كنت دائما أمتنى أن يجمعني لقاء مع املرحوم 
عثمان عبد امللك الصالح، هذا القطب القانوني الكويتي الذي عش����قت 

علمه رغم أنه لم يدرس لي، إال أنني تتلمذت على كتبه.
أنا عضو جمعية احملام����ني الكويتية وعضو احتاد احملامني العرب 
وعضو احتاد احملامني الدوليني، ورئيس جلنة الدفاع عن أتعاب احملامني 
بجمعية احملامني الكويتية، وعضو جمعية احملافظة على املال العام، وأنا 
حارس قضائي ومص����ف اتفاقي، ومحكم فأنا من أوائل احملكمني الذين 
عملوا مبوجب احلصول على ش����هادات وخضت اختبارات بالتحكيم، 
وليس مجرد دورات حصلت عليها، ويكفيني فخرا أنني كنت من األوائل 

في هذه االختبارات.

المحاماة عشقي

كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج حتى اآلن؟
لم أفكر، منذ أن كنت في اجلامعة وحتى هذه اللحظة، في أن أمتهن 
مهنة غير مهنة احملاماة، ورغم أن كل ظروفي كانت تسمح لي بااللتحاق 
بأي عمل حكومي، سواء في النيابة العامة أو الفتوى والتشريع أو أي 
جهة م����ن اجلهات التي كانت حلما للكثيري����ن، إال أنني لم أفكر في أي 
مهنة أخرى بس����بب عش����قي للمحاماة. وقد عشت مع مهنتي هذه على 
مدى تسعة عشر عاما أكثر مما عشت مع أسرتي، وعقب تخرجي عملت 
مع شقيقي األكبر األستاذ رياض الصانع، حيث عملت معه ملدة أربع أو 
خمس سنوات. وكسنة احلياة بدأت بعد هذه السنوات في التفكير في 
االستقالل مبكتبي اخلاص وقمت بالفعل بفتح مكتبي هذا، وخالل هذه 
السنوات اخلمس التي عملت فيها مع شقيقي األستاذ رياض لم أتقمص 
شخصية شقيق صاحب املكتب، بل كنت أواظب على عملي واحلضور 

املبكر إلى احملكمة قبل أي شخص آخر من العاملني معنا باملكتب.
وال أنكر أنني تعلمت مهارة املرافعة من شقيقي األكبر األستاذ رياض 
وتعلمت منه أساسيات مهنية جيدة، فقد تعلمت منه أمورا كثيرة أهمها 
أنني تعلمت من����ه الصدق مع املوكل، فأخي رياض فيه صفة ال أنكرها 

وهي من أهم املميزات التي يتميز بها وهي صدقه مع املوكل.
وباإلضافة إلى ش����قيقي رياض، أذكر باخلير أس����تاذي الذي علمني 
احملاماة بالفعل هو املستشار الكبير، والذي كان رئيسا حملكمة النقض 
املصرية قبل بلوغه سن املعاش، هو األستاذ املستشار محمد أحمد لطفي، 

فهذا الرجل أذكره دائما بخير ألنه عزز في مهارة الكتابة القانونية.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

مهن����ة احملاماة تعني لي احل����ق ونصرة املظلوم، وال يش����عر بهذا 
املوض����وع إال من يظلم، هناك من ينظ����ر للمحامي بطريقة أو بأخرى، 
ولكن حتى هذا عندما يقع في أي مش����كلة، س����واء مدنية أو جتارية أو 
جزائية، يش����عر بقيمة احملامي، وينسى اجلانب املادي وال يفكر إال في 

كيفية رجوع مظلمته إليه.

المحامي محسود

حدثنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها.
كثير من احملامني يقولون: »عدو احملامي موكله« وهي عبارة نقلوها 
عن احملامني في مصر، وأنا ال أقول هذا وإمنا أقول إن جحود املوكل من 
أبرز هموم احملامي، فعندما يأتيك املوكل وهو في ورطة أو مشكلة ويلجأ 
إليك حللها، ومبجرد أن تقوم بحل مش����كلته جتده يجحد حقك وتعبك 
معه بدال من االعت����راف بجميلك وتقدير جهدك وأتعابك، فبدال من دفع 
مؤخر األتعاب جتد املوكل يلجأ إلى احملكمة ويقدم شكوى ضد احملامي 

متظلما من األتعاب، وهذا فيه جحود من املوكل.
وسأحكي لك قصة غريبة، ففي أحد األيام مثلت أحد املتهمني في قضية 
استيالء على أموال عامة، وبذلت فيها جهدا جبارا لدرجة أنني سافرت 
إلى ثالث دول للحصول على مستندات تثبت براءة الرجل، وعندما صدر 
حك����م احملكمة ببراءته ال تتخيل م����اذا قال لي فقد قال باحلرف الواحد: 
مبروك عليك انك كسبت قضية كبيرة كهذه، وستكون هذه القضية لك 
فخرا، هذا ما قبضته منه بعد صدور احلكم، فبدال من أن يشكرني على ما 
بذلته من جهد في قضيته حسدني على مهارتي في الدفاع عنه، وعندما 

أقول لك إن الشعب الكويتي يتمتع باحلسد فأنا أعني ما أقول.
وعندما يصطدم احملامي باملوكل بخصوص دفع األتعاب، فإنه يلجأ 
إلى القضاء، وهنا تكمن املشكلة، فعادة ما يكون هناك عقد بني احملامي 

وامل����وكل، إال أن هذا العقد يبدو أنه ه����و العقد الوحيد الذي يخرج عن 
نطاق القاعدة املعروفة التي تقول: »العقد ش����ريعة املتعاقدين«، وهنا 

جند أن احملكمة أصبحت تضع تشريعا قضائيا.
ف����إذا كانت هناك دائرتان تنظران قضية م����ن نفس النوع، جتد أن 
إحداهما تطبق نص املادة 32 وأخرى تطبق مادة أخرى، وأنا كمحام ال 
أنازع القضاء، ولكن أليس من حقي أن أعرف كيف مت تقدير هذه األتعاب؟ 
فاحملام����ي يطلب أتعابا مثال في إح����دى القضايا مائة ألف دينار وتأتي 
احملكمة وتقدر أتعابه بألف أو اثنني أو ثالثة آالف دينار ملاذا وعلى أي 

أساس مت تقدير األتعاب بهذا الشكل؟ 

اإلعالن وضباط الدعاوى

ما أبرز مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
الكويت هي البلد الوحيد الذي يس����مح للمتقاضي بأن يرفع دعوى 
بنفس����ه من خالل ضباط الدعاوى، فهذا النظام غير موجود بأي دولة 
سوى الكويت، ومع احترامنا لضباط الدعاوى إال أن ضابط الدعاوى ال 
يس����تطيع أن يقدم لك اخلدمة التي يقدمها لك احملامي، وأنا هنا ال أقلل 
من فهمه����م للقانون، بل هم أناس أكفاء، إال أنن����ي أقول انهم موظفون 

والوقت ليس ملكهم.
فعندما يك����ون أمامك عدد كبير من املتقاضني فإنك مضطر أن تقوم 
بعملك على قدر ما يسمح به الوقت في حني أن احملامي يكون معك طوال 
الوقت ويتحرك في النيابة عنك في كل خطوات احملاكمة، فضابط الدعاوى 
يقوم بكتابة صحيفة الدعوى على ورقة واحدة، يش����رح فيها الدعوى 
باختصار ال يفي أحيانا بالغرض، أما احملامي فيقوم بكتابة صحيفة دعوى 
مسهبة تتضمن كل تفاصيل الدعوى كما شرحتها له ويقوم بتأصيلها 

قانونا حتى تكون مقنعة للمحكمة التي ستنظر الدعوى.
وهناك مش����كلة قسم اإلعالن، واملش����كلة هنا ليست مشكلة موظف 
اإلعالن وإمنا العيب في اإلدارة نفس����ها، فأنت ف����ي عصر ال ميكنك أن 
تغطي مش����كالت البلد من خالل عشرة أو اثنى عشر مندوب إعالن في 
كل محكمة، فأنت هنا تطلب املس����تحيل، واحلل األمثل لهذه املشكلة أن 
يتم تخصيص »اإلعالن«، فإذا قمنا بتكليف شركة خاصة بالقيام مبسألة 

اإلعالن وتكون الوزارة فقط رقيبا عليها لنجح األمر بشكل كبير.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

أنا أفضل أي قضية فيها فكر، وحتد مع الذات، أو تكون فيها صعوبة 
أو معقدة أيا كان نوعها.

قضية الصباغة

ما أهم قضية مرت عليك خالل حياتك املهنية؟
ه����ي قضية العميد عادل الصباغة مدير إدارة املؤسس����ات العقابية 
األسبق، والذي مازالت تربطني به عالقة صداقة مستمرة منذ عام 1998، 
فه����ذه القضية كانت من أصعب القضايا اجلزائية التي مرت في تاريخ 
الكوي����ت. فأنت تتكلم عن واحد من أكف����أ القياديني في وزارة الداخلية 
الكويتية على مدى تاريخها. وقد مت اتهامه مبساعدة سجني على الهرب 

من السجن املركزي مقابل مبلغ من املال.
فقد كانت هذه القضية في حينها محل اس����تجواب لوزير الداخلية. 
وكانت جلس����ات احملاكمة في هذه القضية ماراثونية طويلة ومتصلة. 
وكان العمل فيها غير تقلي����دي لدرجة أنني طلبت من احملكمة معاينة 
فتحة الهروب التي قيل إن املتهم الهارب خرج من خاللها وقمت بقياس 

قطرها بنفسي.

المحامي يعقوب الصانع 

ومن ضمن األمور التي طلبتها تفريغ محتوى الكاميرات املوجودة 
بالسجن بالكامل كما طلبت من احملكمة السماح بتزويدنا بأرصدة عادل 
الصباغة في البنوك. فكان العمل في هذه القضية غير تقليدي. وعندما 
رأت احملكمة أنني قدم����ت أدلة نفي تدحض أدلة الثبوت قامت احملكمة 
بإعادة القضية إلى النيابة العام����ة للتحقق من صحة دفاعنا. وجاءت 
النيابة بخبراء التكيي����ف وخبراء في وزارة العدل ومت التحقق من كل 

ما ذكرناه في دفاعنا.

مسألة مبدأ

هل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟
أبدا. في املاضي كان من املمكن أن أقبل هذا األمر أما اآلن فال. فاحملاماة 
شأنها شأن أي مهنة أو وظيفة، عندما تكون في بداية امتهانك للوظيفة 
أو املهنة، كالضابط حديث التخرج مثال، جتد تعامله مع القضايا مختلفا 
عن العقيد أو العميد أو اللواء. ففي البداية كنت أتصور أن الشطارة هي 

قبول القضايا والدفاع عن املتهم أما اآلن فاألمر يختلف متاما.
فبع����د ردح من الزمن في التعامل م����ع القضايا، أجدني قد نضجت 
فكريا ووجدت أنه ليس هناك شيء يساوي أن تخالف شرع اهلل خاصة 
في القضايا اجلزائية. وبالتالي أنا عندي الشجاعة أن أرفض أي قضية 
جزائية يأتيني املتهم ويقرر أنه ارتكب اجلرمية املسندة إليه. أما إذا كان 
املتهم مثال في قضية تعاطي مخدرات وجاءني واعترف لي بأنه تعاطى 

املخدرات بالفعل وأنه نادم ولن يعود فهذا أمر مختلف.
هناك تزايد كبير في أعداد احملامني، فهل هذه ظاهرة إيجابية أم سلبية؟

إذا كانوا من الشباب والشابات فهي ظاهرة صحية تثري املهنة وتعطي 
تدرجا للمتقاضني. فالش����خص الذي يري����د أن يوكل محاميا في قضية 
صغي����رة أو جنحة مثال ال يكون في حاجة إلى محام كبير ليترافع عنه 
وإمنا يستطيع اللجوء حملام من احملامني الشباب وفيهم البركة أيضا.

أما الظاهرة التي ال أحبها فهي ظاهرة املوظف الذي قضى جل عمره 
في العمل احلكومي ثم بعد تقاعده من وظيفته باحلكومة يأتي ويفتح 
مكتب محاماة في وقت نسي أو كاد أن ينسى ما درسه في كلية احلقوق. 
فمن غير املنطقي أن يقضي الشخص ثالثني سنة أو أكثر أو أقل دون أن 
يشتغل بالقانون، ثم يأتي ويفتح مكتب محاماة ملجرد أنه يحمل شهادة 

في احلقوق منذ ثالثني سنة.
هل ترشح أبناءك ملمارسة مهنة احملاماة؟

ابني يوس����ف حاليا يدرس احلقوق بجامعة عجمان. وقد كان هذا 
التوج����ه نابعا منه ألنني زرعت في أبنائي ح����ب املهنة منذ كانوا في 

دراستهم االبتدائية.
ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟

نحن كمحامني اآلن نعمل على تعديله، رغم أنه ليس في حاجة إلى 
تعديل إال أن البعض يفهمه بطريقة خاطئة. فقد أثار لغطا فيما يتعلق 

بتنظيم مهنة احملاماة والسيما في موضوع أتعاب احملاماة.
هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟

قانون األحوال الشخصية مرتبط بشكل كبير بالشريعة اإلسالمية. 
وليس لدي حتفظات على قانون األحوال الشخصية.

قانون الرهن العقاري

ما رأيك في قانون املرافعات؟
لدينا بعض النصوص القانونية التي أعتقد أن بها نقصا وحتتاج 
إلى مراجعة. فالقوانني لدينا منذ ستينيات القرن املاضي والتعديالت 

التي متت للقوانني ال تذكر، والدليل كثرة الطعون التي تقدم للمحكمة 
الدستورية بعدم دستورية بعض النصوص في كثير من القوانني. زد 
على ذلك، وخذها على لساني، معظم التشريعات التي تصدر من السلطة 
التشريعية تنقصها الصبغة التشريعية القانونية. فاملطبخ التشريعي 
الذي كان س����ائدا في مجلس األمة أصبح اآلن مفقودا. وال تسألني ملاذا، 
فالقوانني التي يتم س����نها اآلن أصبحت مضحك����ة، فقد ماتت الصبغة 
التشريعية والقانونية من القوانني التي تصدر في هذه األيام. وبالتالي 
أصبحت هدفا سهال لنا نحن احملامني الصطيادها. ومن هذه القوانني مثال 
املادتان )8( و)9( من قانون الرهن العقاري والذي تصدينا له في دعوى 

بيت التمويل وصدر احلكم لصاحلنا مما ينسف هذا القانون.

لم نصل إلى مرحلة النضج

ما تقييمك للدعاوى اإلدارية بالكويت؟
مازلن����ا لم نصل إلى مرحلة النضج في الدعاوى اإلدارية. وبخبرتي 
أجد أن احملاكم الكويتية حبلى في القضايا املدنية والتجارية واإلدارية 
واجلزائي����ة، ولدينا قضايا من هذه األن����واع أكاد أجزم بأنها أفضل من 
القضاي����ا املوجودة في مصر، أما القضايا اإلدارية فمازلنا لم نصل إلى 

امللكة التي نفتخر بها.
ما سلبيات وعيوب قانون املرئي واملسموع اجلديد؟

من وجه����ة نظري فإن األعض����اء مع إعطاء احلري����ات، وعندما بدأ 
اإلعالم ينتقده����م وجدنا البعض منهم يطالب بتعديل هذا القانون. أما 
أن����ا فأنا مع تعديل هذا القانون ولس����ت ضده. فأنا مع إعطاء احلريات 

ومع الرقابة الذاتية.

وصمة عار في جبين القانون

ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟
من أهم النصوص التي ال أقتنع بها حتى اآلن في قانون اجلزاء املادة 
املتعلقة باملواقعة بني ش����اب وفتاة. فعندما تخرج بنت تبلغ من العمر 
عش����رين عاما وأحد عشر شهرا مثال مع ش����اب يبلغ من العمر ثمانية 
عشر أو تسعة عش����ر عاما ويواقعها برضاها يأتي القانون ويقول إن 
الشاب هو املتهم والبنت مجني عليها. فهذه املادة وصمة عار في جبني 

القانون الكويتي.
ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟

البد أن يتم تنظيم اإلبعاد اإلداري. فهذا القانون، رغم أنه متعلق بأمور 
السيادة، إال أنه البد أن تكون هناك جهة قضائية مع الداخلية تراقب هذه 

املسألة. فهناك كثير من حاالت اإلبعاد تكون فيها الكيدية واضحة.

التحكيم ظاهرة حضارية

ما رأيك في التحكيم؟
التحكيم يتميز بسرعة الفصل في الدعاوى خاصة التجارية، والتحكيم 

ظاهرة حضارية توفر اجلهد والوقت للطرفني في جميع النزاعات.
ما أهم القضايا العامة التي تهم املواطن الكويتي؟

غلي����ان املجتمع، وأنا يقلقني أننا صرنا مجتمعا مفروزا. فأصبحت 
الكويت منقس����مة بش����كل غير مريح فلم يكن هناك على مدى تاريخنا 
الطويل هذا الفرز من حضر وبدو وسنة وشيعة وغيرها من األمور التي 
تثير الفتنة وتدعو للتفرقة. فعندما يطلع علينا أحد الناشطني السياسيني 
ويقول إن املناطق اخلارجية هي التي تقود املعارضة، فما معنى املناطق 
اخلارجية واملناطق الداخلية؟ وما معنى أن تقود هذه أو تلك املعارضة؟ 
فهذا كالم خطير ال يجب أن يقال. فلم نكن أبدا نفكر بهذه الطريقة »سنة 
وشيعة وبدوا وحضرا« فكلنا كويتيون وكلنا مواطنون، واحلديث عن 

الوحدة الوطنية ليس شعارا وإمنا هو فكر وفهم وصدق.

إرساء للعدالة

ما رأيك في مسألة سن قانون ملخاصمة القضاء؟
أنا أتفق متاما مع قانون مخاصمة القضاء من أجل إرس����اء العدالة. 
فقان����ون مخاصمة القضاء يحمي القاضي قبل املتقاضي. وبوجود مثل 
هذا القانون تكتمل أركان العدالة. فاآلن العدالة عرجاء في الكويت بدون 
وجود قانون ملخاصمة القضاء. فنحن بش����ر ولسنا آلهة، والبشر فيهم 
املخطئ وفيهم املصيب وليس هناك ش����خص من����زه عن اخلطأ، حتى 

القاضي، فهو بشر يصيب ويخطئ.
صحي����ح أن مهنة القضاء مهنة س����امية ولكن الب����د أن يكون هناك 
أيضا قانون يكفل العدالة ملن يلجأ لها. واألمر الهام هنا هو من سيقوم 
بالفصل في القضايا التي ترفع في شأن مخاصمة القضاء؟ إنهم القضاة 
أنفس����هم. إذن نحن في بيت القضاء. وعندما نطالب بقانون ملخاصمة 
القضاء فنحن ال نش����كك في نزاهة القضاء بل على العكس فهذه زيادة 

في مصلحة القضاء قبل املتخاصمني.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

أهم درس تعلمته من هذه املهنة أن أي إنسان مهما بلغ من نفوذ أو 
منصب من املمكن أن يقع في أي مش����كلة، وليس بالضرورة أن تكون 

مشكلة جزائية.

لم يكن هناك 
تاريخنا  مدى  على 
هذا الفرز من حضر 
وبدو وسنة وشيعة 
عدد  ازدياد 
المحامين ظاهرة 
إيجابية ألنها  تثري 
القانوني  العم�ل 

المحامي يعقوب الصانع ل�  »األنباء«:
قانون مخاصمة القضاء يرسي العدالة 
ويحمي القاضي قبل المتقاضي
محام معروف في الوسط القانوني مبهارته في الطرح 
واملرافعة ومعروف بسرعة البديهة في التعامل مع احملكمة، 
له من اخلبرة ما يقرب من عشرين عاما قضاها بحب وعشق 
في خدمة القانون واملهنة، علمته احلياة أن أي إنسان من 

املمكن أن يقع في مشكلة مهما عال شأنه أو زاد نفوذه.
إنه احملامي الفذ يعقوب الصانع الذي أثرى احلياة القانونية 
في الكويت بأحكامه الفريدة والغريبة، وهو الشقيق األصغر 
والتلميذ النجيب للمحامي الكبير رياض الصانع، يعترف بأنه 
تعلم املهنة وأصولها على يد شقيقه رياض، كما يعترف بأن 
احملاماة في حاجة إلى تعديل للقوانني حتى تواكب التطور 

املستمر وفيما يلي تفاصيل لقائه مع »األنباء«.

أكد أن جحود الموكل من أبرز هموم المحامي

)كرم دياب(احملامي يعقوب الصانع في حواره مع الزميل مؤمن املصري


