حيازة أرض حكومية من الجرائم المستمرة
تنقسم الجريمة من وجهة نظر الفقهاء إلى أقسام كثيرة  ،إذ بالنظر إلىى الىركن المونىفي اهنىاا جىرا م

عمديىىة وجىىرا م  ،ىىا  ،وبالنسىىلة إلىىى الىىركن المىىامي اهنىىاا ج ىرا م يىى،لية وج ىرا م إيجابيىىة  ،ج ىرا م بسىىي ة

وجرا م اعتيام ،جرا م ذات نتيجة مامية وأ،رى ذات نتيجة شك،ية أو قانفنية  ،جرا م مؤقتة وأ،رى مسىتمرة
 ،وىذه األ،يرة ىي مفضفع حديثنا  ،االجرا م المؤقتة ىي التي يلدأ ايها الس،فا اإلجرامي وينتهي اي نفس

الفقت كما ىف الحال بالنسلة لموظم الجرا م  ،أمىا المسىتمرة اهىي التىي يلقىى ايهىا السى،فا المجىرم ونتيجتىو
مستمرين مثل حيازة المفام المخدرة  ،وحيازة السالح غير المر،ص إذ نالحى اىي ىىذه الحالىة أن الجريمىة

ال تىاال قا مىىة مىىا بقيىىت الحيىىازة وتنتهىي بمجىىرم انتها هىىا  ،وتلىىرز أىميىىة ىىذا التقسىىيم اىىي محىىفر أيايىىي وىىىف

تحديد بدايىة المىدة التىي تنقبىي بمبىيها الجريمىة حيىل تىنص المىامة ( )16مىن قىانفن االجىراءات الجاا يىة

ع،ى أن (تنقبي الدعفى الومفميىة بمبىي عيىرين يىنو اىي الجنايىات التىي يحكىم ايهىا باإلعىدام أو السىجن
الم ،ق  ،وعير ينفات اي غيرىا من الجنايات  ،وثالث ينفات اي الجنح  ،وينة اي المخالفات ) .....
الالنسىىلة ل،جريمىىة الفقتيىىة يلىىدأ حسىىا المىىدة بمجىىرم تحقىىق النتيجىىة اإلجراميىىة أمىىا الجريمىىة المسىىتمرة ا ى ن
حسا المدة يلدأ من انتهاء حالة االعتيام  ،وتلين لنا المحكمة الو،يا اي حكمها اي الفاقوة التالية تفاصيل

ذلىى ، ،حيىىل تىىت،خص الفقىىا ا اىىي أن المىىتهم حىىاز أرضىاً حكفميىىة بىىدون يىىند تم،ىى ،بىىان أقىىام ع،يهىىا حظيىىرة

ل،حيفانىات بىالمفام غيىر الثابتىة وقىد أحالىو االمعىىاء الوىام إلىى المحكمىة االبتدا يىة المختمىة وتالى بمواقلتىىو
عم ىالً باحكىىام المىىامة ( )11/1/101مىىن الق ىرار الىىفزاري رقىىم ( )2000/41والمىىامة ( )312مىىن قىىانفن

الجىااء الومىىاني وحكمىىت المحكمىىة المختمىىة " ب مانىىة ال ىىاعن بمخالفىىة القىرار الىىفزاري رقىىم 2000/41م
الخىا

بتنظىيم الملىاني لحيازتىو أرضىاً حكفميىة بىدون يىند تم،ى ،وقبىت بتيريمىو مىا تي ب مىا إلاامىو ب زالىىة

أيلا المخالفة ع،ى أن تفقف الوقفبة اي حالة اإلزالة ،الل ثالثة أشهر من تاريخ الحكم واىي حالىة تمنوىة

تاال المخالفة بالقفة الجلرية وع،ىى نفقتىو  ،ا،ىم يحىا ىىذا القبىاء قلىفالً لىدى المىتهم اايىتانفو أمىام محكمىة

االيتئناف المختمىة التىي قبىت بتوىديل الحكىم المسىتانف وذلى ،بتاجيىل مفضىفع اإلزالىة لمىدة يىتة أشىهر
لو،و يتمكن من تم ،،األرض محل المخالفة واي حالة انتهاء المه،ىة مون الحمىفل ع،ىى المفااقىة بالتم،ى،

تتم اإلزالة وتاييد ما عدا ذل ، ،كما لم يرتض ال ىاعن ىىذا القبىاء ا وىن ايىو بىالنقض أمىام المحكمىة الو،يىا
تاييسا ع،ى يل واحد ينوي بو ال اعن ع،ى الحكم الم وفن ايو بالل الن والخ ا اي ت ليىق القىانفن واىي

بيان ذل ،يداا بانقباء الدعفى الومفمية بمبي المدة أعماالً ل،مامة ( )16من قىانفن اإلجىراءات الجاا يىة
تاييساً ع،ى المخالفة القا مة منذ ينتين األمىر الىذي يويى الحكىم ويسىتفج نقبىو  ،وقىد رأت المحكمىة
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أن ال ون ايتفاى أوضاعو القانفنيىة اهىف مقلىفل شىكالً  ،وحيىل إن النوىي ع،ىى الحكىم الم وىفن ايىو بسىل

ال ون غير يديد ذل ،أن المخالفة محل ال ون الماثل من الجرا م المستمرة والتي ال تسىق بمبىي المىدة
 ،وإذ كان الحكم الم وفن ايو قد التام ىىذا النظىر اى ن النوىي ع،يىو اىي ىىذا المىدم يكىفن ع،ىى غيىر أيىاس

ويتوىىين رابىىو  ،ا،هى ىىذه األيلى ىىا حكمىىت المحكمىىة بقلىىفل ال وىىن شىىكالً ورابىىو مفضىىفعاً وإل ىاام ال ىىاعن

بالمماريف وممامرة الكفالة .
يستفاد من الحكم :

 جريمة حيازة أرض حكفمية بدون يند تم ،،من الجرا م المستمرة.
 الجريمىىة المسىىتمرة ال تسىىق بمبىىي المىىدة إذا ب،يىىت القبىىاء قلىىل انتهىىاء حالىىة االيىىتمرار ومبىىي المىىدة
المنمف

ع،يها اي القانفن .

المكت الفني
االمعىاء الوىىام
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