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ترافع فيها بالذكر، ألنه ال يخلو أسبوع على األقل من 
وجود قضايا مهمة ومثيرة نترافع فيها.

ولكن أذكر حاليا النزاع الذي كان قائما بني شركة 
كمال مصطفى الس����لطان وشركة املخازن العمومية 
والذي حسمته محكمة التمييز منذ أيام لصالح شركة 
املخ����ازن العمومية، وهذا النزاع ق����د وكلنا فيه منذ 
بدايته من شركة املخازن العمومية واملسؤولني عنها، 
حيث بدأ بشكوى جزائية قدمتها شركة كمال مصطفى 
الس����لطان ضد طارق السلطان وآخرين متهمة إياهم 
بخيانة األمانة، وقد حكم فيها بالبراءة في 2004/7/26م 
ثم اس����تمرت القضايا في احملاكم املدنية والتجارية 
ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة التمييز حتى حكم 
فيها مؤخرا من محكم����ة التمييز بحكم بات لصالح 

شركة املخازن العمومية في جلسة 2010/4/20م.
وباملناسبة أذكر كذلك قضية جميل السلطان التي 
اتهم فيها بالتهرب من الرسوم اجلمركية ووجه إليه 
االتهام ملجرد كونه رئيسا ملجلس إدارة الشركة الوطنية 
املديرة للمنطقة احلرة وقد حصلنا له فيها على البراءة، 
ألن القاعدة في القانون اجلزائي أن العقوبة شخصية 
وال يصح توجيه االتهام إلى شخص ملجرد أنه رئيس 
ملجلس إدارة الشركة، وتوجد غير ذلك قضايا كثيرة 

يضيق املقام عن ذكرها اآلن.

يعاني من قصور

ما رأيك في قانون احملاماة احلالي؟
قانون احملاماة احلالي، مثل غيره من القوانني، يعاني 
من قصور وغموض، وخاصة فيما يتعلق بضمانات 
احملامي سواء أكان جتاه السلطات ذات الصلة بعمله، 
مثل الشرطة أو القضاء، أم جتاه املوكلني، ومبا يجعل 
احملامي ميارس املهنة وهو غير مطمئن على نفس����ه 

وعلى مستقبله.
 ماذا ترى في قانون املرافعات؟

قانون املرافعات احلالي يحتاج إلى إعادة نظر في 
كثير من املواضع، وذلك في ضوء ما أس����فر تطبيق 
احملاكم له عن وجود بعض السلبيات، سواء من ناحية 
تراك����م القضايا وطول مدة التقاضي، أو املماطلة من 
قب����ل بعض اخلصوم إلطالة أم����د التقاضي، كل تلك 
املس����ائل حتتاج إلى وضع قواع����د محددة يكون من 
شأنها ضمان عدم حتكم اخلصوم في سير الدعوى، 

بل خضوع ذلك حلكم القانون.
هل لديك حتفظات على قانون األحوال الشخصية؟

قانون األحوال الشخصية في وضعه احلالي، معقول، 
ويحتاج تقييمه إلى دراسة ال يسمح بها املجال.

بعض المالحظات

ما رأيك في قانون اجلزاء الكويتي؟
قانون اجلزاء الكويتي لنا عليه بعض املالحظات، 
نذكر أهمها، أوال يلزم أن يأخذ املشرع الكويتي بنظام 
الطعن بالتماس إعادة النظر كأحد طرق الطعن غير 
العادية في األحكام، وهو طريق تأخذ به غالبية النظم 

القانونية في القانون اجلزائي املقارن.
وكذلك يلزم أن يأخذ القانون الكويتي بنظام إشكاالت 
التنفيذ في األحكام اجلنائية، مثل نظام اإلشكاالت في 
األحكام املدنية والتجارية، وهو نظام تأخذ به كافة 

التشريعات في القانون املقارن.

سلبيات قانون اإليجارات

هل هناك مثالب أو عيوب في قانون اإليجارات؟
ظهرت بعض السلبيات عند تطبيق قانون إيجارات 
وع����ن ذلك أنه يتعني حتديد الفارق بصورة واضحة 
بني عقود اإليجار التي يسري عليها القانون وعقود 
االس����تئجار اخلارجة عن نطاق القانون وذلك بنص 
صريح ال لبس فيه. وأخيرا فإننا ال نرى مبررا لعدم 
السماح باللجوء إلى محكمة التمييز بخصوص قضايا 

يتحدث الرويح عن البدايات قائالً؟
تخرجت في كلية احلقوق جامعة الكويت. س���نة 
1973م. وعقب تخرجي التحقت بالعمل كباحث قانوني 
مبكتب رئيس مجلس األمة آنذاك املرحوم خالد صالح 
الغنيم، وكان أمني ع���ام مجلس األمة في ذلك الوقت 
املرحوم سالم املضف، ومن الزمالء الذين كانوا معي 
آنذاك عبداهلل الرومي نائب رئيس مجلس األمة احلالي، 
واملستشار يوسف املطاوعة مبحكمة التمييز، واملستشار 
فيصل خريبط وكيل محكمة االستئناف، وكانت فرصة 
كبيرة لالستفادة من اخلبراء الدستوريني املوجودين 

آنذاك ومنهم املرحوم عثمان خليل ومصطفى كامل.
وفي س���نة 1976 صدر مرس���وم أميري بتعييني 
وكيال للنائب العام، وق���د التحقت بنيابة العاصمة، 
وكان من الزمالء األفاضل الذين عملت معهم املستشار 
فيصل املرشد رئيس محكمة االستئناف حاليا، وخالد 
سالم رئيس احملكمة الكلية حاليا، واملستشار املرحوم 
صالح الفهد، واملستشار صالح احلريتي عضو احملكمة 

الدستورية.
وفي س���نة 1979 اس���تقلت من النيابة، والتحقت 
مبكتب احملامي بدر العجيل الذي طلبني للعمل معه، 
وكان مكتبه من املكاتب الكبيرة التي اس���تفدت منها 
في مهنة احملاماة، ثم فتح���ت مكتبي اخلاص الكائن 
مبجمع الصاحلية التجاري بقسميه العربي والدولي. 
ويش���اركني فيه حضيرم الرشيدي وصالح الفداغي 
ومحمد الرويح ومعاذ الروع وأمير العوضي ومحمد 
الشيخ ونواف احلريتي وأحمد الفرحان وبشاير الياسني 
وجميعه���م مقيدون أمام احملكمة الدس���تورية العليا 

والتمييز ومشهود لهم بالكفاءة.
ويضم املكتب 10 مستشارين، على رأسهم صفوت 
السيد فهمي، وهو من خيرة املستشارين املوجودين 
في الكويت وجمهورية مصر العربية، وكذلك ممدوح 
غنام ولبيب أبوالفتح ود.كمال اجلوهري حمدي عواض 
وسعد أحمد وأحمد عبود ومحمود زكي وسامي أبوالفتح  
وغيرهم من املستشارين وجميعهم مشهود لهم بالكفاءة 

وحسن السمعة.
 )A.S.A.R( ويشاركني في القسم الدولي املعروف باسم
نخبة من املستشارين وعلى رأسهم املستشار عصام 
حباس وأحمد بركات وروب ليتل وأحمد زكريا وحسام 
عبداهلل وإبراهيم ستوت وآخرون، وجميعهم يتمتعون 
بخبرة محلي���ة ودولية عالية. وقد حصل املكتب في 

السنوات األخيرة على عدة جوائز، وهي:
� جائ������زة أفض���ل صفق���ة اس���تحواذ ودمج في 
الشرق األوس���ط لع���ام 2009 من »IFLR« التابع���ة 

.)EUROMONEY( �ل
� جائزة أفضل مكتب لالستش���ارات القانونية في 

 .»IFLR« الكويت لعامي 2007 و2009 من
� جائزة أفضل مكت���ب متميز في الكويت من قبل 

كل من:
 Chambers & Partners – Legal 2010 لع���ام IFLE

 – 500
 Best جائزة أفضل مستش���ارين دوليني من قبل �

Lawyers International الواليات املتحدة األميركية.
� جائزة أفضل مستشارين ألعمال التمويل اإلسالمي 

.)EUROMONEY( الدولي من قبل
� جائزة أفضل املستش���ارين القانونيني في قارة 

.)ASIA LAW( آسيا من قبل

جانب مضيء في حياتي

ماذا تعني لك مهنة احملاماة؟
مهن���ة احملاماة تعني لي الكثي���ر والكثير، فاملهنة 
جانب مض���يء جدا في حياتي، وأن���ا مثل الكثيرين 
الذين يعتبرون أن مهنة احملاماة أهم مصادر اكتساب 
اخلب���رات املتنوعة في احلياة ومعايش���ة الناس في 
مشاكلهم وهمومهم، كما أنها مجال خصب جدا لتقدمي 

قانون المحاماة الحالي يعاني من قصور وغموض خاصة فيما يتعلق 
بضمانات المحامي سواء في التعامل مع جهات اإلدارة أو الموكلين

الب�أس م��ن تعدي���ل 
بكت�اب  لي�س  ألن�ه  الدس�تور 
من�ّزل إال أن الوقت غير مناس�ب 
المجلس لوض�ع  نظ�راً  لتعديله 

الموكلي��ن  م�ن  كثي��ر 
المحام���ي  أن  يعتق���دون 
النتيج���ة  بتحقي��ق  مل��زم 
يريدونه�������ا الت�����ي 

يج�ب أن يك�ون المحامي 
مؤهاًل دائمًا وعلى أتم اس�تعداد 
قانوني�ة مس�ألة  أي  لمناقش�ة 

جوائز حصدها المكتب
حص����ل مكت����ب الرويح في 
الس����نوات األخي����رة على عدة 
جوائز، وه����ي: »جائزة أفضل 
صفقة استحواذ ودمج في الشرق 
 )IFLR( األوسط لعام 2009 من
 ،)EUROMONEY( �����التابع����ة ل
»جائزة أفضل مكتب لالستشارات 
الكويت لعامي  ف����ي  القانونية 
 ،»)IFLR( م����ن  و2009   2007
»جائ����زة أفضل مكت����ب متميز 
ف����ي الكويت من قب����ل كل من: 
 Chambers &- 2010 لعام IFLE
Partners – Legal 500 «، »جائزة 
أفضل مستش����ارين دوليني من 
 Best Lawyers International قبل
املتح����دة األميركية«،  الواليات 
»جائزة أفضل مستشارين ألعمال 
التمويل اإلسالمي الدولي من قبل 
)EUROMONEY(«، »جائزة أفضل 
املستشارين القانونيني في قارة 

.»)ASIA LAW( آسيا من قبل

للحصول على تلك النتيجة، مع العلم أن احملامي فقط 
يلزم ببذل العناية الواجبة وال يلتزم بتحقيق النتيجة، 
ألن النتيجة تتوقف على عوامل كثيرة بعضها خارج عن 
إرادة احملامي، وال ميكن أن يسيطر عليها، وهي عوامل 

كثيرة ال مجال لتعدادها أو سردها في هذا املقام.
ما أهم مشكالت التقاضي واملتقاضني؟

مشكالت التقاضي واملتقاضني هي في األصل مشكالت 
وهموم مهنة احملاماة التي تكلمنا عنها، ونضيف إلى 
ما تقدم أن من أهم مش���كالت التقاضي تأخير الفصل 
في القضاي���ا، واختالف األحكام في املوضوع الواحد 
باختالف القضاة أو الدوائر، ناهيك عن قصور بعض 

التشريعات، وانعكاس ذلك على مصالح الناس.

العمل بجميع أنواع القضايا

ما نوع القضايا التي حتب أن توكل إليك؟
وأما عن القضايا التي نح���ب أن نوكل فيها، فمن 
الصعب أن يحدد احملامي مجال عمله ودائرة نشاطه 
في نوع معني من القضايا، فاألصل أن احملامي شامل 
ويقبل أي نوع من القضايا، ويخدم كل القضايا بالدرجة 
ذاتها، ومكتبنا وهلل احلمد وباعتباره من أكبر املكاتب 
في الكويت وأشهرها يأتينا موكلون لهم نزاعات متنوعة 
وبعضها على درجة عالية من األهمية، س���واء أكانت 
قضاي���ا جتارية أم مدنية أم جزائية، ولدينا محامون 
ومستش���ارون قانونيون في كل التخصصات وعلى 

درجة عالية من العلم واخلبرة.
ه��ل ميكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب 

اجلرمية؟

العون واملساعدة لبعض احملتاجني والوقوف بجانب 
املقهورين واملظلومني، فاحملاماة هي احلياة بكل ألوانها 

وأطيافها.

أشق وأمتع المهن

حدثنا عن هموم احملاماة وأبرز مشكالت املهنة.
أما عن هموم املهنة وأبرز مشكالتها، فأنا أعتبر أن 
احملاماة من أشق وأمتع املهن في الوقت ذاته، فاحملاماة 
مهنة شاقة ألنها تعني أن احملامي يحمل أمانة الدفاع 
عن غيره، وهو مسؤول أمام اهلل قبل املوكل عن رفع 
الظلم أو اجلور الذي وقع على املوكل، كما أن احملاماة 

من أمتع املهن ألنني أحس بذاتي فيها.
وعل���ى أي حال فاحملاماة ميكن أن نس���ميها مهنة 
املواجهة واالستعداد الدائم، مبعنى أن احملامي يجب 
أن يكون دائما مؤهال وعلى أمت اس���تعداد ملناقشة أي 
مس���ألة قانونية أيا كان نوعها، فاحملكمة أو احملامي 
اخلصم ميكن أن يباغت احملامي بأي استفسار أو طرح 
مسألة للمناقشة، فيجب أن يكون احملامي جاهزا دائما 
لل���رد الفوري حتى يحافظ على كيانه ومكانته وثقة 
احملكمة والناس فيه، وقد تكون هذه اخلصية هي في 

الوقت ذاته من أبرز مشكالت مهنة احملاماة.
وهناك مش���كالت أخرى، مثل صعوبة التعامل مع 
بعض املوكلني أحيانا، خاصة املوكل الذي ال يتجاوب 
مع احملامي ويتراخى في مساعدته بتقدمي املستندات 
أو املعلومات الالزمة لقضيته، ومن أهم مشكالت املهنة 
اعتق���اد كثير من املوكل���ني أن احملامي ملزم بتحقيق 
النتيجة التي يريدها، حتى ولو كانت قضيته ال تؤهل 

أم���ا عن قبول الدفاع عن مته���م يعلم احملامي أنه 
مرتك���ب اجلرمية، فيلزم العلم ب���أن اإلجابة عن ذلك 
السؤال ال ميكن أن تكون بال أو نعم، فاملوضوع ليس 
بهذه البساطة، واألمر يحتاج إلى تفاصيل مهمة تتصل 
مببادئ قانونية وش���رعية، وعلى أي حال نؤكد على 

ما يأتي:
أوال: إن األصل الش���رعي والدستوري أن كل متهم 
بريء حتى تثبت إدانته، ومن ثم فإن دور احملامي هو 
أال يقفز إلى النتائج ويقرر اإلدانة أو البراءة ملوكله قبل 
أن تتاح لألخير وللمحامي املدافع عنه فرصة الدفاع 
الكامل حت���ى تتضح احلقيقة ويفي احملامي بالتزامه 
القانوني واملجتمعي بتوفي���ر فرصة الدفاع لكل من 

توجه إليه تهمة ما.
ثانيا: إن الفيصل في مس���ألة البراءة واإلدانة قد 
أوكلها القانون إلى القاضي الطبيعي ومن ثم فإنه ال 
مجال لالفتئات من قبل احملامني على ذلك االختصاص 
األصيل للمحاكم بتحديد البراءة واإلدانة بعد س���ماع 

كافة األدلة واملرافعات.
ثالثا: ودور احملامي أن يقنع احملكمة ببراءة املتهم 
إذا توافرت أس���باب هذه البراءة، ولكن إذا لم تتوافر، 
وكان املتهم ليس من معت���ادي اإلجرام فتكون مهمة 
احملامي أن يضع أمام احملكمة الظروف التي تدعو إلى 

استعمال الرأفة.

قضايا هامة كثيرة

ما أهم قضية مرت عليك خالل حياتك املهنية؟
من الصعب أن يخص احملامي بعض القضايا التي 

يجب إنشاء المحاك�م اإلدارية بجمي�ع 
درجاتها بما في ذلك المحكمة اإلدارية العليا

المحامي أحمد الرويح: 
علمته المحاماة التّرفع عن الصغائر واحترام الذات أيًا كانت المغريات

مؤمن المصري

محام كبير ناجح، صقلت�ه املهنة وكبر 

في أحضانها، امتهن احملاماة منذ 37 عاما 

اكتسب خاللها الكثير من اخلبرة واملهارة 

في القانون ب�كل أنواعه، واج�ه الكثير من 

الصعاب أثناء رحلة كفاح�ه الطويلة إال أنه 

جنح في اجتيازها بدرج�ة امتياز، عمل في 

جميع أنواع القضايا ولم يتوقف عن الدفاع 

عن املظلومني واحملتاجني ملساعدته ألنه 

يؤمن بأن اإلنسان البد أن تكون لديه القدرة 

على مساعدة اآلخرين.

انه احملامي الكبي�ر أحمد الرويح الذي 

أثرى املكتبة القانونية مبشاركة املستشار 

عبداحلميد الشافعي في إعداد كتاب جديد 

يحمل عن�وان »الطعن بالتميي�ز في املواد 

املدنية والتجارية«، وه�و صاحب أحد أكبر 

مكاتب احملاماة في الكويت واملنطقة العربية، 

يرى في القوان�ني بعض اجلوان�ب القصور 

 التي يجب التعامل معها بشكل من احلرفية 

واجلدية حتى تتسق مع التطور املستمر.
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والقضاء من سلطته، بل من واجبه احلد من هذه 
األسباب وإفساد قصد اخلصم املماطل ورد قصده 
عليه، ويكون ذلك بعدم االس���تجابة له في طلباته 
ظاه���رة العبث وعدم اجلدية، ولكن يجب أال يصل 

األمر من احملكمة إلى حد اإلخالل بحق الدفاع. 
ثالثا: األسباب التي ترجع إلى القضاء ذاته، فإن 
القاضي نفسه قد يرى أن الدعوى � من وجهة نظره 
� حتت���اج إلى مزيد من اإليض���اح، وذلك قد يكون 
عن طريق تقدمي مس���تندات ما، أو إحالة الدعوى 
للتحقيق الستجالء أمور ما، وقد يكون سبب التأجيل 
ف���ي بعض األحوال إثقال كاهل القاضي بعدد كبير 
م���ن القضايا احملجوزة للحكم، وأنه لذلك ال يكون 
بوس���عه أن يحجز قضايا أخرى ليحكم فيها، مما 
يجعله يؤجل بعض القضايا ألس���باب متعددة من 

أجل مينح نفسه بعض الوقت.
رابعا: األس���باب التي ترجع إل���ى خبراء وزارة 

العدل:
ومما يتصل بعوامل سرعة الفصل في القضايا 
بوجه عام محاولة إزالة أسباب تكرار إعادة الدعاوى 

إلى إدارة اخلبرة إلعادة بحث موضوع الدعوى.
خامسا: األس���باب التي ترجع إلى التشريعات 

املطبقة:
فإن بعض أو كسب مزيد من الوقت دون جدوى 
ودون أن يك���ون لذلك أثر إيجابي على أدلة منتجة 

في الدعوى.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة احملاماة؟

الدرس األساسي الذي تعلمته من مهنة احملاماة 
أنه قد ترس���خ لدي عمليا قوله تعالى: )فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض 
� الرع���د: 17(، ويتصل بذل���ك الترفع عن الصغائر 

واحترام الذات أيا كانت املغريات.
هل لديك مؤلفات؟

بالنس���بة للمؤلفات فقد اشتركت مع زميل كان 
أحد املستشارين في محكمة التمييز بالكويت منذ 
بضع س���نوات في إعداد مؤلف متميز عن الطعن 
بالتمييز من واقع األح���كام التي أصدرتها محكمة 
التمييز ومحكمة النقض املصرية، وهو مؤلف ضخم 
في نحو سبع مجلدات، وهو أول مؤلف يصدر في 
الكويت في هذا املوضوع، وقد صدر منه املجلد األول، 

وسوف يتوالى تباعا صدور بقية املجلدات.
م��ا رأي��ك ف��ي مطالب��ة بع��ض الن��واب بتعديل 

الدستور؟
ال بأس من تعديل الدس���تور فهو قانون وليس 
كتابا منزال، وحاجات الناس وتطور احلياة يستلزمان 
التعديل، اال أنني أرى ان الوقت غير مناسب لتعديل 
الدستور، نظرا لوضع املجلس املتأزم واالختالفات 
احلادة وتصفية احلس���ابات بني النواب أنفس���هم 
واحلكومة، خاصة ان الناس غير مرتاحني لتشكيلة 

املجلس وطروحاته وأدائه.
ما األمور التي ترى تعديلها في الدستور؟

في البداي���ة يجب ان يكون واضح���ا، ان هناك 
أمورا سياسية ال مجال للحديث حولها، وهي االمور 
املتعلقة باالمارة ونظام احلكم، فقد أثبتت التجارب 
أن هذا النظام يوفر للبالد استقرارا مطلوبا ال يتوافر 
لدولة اخرى كثيرة، ولكن هناك أمورا اخرى متعلقة 
مبزاولة النشاط السياسي، ومن ذلك انه قد آن األوان 
ان يفتح الباب بشكل أو بآخر لتكوين احزاب سياسية 
تعبر في وضوح عن وجهات النظر املختلفة بدال من 
التكتالت التي يضطر النواب الى تكوينها ملواجهة 
مواقف معينة كما يجري حاليا، ألن مثل هذه التكتالت 
ال تعبر عن وجهات نظر بقدر ما يقصد بها التكتل 

لتوفير أغلبية ملواجهة مثل هذه املواقف.

أو جتارية أو جزائية أو غيرها.
ونوجز أسباب ذلك في اآلتي:

أوال: أس���باب تأخير الفصل في القضايا بوجه 
عام:

تتنوع أسباب تأخير الفصل في القضايا بوجه 
عام إلى طوائف متعددة من األسباب، فمنها:

1 � أسباب ترجع إلى اخلصوم. 
2 � أسباب ترجع إلى القضاء. 

3 � أسباب ترجع إلى التشريعات املطبقة. 
4 � أسباب ترجع إلى خبراء وزارة العدل. 

ثانيا: األسباب التي ترجع إلى اخلصوم، فتعود 
إلى أن أحد اخلصوم يتس���م مس���لكه في الدعوى 
باملماطلة، وقد يتمثل ذلك في طلب التأجيل لتقدمي 
مستندات، أو طلب اس���تخراج شهادات من جهات 
حكومية أو غير حكومية معينة، أو إحالة الدعوى 
للتحقيق، أو ضم ملف قضية أخرى مت الفصل فيها، 
أو طلب وقف الدعوى حلني الفصل في دعوى أخرى 
يتوقف الفصل في الدعوى احلالية على احلكم في 

تلك الدعوى.
ومن هذه األس���باب تكرار التأجيل للسبب ذاته 
أكثر من مرة على الرغم من عدم وجود مبررات تدعو 
إلى ذلك، وقد يكون التأجيل لتقدمي مستندات غير 
منتجة في الدعوى، وغير ذلك من األسباب التي ال 
يتسع املجال وال يس���مح املقام بسردها، إال أن كل 
هذه األسباب أساسها أن اخلصم املماطل يشعر بأنه 
ليس على حق وأنه سوف يخسر الدعوى، وال يهمه 

سوى كسب مزيد من الوقت وكفى.

ذلك فإنه يجب أن يتم إنشاء احملاكم اإلدارية بكافة 
درجاتها مبا في ذلك احملكمة اإلدارية العليا.

وإذا رجعنا إلى الدستور جند أنه ينص في املادة 
169 منه على أن: »ينظم القانون الفصل في اخلصومة 
اإلدارية بواسطة غرفة خاصة يبني القانون نظمها 
وكيفية ممارس���تها للقضاء اإلداري ش���امال والية 
اإللغاء ووالية التعويض بالنسبة للقرارات اإلدارية 

املخالفة للقانون«.
وين���ص في امل���ادة 171 منه على أن���ه: »يجوز 
بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء 

اإلداري«.
وأرى أنه آن األوان لتنفيذ ما نص عليه الدستور 
على النحو الس���ابق بيانه وأن يت���م االنتقال من 
مرحلة الدائرة اإلداري���ة املختصة بنظر املنازعات 
اإلداري���ة إلى مرحلة ض���رورة وجود تنظيم كامل 
ش���امل جلميع املنازعات اإلدارية واإلجراءات التي 
حتكم هذه املنازعات مبا يستتبعه ذلك من وجود 
مجلس الدولة املعمول به في غالبية النظم القانونية. 
ونأمل أن يولي مجلس األمة هذا املوضوع االهتمام 

الذي يستحقه.

تأخير الفصل في القضايا

ما رأيك في س��ير العمل في احملاك��م؟ وهل هناك 
تأخير في الفصل في بعض القضايا؟

يبذل القضاة في الكويت جهدا كبيرا إلجناز العمل 
في القضايا املعروضة ولكن هناك تأخيرا أكيدا في 
الفصل في القضايا بوجه عام أي سواء أكانت مدنية 

النظ���ر إلى أنه يجب احل���ذر من خصخصة بعض 
القطاع���ات وأهمها قطاع النفط والتعليم والصحة 
والثقافة واإلعالم، ألن هذه القطاعات قطاعات حيوية 
ملس���تقبل األجيال، ويجب أن تظل ف���ي يد الدولة 
وحتت إشرافها، ألن خصخصتها قد تسبب مشاكل 

اجتماعية واقتصادية.
أما فيما يتعلق بالكوادر فإن كل فئة تريد كادرا 
خاصا، وقد طغى هذا املوضوع وامتد إلى فئات كثيرة 
وهذا سيؤدي إلى إرهاق ميزانية الدولة وستصبح 
الدولة بعد سنوات عاجزة عن دفع الرواتب وستتوقف 
عملية التنمية الضرورية وسينعكس ذلك سلبا على 
املجتمع بأسره وقد تؤدي زيادة الرواتب في احلكومة 
على مثيالتها في القطاع اخلاص إلى عدم تشجيع 
العمال���ة في القطاع اخلاص أو هروب العاملني من 
القطاع اخلاص إل���ى احلكومة مبا قد يعطل عجلة 

األداء في القطاع اخلاص ويؤثر عليه سلبا.
أما باقي القوانني التي سلفت اإلشارة إليها فنترك 

احلديث عنها ملجال آخر.

القانون اإلداري

ما رأيك في القانون اإلداري بالكويت؟
لقد بدأ إنش���اء الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
بصدور القانون رقم 20 لسنة 1981، ومن ثم يتبني 
أن���ه مضى على هذا الوضع حتى اآلن 29 عاما وقد 
كثرت القضايا اإلدارية وتعددت خالل هذه الفترة، 
األمر الذي تقوم معه احلاجة امللحة إلى ضرورة قيام 
قضاء إداري متخص���ص في الكويت. ولكي يتأتى 

اإليجارات التي تثير إشكاليات قانونية بحتة يتعني 
إحالتها لقضاء التمييز لتوحيد املبادئ القانونية 

بشأنها.
هل يحق للمحامي الكويت��ي أن يترافع في محاكم 

دول مجلس التعاون أو الدول األخرى؟
احملامي الكويتي وفقا التفاقيات مجلس التعاون 
اخلليجي من املمكن أن يترافع أمام احملاكم األخرى 
في دول املجلس، وهي معاملة باملثل، ونحن لدينا 
مكتب مبملكة البحرين باسم أحمد الرويح وشركاه 

وبإمكاننا املرافعة أمام احملاكم مبملكة البحرين.
وبالنس���بة للدول العربية األخرى وكذا الدول 
األجنبية فال ميكن احلضور واملرافعة إال مبوجب 
تصريح في قضية معينة وفي حدود عدد معني من 

القضايا سنويا.

التحكيم معاون للقضاء

ما رأيك في التحكيم؟ وهل ميكن أن يحل التحكيم 
يوما محل احملاكم التقليدية؟

التحكيم نظام في األصل يقوم على اتفاق اخلصوم 
على الفصل في املنازعات بعيدا عن القضاء العادي. 
وهو نظام يعتمد على تراضي طرفي اخلصومة في 
معظم األحوال، ولذلك فإنه يستمد قوته وشرعيته 
من هذا االتفاق. إال أنه ال ميكن أن يحل نظام التحكيم 
في يوم ما محل احملاكم التقليدية، باعتبار أن ذلك أوال 
يتعارض مع الدستور، ولكون القاضي العادي هو 
القاضي الطبيعي الذي نص عليه الدستور، كما أن 
التحكيم ال ميكن أن يكون يوما ما بديال عن القضاء 
العادي، وإمنا هو معاون له في بعض األحوال، كما 
أن هناك بعض املنازعات تأبى طبيعتها أو ماهيتها 

اخلضوع للتحكيم.

الخصخصة والكوادر

ما أه��م القضايا العامة التي ته��م املواطن الكويتي 
في هذه األيام؟

أهم القضايا التي تهم الش���ارع الكويتي كثيرة، 
نذكر منها اآلتي:

أ � قانون اخلصخصة.
ب � الكوادر.

ج � قانون س���وق رأس املال وتطبيقه وتاريخ 
نفاذه.

د � التعديالت محل النقاش بشأن قانون الشركات 
التجارية.

ه���� � تعدي���ل القان���ون اخلاص مبش���اريع ال� 
.B.O.T

و � التطبيق الفعلي والعملي لقانون العمل اجلديد 
رقم 6 لعام 2010.

ز � التعديالت محل املناقش���ة بخصوص قانون 
املناقصات العامة.

ح � وسائل وآليات خلق اإلطار التشريعي للخطة 
اخلمسية املعتمدة واخلطط السنوية التنفيذية.

ط � التعديالت القانونية واإلدارية حملاربة ظاهرة 
غالء األسعار.

ي � القوانني واللوائح الالزمة لدعم نظام التمويل 
اإلسالمي وكافة أدواته ومشتقاته.

أما عن قانون اخلصخصة، فال شك أن اخلصخصة 
نظام اقتصادي عاملي له أسسه وأصوله ومقتضياته 
وضوابطه التي يجب أن تكون متس���قة مع مبادئ 
الدس���تور والقانون وحسب ظروف كل دولة وقد 
اطلعت على مواده ورأيت فيه من الضمانات الكافية 
ما يحمي حقوق العاملني الكويتيني في الش���ركات 

التي سيعملون فيها.
ونتطلع إلى االطالع على التعديالت املقترحة من 
قبل بع���ض أعضاء مجلس األمة على ذلك القانون 
لتقييمها وتقدير مدى احلاجة إليها. وأحب أن الفت 

الخصخصة نظام اقتصادي عالمي له أسسه وأصوله ومقتضياته 
وضوابطه الواجب تناسبها مع دستور وقوانين وضروف كل دولة

فيم�ا  كث�رت  المطالب�ات 
يتعلق بالكوادر ولهذا آثاره السلبية 
على المجتمع بأسره مما يؤثر على 
ميزاني�ة الدولة فتصب�ح بعد ذلك 
عاجزة ع�ن دفع رواتب الموظفين

القان�ون  يأخ�ذ  أن  يل�زم 
إش�كاالت  بنظ�ام  الكويت�ي 
التنفي�ذ ف�ي األح�كام الجنائية

المرافع���ات  قان���ون 
إع�ادة  إل�ى  يحت�اج  الحال�ي 
نظ�ر ف�ي كثي�ر م�ن المواض�ع

مؤلف متميز
اشترك احملامي الروي��ح مع 
زمي���ل، كان أح���د املستشارين 
في محكمة التمييز بالكويت 
وه���و اآلن مستشار مبجلس 
األم���ة الكويت���ي، منذ بضع 
سن����وات في إع����داد م�ؤلف 
متميز عن الطعن بالتمييز 
من واق�����ع األحك��ام الت���ي 
التمي��يز  أصدرته��ا محكمة 
ومح�كم���ة النقض املصرية، 
وه���و مؤل���ف ضخ���م في 
نحو 7 مجلدات، وه���و أول 
م���ؤل���ف يص���در في الكوي��ت 
في ه������ذا املوض�وع، وق��د 
ص���در من���ه املجل���د األول، 
وسيتوالى تباعا صدور بقية 
املجل��دات. و»األنباء« تنفرد 
املؤل�ف  بنشر صورة غالف 
ال��ذي حصلن��ا منه عل����ى 

أول نسخ��ة مطب��وعة.

القاعدة في »الجزائي« أن العقوبة شخصية وال يصح اتهام شخص لمجرد أنه رئيس مجلس إدارة

خري���ج كلية احلق���وق جامعة 
الكوي���ت س���نة 1973م. التحق 
بالعمل كباحث قانوني مبكتب 
رئيس مجلس األمة، وفي 
سنة 1976 صدر مرسوم 
أميري بتعيين���ه وكيال 
العام فالتحق  للنائب 
بنيابة العاصمة، وفي 
سنة 1979 استقال من 
النيابة والتحق بالعمل 
مبكت���ب احملامي بدر 
العجيل الذي كان مكتبه 
من املكاتب الكبيرة التي 
استفاد منها كثيرا في مهنة 
احملاماة ث���م قام بفتح 

مكتبه اخلاص.

هناك أمور سياسية ال مجال للحديث حولها عند تعديل 
الدستور وهي األمور المتعلقة باإلمارة ونظام الحكم حيث 

أثبتت التجارب أن هذا النظام يوفر االستقرار المطلوب

السيرة الذاتية

)أسامة البطراوي(احملامي أحمد الرويح في حوار مع الزميل مؤمن املصري بحضور املستشار صفوت فهمي

بعض نص�وص القانون تس�مح بتعطيل الفصل ف�ي القضايا أو تتي�ح الفرصة لذلك 
ولس�رعة الفص�ل أم�ام المحاك�م يج�ب تنقي�ة التش�ريعات القائمة


