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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

أكد أن البطء في إجراءات التقاضي هو »العدالة البطيئة« 

أرجو تعريف القارئ باحملامي سلطان العجمي؟
س����لطان حمد عبداهلل العجمي خريج كلي����ة احلقوق جامعة 
فيالدلفيا من اململكة األردنية الهاش����مية سنة 2003/2002. عضو 
جمعية احملامني الكويتية وأطمح ف����ي االنضمام لعضوية احتاد 

احملامني العرب. 

األم الحنون

كيف كان مشوارك مع احملاماة منذ التخرج وحتى اآلن؟
بداية كل محام ليست باألمر السهل وال أعتبر نفسي في النهاية 
ولكنها احلقيقة. فعندما بدأت في ممارس����ة املهنة كان األمر أشبه 
بأكادميية مهنية بحته ندون كل املعلومات ونذهب في كل االجتاهات 
لكي نحصل على اخلبرة التي ال تكتسب بالنعاس أما اآلن فاحلمد 
هلل تغيرت األمور كثيرا وتغلبت على أهم الصعوبات حتى وجدت 
الكثيرين يشيرون إلي بالبنان وأجد نفسي في مرتفع من النجاح. 

باختصار أنا في أول الطريق.
ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟

احملام����اة هي األم احلنون الت����ي احتضنتني وحققت طموحي 
ومكنتني من ممارس����ة هواياتي. فبهذه املهنة خرجت من مرحلة 
الالمس����ؤولية إلى كل املس����ؤولية وهذا هو املنال حتى أصبحت 

أنفاسي قانونية اآلن.

ال يدخلها المتذمرون

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة.
همومها ومشكالتها كثيرة جدا وحتتاج إلى وقت 

أطول للشرح ولكن أوال هذه املهنة يجب أال 
يدخلها املتذمرون، فهي مهنة جد وعمل 

متواصل، وم����ع هذا فإن همومها 
ال تخفى على أحد، مثل ضيق 
الوقت وبع����ض األحيان قد 
ينع����دم فال ميل����ك احملامي 
الوق����ت الكافي لكي يظهر 

بأحسن ما لديه.
مش����اكلها  وم����ن 
املوكلني فمنهم الواعي 
العامي  املدرك ومنهم 
وأرد عل����ى نفس����ي 
وأقول: »هل يستوي 
الذين يعلمون والذين 

ال يعلمون«.
عموم����ا الواع����ي ال 
خالف معه أما اآلخر فهذا 
مشكلة حيث يظن أنه ال 
قضية لديك إال قضيته 

فتجده يتصل بك باستمرار 
للسؤال عن آخر التطورات 
ويأخذ الكثير من وقتك بال 

فائدة. كما أج����د البعض من موظفي ال����وزارات ال يطبق القواعد 
واللوائ����ح إال عندما يرى احملامي. يا أخي الكرمي احملامي قاعد من 
الصبح وراح يحضر جلس����اته وبعدها يحضر جلسات التحقيق 
في النياب����ة العامة ثم يأتيك أنت يا موظف الوزارة مرهقا، فلماذا 

ال تتعاون معه في بعض التفاصيل الصغيرة؟
أنا أمتن����ى أن يعي اجلميع أن احملامي يعاني من ضغط العمل 
ولكنه����ا لو خليت خربت. كما أن دخول احملامني إلى قلوب الناس 
وهمومهم ومشكالتهم حتتاج إلى طاقة أخرى. لذلك أرجو أن يتغير 

احلال إلى األفضل إن شاء اهلل.

العدالة البطيئة

ما أبرز مشكالت التقاضي واملتقاضني؟
البطء في إجراءات التقاض����ي »العدالة البطيئة«. وهذه متثل 
نوعا من الظلم، وهناك مشكالت إعالنات صحف الدعاوى واألوراق 
القضائية مما يه����دد بإيقاف القضايا اجلزائي����ة مثل عدم تأجيل 
القضايا أكثر من مرة للس����بب ذاته. وقد تقرر احملكمة وقف نظر 
الدعوى، وإذا لم يت����م اإلعالن بعد الوقف تقضي احملكمة باعتبار 
الدعوى كأن لم تكن. وهناك مشكلة ارتفاع الرسوم القضائية في 
بعض األحي����ان. فرغم أن هناك دعاوى إعفاء من الرس����وم إال أن 
ش����روطها قد ال تتحقق في كثير من األحيان، فضال عن أنه ميكن 
إضافة رسوم الدعاوى كنوع من التيسير على خاسر الدعوى يتم 

حتصيلها حلساب صندوق الرسوم القضائية.
ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟

أنا شخصيا أحب جميع القضايا واحلمد هلل مكتبنا يعمل في 
شتى أنواع القضايا. ولكن القضايا اجلزائية تستهويني 
بشكل أكبر وهي تغري ثقافتي القانونية ومتكنني 
م����ن إظهار موهبتي ف����ي املرافعة أمام احملكمة، 
كما أنها تثير لدي ش����هوة املرافعة الش����فوية 

أمام احملكمة.
ما أه��م القضايا التي ترافع��ت فيها أو 

صادفتك؟
أهم قضي����ة ترافعت فيها كانت 
جناي����ة تعاطي مواد مخدرة. وقد 
رفعت القضية ضد 4 من الشباب 
حيث وشى أحد األشخاص لدى 
املباحث بتعاطيهم املخدر داخل 
أحد مطاعم جمعية اجلهراء 
في الساعة العاشرة مساء. 
الواقعة قد متت  وكانت 
في شهر أغسطس أي 
في فصل الصيف 
وف����ي مكان 

عام يرت����اده العديد من الناس ويقع في نط����اق جمعية تعاونية 
يرتادها أيضا اجلمهور. وقد متكنا بفضل اهلل من إثبات التناقض 
بني الدليلني الفني والقولي املتمثل فيما أدلى به ش����هود الواقعة. 
وأقنعنا هيئة احملكمة املوقرة بدفاعنا واقتنعت به وقضت ببراءة 

املتهمني األربعة.

الزنا والخطف خط أحمر

هل ميكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب اجلرمية؟
إجابة هذا السؤال حتتاج للتفصيل اآلتي: أوال البد أن نحدد نوع 
اجلرمية التي ارتكبها املتهم فأنا ال أقبل الدفاع عن متهم في جرائم 

هتك العرض أو الزنى أو خطف اإلناث أو االجتار باملخدرات.
أما إذا كانت اجلرمية خالف هذه التهم وأنا استشففت ذلك من 
خالل محاورتي مع املتهم أو من الثابت في محاضر التحقيق أنه 
بالفع����ل نادم على ارتكابه للجرمية فلماذا ال آخذ بيده وأقيله من 

عثرته وأعيده إلى املجتمع مرة أخرى نافعا لنفسه ووطنه؟!
ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟

قانون احملاماة احلالي جيد ويضمن للمحامي أداء عمله وهو 
انعكاس ومرآة للدميوقراطية التي تعيشها البالد.

أعلى معدالت الطالق في العالم

هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟
قانون األحوال الشخصية به جملة من املثالب جعلت الكويت 
في وقت من األوقات األعلى في معدل الطالق على مستوى العالم 
وذل����ك مقارنة بني حاالت الط����الق التي تقع بها بالنس����بة لعدد 
س����كانها، حيث أعطت املادة 126 من القان����ون احلق للزوجة في 
طل����ب الطالق حتى لو عجزت عن إثب����ات تضررها من الزوجية 
وسلبت كل سلطه تقديرية للقاضي في الوقوف على استحقاق أو 
عدم استحقاق الزوجة طلبها الطالق، وتفرغ القاضي إعماال لهذه 
املادة ملعرفة ش����خص املسيء من الزوجني ال لشيء سوى معرفة 
مدى اس����تقامة الزوجة للحقوق املترتبة على الطالق من عدمه. 
وكأن هذه احلقوق والتي ال متثل سوى تعويض املتعة في أغلب 
األحيان هي الشغل الشاغل للقضاء وتفوق في أهميتها استقرار 

احلياة الزوجية نفسها.
وحيث ان اهلل عز وجل اختص املرأة باملش����اعر واألحاسيس 
املرهفة لذلك فإن األم في األغلب تكون تلك املش����اعر هي محركها 
مبعزل عن صوت العقل ومصلحة األسرة لذا فإن منحها احلق في 
الطالق حتى دون إبداء األسباب لذلك يعد من وجهة نظري قصورا 
تشريعيا خطيرا يهدد األسرة الكويتية ومن ثم فإنه ميثل خطرا 

أعظم على املجتمع بأسره ألن األسرة تعد نواته األولى.

ضياع حقوق المتقاضين

ماذا ترى في قانون املرافعات؟
أرى أنه البد م����ن تعديله فيما يتعلق 

باإلعالنات، ألنها من مثالب التقاضي 

حيث انها قد تؤدي في بعض األحيان إلى ضياع حقوق املتقاضني 
ومن ثم أرى أن يكون هناك وسيلة أخرى لإلعالن بدال من الوسيلة 
الوحيدة بالقانون التي تعتمد على مندوب اإلعالن، ومن املمكن على 
سبيل املثال أن يتم اإلعالن بالنشر في إحدى اجلرائد اليومية وهذا 

النظام معمول به في دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة.

سجن مدى الحياة

ما مالحظاتك على قانون اجلزاء الكويتي؟
أمتنى أن يتم إعادة النظر فقط في حكم اإلعدام أخذا بالتطور 
احلاصل في معظم دول الغرب وأميركا على أن يتم االس����تعاضة 
عنه بحبس املتهم احملكوم عليه بالسجن مدى احلياة مع مراعاة 

سلوك السجني خالل حبسه.
هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟

قان����ون اإليجارات احلالي بعد التعديالت التي متت عليه بدءا 
من 2003 أصبح قانونا منوذجيا يضمن لكل من املالك واملستأجر 

على السواء جميع حقوقهما.
ماذا ترى في احتاد مكاتب احملامني.. وهل له انعكاسات على جمعية 

احملامني؟
أنا مع هذا االجتاه أال وهو احتاد مكاتب احملامني ألن األشخاص 
الناجحني اآلن هم األشخاص املعنويون، وأنا أعني هنا الشركات 
التجارية التي حتمل أكثر من شريك فسيكون العمل منظما وأكثر 

دقه وبأفق أوسع وال عالقة لألمر بجمعية احملامني.

سالح ذو حدين

ماذا ترى في اإلبعاد اإلداري؟
أرى أنه س����الح ذو حدين، وأرى عدم التوسع فيه حاليا وأن 
يكون قاصرا على من يشكل خطرا على أمن الدولة، وذلك حفاظا 
على س����معة الكويت في اخلارج حتى ال يقال إنها تتعس����ف مع 
املقيمني على أراضيها ولكن تطبيق اإلبعاد اإلداري هو حل حازم 
وناجح جدا فيمن يهددون أمن البالد وسالمة املواطنني والشرفاء 

من املقيمني.

لجنة لبحث »البدون«

ما رأيك في قضية »البدون«؟ وكيف ترى احلل األمثل لها؟
»البدون« هم فاقدو اجلنس����ية داخل الكويت احلبيبة ومنهم 
كويتيو املنش����أ ومنهم العكس، علما أنها 
معضلة ال يعلم نهايتها إال اهلل عز وجل. 
وأنا أقترح أن يتم إنشاء جلنة لبحث هذا 
املوض����وع وأن تتأكد اللجنة ممن يس����تحق 
اجلنس����ية فيحصل عليها وميارس حقه الطبيعي 

كأخيه الكويتي.
فمث����ال لو عملت هذه اللجنة بحثا مفصال عن كل من 
تقدم لها بطلب اجلنس����ية الكويتية مبساعدة الدول 
املجاورة والشقيقة، فستعلم إن كان املتقدم من أبناء هذا 
الوطن أم أتى عن طريق البحر أو عن طريق التهريب، 
وحينها ستكتمل الصورة ونعلم من يستحق ومن 
ال يس����تحق احلصول على اجلنسية، وفي النهاية 

البدون هم أصحاب بلد والفرج قريب.
ما رأيك في محكمة اجلنايات الدولية؟

محكم����ة اجلنايات الدولية تابع����ة ملجلس األمن 
الدولي، وتقوم هذه احملكمة مبحاكمة مرتكبي جرائم 
اإلبادة اجلماعية وانتهاك حقوق اإلنسان ومقرها الهاي 

باململكة الهولندية.
هل يحق للمحامي الكويتي أن يترافع في محاكم دول مجلس 

التعاون؟
يجوز للمحامني الكويتيني الترافع أمام احملاكم األخرى كما في 
الكويت بأن يس����تثني وزير العدل هذا احملامي، ونعلم أنه قانون 

خاص، وميارس حقه كبقية الزمالء.
ماذا ترى في التحكيم؟ وهل تعتقد أن التحكيم س��يحل يوما محل 

احملاكم التقليدية؟
التحكيم ه����و طريق قضائي حلل النزاعات التجارية واملدنية 
بسرعة ويسر إذ انه ال يشترط في احملكم أن يكون من أهل اخلبرة 
في مجال الن����زاع املعروض عليه وهو ما يضمن س����رعه إجناز 
النزاع. وحكم التحكيم غير قابل للطعن عليه باالس����تئناف مما 

يجعله بديال سريعا للقضاء العادي.

األحوال الشخصية والمخدرات

ما أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي؟
أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن لألسف 
هي قضايا األحوال الشخصية، ومن بعدها قضايا املخدرات وبعدها 
دع����اوى اإليجار، ومبتابعة إدارة العالق����ات العامة بوزارة العدل 
تب����ني أن اكبر قضايا يتم رفعها ف����ي اآلونة األخيرة هي القضايا 

املشار إليها أعاله.

هو محام شاب امتهن احملاماة حلبه وعشقه 
لها وليس ألنه التحق بكلية احلقوق وحصل على 
الليسانس، يعش�ق القضايا اجلزائية ألنها تثير 
لديه ش�هوة املرافعة الشفوية أمام احملكمة. 
ويرى أنه يجب النظر في حكم اإلعدام في القضايا 

املختلفة.
إنه احملامي سلطان العجمي الذي تعجبك 
مرافعته أمام القاضي اجلزائي كما يبهرك بحسن 
بديهته وذكائه الفطري الذي ال يجعله يرتبك أمام 
احملكمة عندما يفاجئه القاضي بسؤال عن الدعوى 
التي يترافع فيها، وهو واحد من احملامني القالئل 
الذين يستطيعون الوقوف أمام الهيئة للمرافعة 

دون أن يكون لديهم مذكرة مكتوبة بالدفاع.

قان��ون األح��وال الش�خصي�ة الحالي 
الكويت س�بب زيادة مع�دالت الطالق ف�ي 

المحامي سلطان العجمي:
أتمنى أن يستبدل حكم »اإلعدام« 

بالسجن مدى الحياة أسوة بالدول الغربية

قضي�ة  ف�ي  ش�خ�ص  يوكل�ك  عن�دم�ا 
يش�عرك بأن��ه الم��وكل الوحي��د لديك

القضايا الجزائية تستهويني أكثر ألنها تغري 
ثقافت�ي القانونية وتمكنني م�ن إظهار موهبتي

)كرم دياب(احملامي سلطان العجمي في حوار مع الزميل مؤمن املصري 


