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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

ـل القضايـا الجزائية  ُأفضِّ
ألنهــا تتميـز عــن غيرهـا 
بوجـوب المرافعـة الشفويـة

أرجو تعريف القارئ باحملامي عبدالعزيز الياقوت؟
عبدالعزيز علي الياقوت خريج كلية احلقوق جامعة 
الكويت عام 2006 وأنا اآلن أحضر رسالة املاجستير 
بجمهورية مصر العربيةـ  جامعة طنطا، عضو جمعية 

احملامني الكويتية وعضو احتاد احملامني العرب.

ال غنى عنها

كيف كان مش��وارك مع احملاماة من��ذ التخرج حتى 
اآلن؟

بعــــد حصولي على اإلجــــازة اجلامعية من كلية 
احلقوق توجهت إلى جمعية احملامني الكويتية للتسجيل 
فيها ملمارســــة املهنة حيث ان هذا القرار اتخذته مع 
نفسي ملزاولة املهنة حبا فيها ولكي أستمر فيها وليس 
كما يفعل البعض أن يقوم بالتسجيل بصفة مؤقتة 

حتى يبحث عن الوظيفة التي تناسبه.
وبدايــــات العمل كانت مبكتب األســــتاذ شــــاهني 
الشاهني احملامي فهو من الناس الذين لهم دور كبير 
في استمراري باملهنة وحبي لها فقد كنت أتدرب عنده 
في فترة الصيف عندما كنت طالبا بالكلية وهو من 
علمني فنون هذه املهنة وخطواتها األساسية وكان 
معي باملكتب زميلي بالكلية األستاذ عبداهلل العبيدلي 
فعملنــــا معا مبكتب الشــــاهني للمحاماة إلى أن جاء 
الوقت الــــذي اتخذنا فيه أنا وزميلي العبيدلي قرارا 
بأن نستقل معا ونفتح مكتبا خاصا بنا ملزاولة املهنة 

وهذا القرار كان قرارا صائبا.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

إن مهنة احملاماة تعني لي الكثير، فال أســــتطيع 
االستغناء عنها وال أقارنها بأي مهنة أخرى في مجال 
القانون فهي تناسبني ألنها من أصعب املهن والسيما 
فــــي وقتنا احلالي الذي برز فيــــه الكثير من الزمالء 
احملامني ومن ينجح فيها يعتبر قد حقق إجنازا يفتخر 
به، كما أن للمحاماة طابعا آخر فهي تختلف عن املهن 

األخرى حيث انها تعتبر من املهن احلرة.

مصلحة الموكلين أواًل

حدثنا عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها؟
إن أصعب ما يعانيه احملامي هو أن وقته ليس ملكه 
وإمنــــا هو ملك لغيره والهم األكبر في هذه املهنة ان 
احملامي يقع على عاتقه مصلحة املوكل ويكون شغله 
الشــــاغل بذل قصارى جهده للحصول على نتيجة 
أفضل ملوكله. وتنحصر مشــــكالت مهنة احملاماة في 
أن بعض املوكلني إرضاؤهم غاية ال تدرك مبعنى أن 
احملامي كل ما عليه هو بذل اجلهد والعناية باملوكل 
وليــــس أن يأتي احملامي بحكم لصاحله فإن احملامي 
يبذل جهده والقضاء هو من يفصل في الدعوى وليس 
احملامي. وبعض الناس ينظرون ملهنة احملاماة على 
أنها مهنة يسعى من ورائها احملامي لكسب املال فقط 
وال تهمه النتيجة وهذا غير صحيح فإن احملامي يهمه 
في املقام األول حتقيق النتيجة وليس املادة، كما يظن 
البعض. ومن أبرز مشكالت احملاماة أن بعض احملامني 
قاموا ببيع هذه املهنة واإلساءة لها عن طريق قيامهم 
بتضمني مكاتبهم لبعض الوافدين الذين يستغلون 
اسم احملامي ملزاولة املهنة داخل البلد، والغرض من 
وراء ذلك هو التجارة فقط وكسب املال حيث انهم ال 
يبذلون اجلهد وال يهتمون مبصلحة املوكل ويتفقون 
مع املوكلني على القضايا بأقل األتعاب، واملجني عليه 

في النهاية هو املوكل.
وهناك مشاكل عديدة في وزارات ومؤسسات الدولة 
من الناحية اإلدارية يجب إيجاد حلول لها ألنها تسبب 

عرقلة في العمل وتعطيل املصالح.

اإلعالنات والتنفيذ

ما أبرز مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
ال توجد مشكالت محددة للتقاضي. ويتضح من 
خالل املمارسة العملية أن أحد أهم هذه املشاكل البطء 
في الفصل في الدعاوى السيما بعض أنواع القضايا 
التي يحتاج أصحابها إلى سرعة الفصل فيها ومنها 
على سبيل املثال ال احلصر دعاوى الرؤية في قانون 

األحوال الشخصية.
ومن أبرز مشــــاكل التقاضــــي وجود تقصير من 

األجهزة املعاونة للقضاء ويبرز هذا بالنسبة لقسم 
اإلعالنات حيث ان البطء في اإلعالن يؤثر على سرعة 
الفصل في الدعاوى. وهناك أيضا مشكلة في تنفيذ 
األحكام حيث ان بعض املوكلني يشــــكون دائما من 

البطء في إجراءات تنفيذ بعض األحكام.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

ليس لدي أي نوع مفضل من القضايا ألن أي قضية 
تأتي إلّي أبذل فيها كل اجلهد، وال أفرق بني القضايا 
الصغيرة والكبيرة فالكل عندي سواء، وال أميز أيضا 
بني موكل وآخر فإنهم عندي سواء، ولكن أحب أن أترافع 
في القضايا اجلنائية ملا فيها من متيز عن غيرها من 
القضايا في احلضور وألنها تتطلب مرافعة شفوية، 

وهذه متيز احملامي املجتهد عن غيره.

الدفاع حق أصيل للمتهم

هل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب 
للجرمية؟

إن مهنة احملامــــاة في الواقع يحق فيها للمحامي 
أن يدافع عن املتهمني فــــي جميع أنواع القضايا ألن 
الدفاع حق أصيل للمتهم في القضايا اجلزائية بالذات 
ألن املهنة قائمة على الدفاع عن الناس ســــواء كانوا 
جناة أو مجني عليهم. فاحملامي ميثل هذا الشخص 
أمام احملاكــــم ألنه من أهل اخلبــــرة، ولكن يجب أن 

نفرق بني أمرين:
األول: أنه يجب أن ننظر إلى ظروف املتهم وقت 
ارتكاب اجلرمية والدوافع التي دفعته الرتكاب مثل هذا 
اجلرم، ومثال على ذلك أن يكون املتهم قتل شخصا 
عــــن طريق اخلطأ أو دفاعا عــــن النفس أو أن يكون 
الشخص مظلوما فإن املتهم بريء حتى تثبت إدانته 
في محاكمة عادلة. فال يجب أن ننظر إلى املتهم على 

أنه مجرم في كل األحوال.
الثاني: قد يكون من ارتكب اجلرمية في سن املراهقة 
أو أنه ارتكب فعال ولم يدرك عواقبه ولكنه ندم على 
هذا الفعل وقرر االبتعــــاد عن هذا الطريق اخلاطئ، 
ومثال ذلك تعاطي املخدرات واخلمور، فيجب التفريق 
بــــني املتعاطي الذي يعتبر مريضــــا يحتاج إلى من 
يعاجله، والتاجر الذي يفسد املجتمع بكل أطيافه من 

أجل احلصول على املال احلرام.
فاحملامي في نهاية األمر مخير في أن يتبنى القضية 
التي تعــــرض عليه ويدافع عن املتهــــم أو يرفضها 
ملبدأ شــــخصي أو ديني، كما أن احملكمة في القضايا 
اجلزائية تنتدب للمتهم محاميــــا للدفاع عنه إذا لم 

يكن لديه محام.

ظاهرة إيجابية

هناك تزايد كبير في أعداد احملامني، فهل هذه ظاهرة 
إيجابية أم سلبية؟

هذا التزايد يعتبر طبيعيا ألن نسبة قبول طلبة 
كلية احلقوق بجامعة الكويت قد زادت في السنوات 
األخيرة عما كانت في السابق، باإلضافة إلى أن هناك 
طلبة يتوجهون إلى بعض الدول العربية لدراســــة 

احلقوق.

فكثيــــر من هؤالء الطلبة عنــــد التخرج يقومون 
بالتســــجيل في جمعية احملامني الكويتية ملمارسة 
املهنة مؤقتا إلى أن يحصلوا على شهاداتهم ملمارسة 
املهنة التــــي يطمحون إليها، ولكــــن قليال منهم من 
يستمر في مهنة احملاماة ألنها تعتبر من املهن الشاقة 
وال تناسب الكثيرين، وبالتالي تعتبر هذه الظاهرة 
إيجابية ألننا لو نظرنا إلى عدد احملامني املمارســــني 
للمهنة في الكويت جند أن النسبة ال تذكر باملقارنة 
بعدد املواطنــــني واملقيمني وحجم القضايا املوجودة 

في البلد وبالتالي فهي نسبة وتناسب.
هل ترشح أبناءك ملمارسة مهنة احملاماة؟

أمتنى أن يكــــون لدى أبنائي الطموح ألن يكملوا 
مســــيرتي في هذه املهنة، لكن الذكور فقط منهم، أما 
اإلنــــاث فال أنصح لهن بها ألنها تعتبر مهنة شــــاقة 
ومرهقــــة، ومن وجهة نظري ال تصلح لإلناث مع أن 
هناك كثيرا من الزميالت في املهنة قد أثبنت جدارتهن 
فيها، وفى نهاية األمر أنا ال أحب أن أتدخل في مستقبل 
أبنائي بل أسعى ألن يختار كل واحد منهم مستقبله 
بنفسه بشرط أن يكون طموحا كما فعل والدي رحمة 

اهلل عليه.

كثير من القصور

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
قانون احملاماة احلالي يعاني الكثير من التقصير 
في حق املهنــــة وممتهنيها، لذا أرى أنه يجب تعديل 
هذا القانون ولكن بعد دراسة وافية وأخذ رأي جميع 
الفئات العمرية التي متارس مهنة احملاماة فعليا حتى 
نســــتطيع أن نخرج بأفضل تصــــور لقانون يحقق 
حماية املهنة وممتهنيها ويساعد املجتمع على حتقيق 

العدالة.
هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟

أغلب نصوص قانون األحوال الشخصية مستمد 
من الشريعة اإلسالمية، لذا ال توجد حتفظات كثيرة 
إال ما ترك منه لسلطة احملكمة التقديرية، وهنا نناشد 
القضاة مراعاة التغيرات االجتماعية حولهم وضرورة 
األخــــذ بعني االعتبار بهذه التغيرات حال الفصل في 

مثل هذه األمور.
ما رأيك في قانون املرافعات؟

قانون املرافعات احلالي جيد، وهناك دائما تعديالت 
تتواكب مع املتغيرات وتتناسب مع التطورات احلديثة 
وكلما وجد املشرع عيوبا في القوانني يجب أن يتصدى 

لها ويقوم مبعاجلتها.

ذات طبيعة خاصة

ما تقييمك للدعاوى اإلدارية بالكويت؟
الدعاوى اإلدارية لهــــا طبيعة خاصة، ومن وقت 
آلخر يظهر لنا نوع من الدعاوى يكون هو املسيطر 
على نوعية الدعاوى اإلداريــــة، ولتمتع القضاة في 
الكويــــت باحلس القضائي العالي جند أن هذا النوع 
من الدعاوى حتديــــدا يعد من أفضل أنواع الدعاوى 

التي يتم نظرها.
ما سلبيات وعيوب قانون املرئي واملسموع اجلديد؟

إن سلبيات وعيوب هذا القانون تتمثل في تقييد 
حرية الــــرأي ألنها وضعت قيودا على حرية اإلعالم 
بفرض عقوبات مادية كبيرة، وهذه العقوبات أدت إلى 
حتجيم الرأي خوفا من العقوبة وهذا أمر خطير يجب 
على الدولة أن تتداركه ألن حرية التعبير من مظاهر 

الدميوقراطية التي تتمتع بها دولتنا احلبيبة.

مخالفة للشريعة

ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟
قانون اجلزاء الكويتي فيه قصور كبير في بعض 
مــــواده حتتاج إلى تعديالت مثــــل قانون املخدرات، 
واملادة اخلاصة بقضايا الزنا والتي تقرر أنه في حال 
تنازل أحد املتهمني في قضية زنا، سواء كان الزوج أو 
الزوجة، تسقط الدعوى اجلزائية في حق الطرف اآلخر 
حتى وإن كان الزوج أو الزوجة األخرى لم تتنازل عن 

الدعوى، وهذا مخالف للشريعة اإلسالمية.
ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟

اإلبعاد اإلداري يعتبر عقوبة رادعة لكل من تسول 
له نفسه من املقيمني الرتكاب جرمية، ألن وجوده في 
البلد يعتبر مصدر رزق له، كما أنه في بعض احلاالت 
قد يدفع هذا الشــــخص الكثير من املال للدخول إلى 
البالد ولكن هناك من يستخدم هذا اإلجراء استخداما 
خاطئا للضغط على بعــــض العمال الضعفاء الذين 
وضعوا اقاماتهم في أيادي أناس ال يعرفون الرحمة، 
فيقومون بتهديدهم وابتزازهم ماديا وإال سيقومون 
بتحريك شكوى كيدية كما يحدث في شكاوى التغيب 

أو خيانة األمانة.

هناك من يستحقها

ما رأي��ك في قضية البدون وكيف ترى احلل األمثل 
لها؟

بالنسبة لقضية البدون أعتقد أنها مأساة ويجب 
على احلكومة الكويتية إيجاد حل لها ألن هذه القضية 
أخذت بعدا إعالميا كبيرا، ولكن لم تصل إلى حل إلى 
اآلن وأغلب االقتراحات التي اقترحها بعض أعضاء 

مجلس األمة غير مالئمة، وال يجب األخذ بها.
أما بالنسبة للحل فهذا املوضوع يحتاج إلى دراسة، 
فنحن ال نســــتطيع جتنيــــس كل البدون ألنه يوجد 
منهم من يحمل جوازات دول أخرى ويخفيها طمعا 
في احلصول على اجلنســــية الكويتية الســــيما أنك 
تتحدث عن الكويــــت وموقعها اجلغرافي. فنحن لن 
ننســــى االحتالل العراقي على دولتنا احلبيبة وأنه 
كان يوجد عدد كبير من املتعاونني مع النظام العراقي 
البائد في ذلك الوقت، فمن وجهة نظري أرى أنه يجب 
التحري من قبل الســــلطات املختصة عن جنسيات 
هؤالء األشخاص بالكشوف املوجودة لديهم لتحديد 
من يستحق اجلنســــية الكويتية ومن ال يستحقها، 
ألنه يوجد بينهم من يستحق احلصول على اجلنسية 
ويجب على اجلهات املختصة اإلسراع في وضع قانون 

ينظم مشكلة البدون بالنسبة للباقني.
ماذا ترى في التحكيم؟

التحكيم إجــــراء قانوني يلجأ إليه بعض التجار 
عندما تنشــــأ بينهم منازعات جتارية أو غيرها ألن 
احملاكم التقليدية تكون إجراءاتها روتينية وبطيئة 
في الفصل في هذه النزاعات. أما التحكيم فهو وسيلة 
أسرع في حسم النزعات خاصة التجارية، وكثير من 
احملامني يلجأون إلى مركز التحكيم بجمعية احملامني 
الكويتية للحصول على أتعابهم في حالة نشوب نزاع 

بني احملامي واملوكل على األتعاب.
ما أهم القضايا العامة التي تهم املواطن الكويتي؟

أهم ما يشغل املواطن الكويتي في الوقت الراهن 
هــــو قضية إســــقاط القروض ألن أغلــــب املواطنني 
مدينون لشركات التمويل أو البنوك وأغلبهم متعثر 

عن السداد.

الصبر وعدم التسرع

ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟
تعلمت من هــــذه املهنة عدة دروس منها الصبر، 
وعدم التسرع في اتخاذ قرار قد تندم عليه، وكيفية 

االعتماد على النفس.

 المحامي شـاهين الشـاهين 
له دور كبير في استمراري بالمهنة 

أبنائي  لدى  يكون  أن  أتمنى 
الطموح الكافي إلكمال مسيرتي

من ينجح في مهنة المحاماة 
فقـد حقـق إنجـاز اً يفتخر بـه

اإلبعــاد اإلداري عقوبـة 
رادعــة لـكل وافد تسـّول 
لـه نفسـه ارتـكاب جريمـة

المحـامـي عليـه بــذل 
الجهـد والعنايــة بالمـوكل 
وليـس أن يأتي بحكم لصالحه

)سعود سالم( الياقوت متحدثاً للزميل مؤمن املصري

المحامي عبدالعزيز الياقوت:
المحاماة ال يمكن االستغناء عنها

وال يمكن مقارنتها بأي مهنة أخرى

أكد أن إرضاء الموكلين غاية ال تدرك

هو محام شـاب ولكنك عندما تتحدث معه تـراك أمام محام مخضرم 
من العهد القدمي. فعلمه بالقانون ينم عن اطالع واسـع في هذا املجال، 
تراه يترافع فتتخيل أنك أمام واحد من أبرع احملامني في القضايا اجلزائية 

واملدنية واإلدارية، كما أن له باعا طويال في القضايا التجارية.
إننا اليوم نحاور من خالل هذا اللقاء احملامي الشاب عبدالعزيز الياقوت 
الذي أثرى املهنة بعلمه وثقافته القانونية الواسعة، فهو الذي يأخذ بالعقول 
عندما يتحدث عن القانون ويجعلك تعشق القانون واحملاماة عندما يتكلم 

عن املهنة، وأترك للقارئ احلكم عليه من خالل هذا اللقاء:

نناشد القضاة مراعاة المتغيرات االجتماعية أثناء الفصل في قضايا األحوال الشخصية


