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 شكر و تقدير
 

ردب العلم لي و أوصلي  رأوال الشكر للھ سبحانھ و تعالى الذي وفقني و أنا ـ
 إلى ما أنا علیھ اآلن و ما سأكون علیھ في الغد .

 الشكر للحبیب المصطفى الذي حثنا على دروب العلم و المعرفة .ـ 
إلى من رافقتني بدعواتھا التي تعد دعامتي األساسیة  كل الشكر و اإلمتنانـ 

 في الحیاة
 الشكر و التقدیر لكل من رافقوني طیلة مشواري الدراسي .ـ 
 إلى األساتذة الكرام باألخص من نصحوني و أناروا طریقي .ـ 

كما أتقدم بجزیل الشكر و اإلمتنان و التقدیر للدكتورة بن قارة مصطفى ـ 
عناء اإلشراف على ھذا العمل المتواضع  و على رحابة عائشة على تحملھا 

 . فجزاكي اللھ عني خیرا .و باألخص على ثقتھا بي صدرھا 
كما أتقدم سلفا بالشكر الجزیل ألعضاء لجنة المناقشة على تكبد عناء المعاینة         ـ 

 و التقییم و تصحیح ما بدر مني من ھفوات .
 في مشوري الدراسي . أشكر كل من ساعدنيو في األخیر ـ 



 إهداء
 
 

 أھدي عملي المتواضع ھذا إلى : 
 

 روح أجدادي العظماء 
 

من ال تكفیني صفحات الدنیا و كلماتھا للتعبیر .... المدرسة و القدوة التي إلى 
ن بالدعاء أستطیع أن أوفي حقھما سوى أال أقتدي بھا و لم أضل أبدا .... من 

 الكریمین حفظكما اللھ و رعاكما . التاج الذي یعتلي رأسي .... الوالدین   یضال
 

 إلى مصدر القوة و اإلفتخار و السند الدائم أخي و أختي الحبیبان . 
 إلى مصدر الدفئ و الحنان أفراد عائلتي الكریمة .

 
إلى باقة الصداقة الملیئة بورد اللؤلؤ الذي ال یذبل و ال تزول رائحتھ مھما مر 

 قلب مھما كنت و مھما سأكون .  علیھ الزمن .... محفور في العقل و ال
 

 إلى كل من ساندني طیلة مشواري الدراسي من بدایتھ إلى نھایتھ .



                                            قائمة المختصرات                                       
                                                                                       

 
 

 قائمة المختصرات           
 

 ـ  ج ر : الجریمة الرسمیة .

 ـ ج : الجزاء .

 ـ د ط : دون طبعة .

 نشر .ـ د د ن : دون دار 

 ـ د ب ن : دون بلد نشر .

 ـ د س ن : دون سنة نشر .

 د ج : دینار جزائري .ـ 

 ـ م : المجلد .

 ـ ع : العدد .

 ـ ص : الصفحة .

 الجزائیة .ـ ق إ ج : قانون اإلجراءات 

 ـ ق ع : قانون العقوبات . 
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  المقدمة ا

رة لوجود اإلنسان تط�ور مفھومھ�ا معاصبر الجریمة ظاھر إنسانیة معقدة وتعت     

حی�ث قی�ل أن ، أسالیبھا مع تطور المجتمعات اإلنسانیة فال یخلو أي مجتم�ع منھ�ا و

الجن��ائي یع��د وص��فا مالزم��ا ف��اإلثم م��ع الخ��الي م��ن الجریم��ة مجتم��ع مریض،المجت

عل��ى إق��رار نظ��ام یض��من المص��لحة المش��تركة ل��ذلك ح��رص األف��راد لإلنس��ان ، 

اإلجتم���اعي بس���بب الش���عور ب���اإلثم وض���رورة عق���اب  فظھ���رت ض���رورة التنظ���یم

ل��ذي عل��ى ل��ذلك یعتب��ر المفھ��وم اإلجتم��اعي للجریم��ة حج��ر الزاوی��ة ا ، المج��رمین

 أساسھ تبنى المجتمع المفاھیم المرتبطة بالتجریم و العقاب .

دي لھ��ا لة إنس��انیة عالمی��ة یقتض��ي التص��الجریم��ة ف��ي العص��ر الح��دیث مش��كف    

لمحاولة التوفی�ق اإلعتماد على أسس نظریة وفلسفیة ذات طابع إنساني وإجتماعي 

   المجتم�ع وجعل�ھ یتماش�ى ولتح�دیث الفك�ر الق�انوني الجن�ائي  ،بین التیارات الفكری�ة

ھ�ذا یس��اعد ف��ي إص�الح األنظم��ة الجنائی��ة لت�ؤدي وظیف��ة ال��دفاع و، العل�م الح��دیثو

الت�ي تع�رف و د أخطار الجریمة والمقصود ھنا العقوب�ة ك�دواء لھ�ا،ضاإلجتماعي 

 لمقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر المشرع . اعلى أنھا الجزاء 

تطور بتطور الجماعة اإلنس�انیة  ه الجریمةإن رد الفعل المتمثل في العقاب إجا    

إنتقال�ھ م�ن مرحل�ة و، لمجتمعالسلطة فیھا إضافة إلى تطور النظرة إلى االمنظمة و

إض�افة إل�ى  إل�ى عقائ�د ذات دع�ائم فكری�ة واض�حة،العقیدة المبنیة على األس�اطیر 

ھ�ذه التط�ورات  فعب�ر مرحلة اإلقتص�ادیات والص�ناعة والتكنولوجی�ا الجدی�دة تبع�ا،

ظھرت العدید من المدارس الفكریة التي تبنت كل واحدة منھا فلسفة عقابی�ة معین�ة 

فم�ا علی�ھ العقوب�ة اآلن ب ف�ي العص�ور الموالی�ة، قیقیة للعقاالفكرة الح كبدایة لنشأة

ن ل��یس س��وى نتیج��ة لتط��ور أفك��ار تل��ك الم��دارس حی��ث أص��بح للغای��ة المنش��ودة م��

 اإلصالح.قاب أثر واضح في إعادة التأھیل والع
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معامل��ة  فظھ��ر م��ا یع��رف بالتفری��د العق��ابي كمب��دأ أساس��ھ إتج��اه الفك��ر العق��ابي إل��ى

تظھ�ر فك�رة تط�ویر ل ،تغلیب نظرة اإلصالح عل�ى العق�ابالجاني معاملة إنسانیة و

بإس��تھداف الج��زاء الجن��ائي ، النظ��رة إل��ى س��لب الحری��ة أغ��راض العقوب��ة وتغیی��ر 

 تأھیل المحكوم علیھم وفق أسالیب معاملة عقابیة متطورة .إصالح و

 ما بعد اإلفراج الحلق�ة األص�عبلة تنفیذھا تبقى مرحبعد تسلیط العقوبة وكن ول    

د نفسھ محاط�ا نظرا ألن المحكوم علیھ سوف یج واألھم في سیاسة إعادة اإلدماج،

إض�افة إل�ى مواجھ�ة م�ا یس�مى ف�ي عل�م  ،المھنی�ةبالمواقف األسریة واإلجتماعیة و

األشد من كل ھذا مواجھة المواقف القانونیة إنطالق�ا م�ن و اإلفراج، ةالنفس بصدم

د أكث��ر خط��ورة م��ن جدی��الت��ي تص��بح بمثاب��ة عقوب��ة  ،ابق القض��ائیةص��حیفة الس��و

الجنائی��ة س��ب العدی��د م��ن الدراس��ات األمنی��ة وف��ذلك یع��د كافی��ا ح العقوب��ة األص��لیة،

أن��ھ الزال معاقب��ا عل��ى تل��ك لمحك��وم علی��ھ ك��أن الس��جن خ��رج مع��ھ وبإحس��اس ا

 الجریمة .

المحك�وم علی�ھ أن ك�ل  أن أثر تنفی�ذ الحك�م الجزائ�ي الزال ناف�ذا س�یفكر فبحكم     

ض�ده. اإلقص�اء المجتمع�ي التمیی�ز والمجتم�ع یمارس�ان ض�ده سیاس�ة من السلطة و

إعتب��ارا أن السیاس��ة الجنائی��ة الحدیث��ة تبح��ث دائم��ا ف��ي تط��ویر ال��نظم القانونی��ة و

ن�ائي الناف�ذ حك�م الجتل�ك األث�ار المتمخض�ة ع�ن الأوجدت طریقا لل�تخلص م�ن ك�ل 

 یمح��و أث��ر العقوب��ة المنف��ذةكنظ��ام م��ن ش��أنھ أن رف ب��رد اإلعتب��ار، ف��أقرت م��ا یع��

كمواطن عادي یستطیع تمكین المحكوم علیھ بھا من إستعادة مركزه في المجتمع و

ف��إن ك��ان الحك��م باإلدان��ة یس��تتبع الحرم��ان م��ن حق��وق دون عوائ��ق، اإلنس��جام فی��ھ 

علی�ھ ف�ي وض�ع دون س�ائر الم�واطنین ف�إن تأھیل�ھ  یضع المحكومو،ومزایا عدیدة 

مم�ا یقتض�ي إع�ادة تل�ك الحق�وق ، الكامل ال یتم إال حینما یسترجع كل ما حرم من�ھ

          .اإلعتراف لھ بمركز مشرفوالمزایا إلیھ و
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ف�ي تحقی�ق ك�ل م�ا یجع�ل حك�م اإلدان�ة ل�یس ل�ھ  تظھر وظیفة نظام رد اإلعتبار    

فم��ن ھ��ذه الجھ��ة یع��د  ،ن��ةأث��ر كون��ھ نظ��ام یق��ف ح��ائال دون أبدی��ة أث��ار أحك��ام اإلدا

 ل��ذلك أص��بح ج��زء ال یتج��زأ م��ن النظ��ام ،المص��لحة مع��اھ العدال��ة وإج��راء تقتض��ی

 ري كغی�ره تبن��ى أحك�ام ھ�ذا النظ��امالمش��رع الجزائ�و الق�انوني لغالبی�ة التش�ریعات،

جعلھ ح�ق مق�رر لص�الح المحك�وم علی�ھ بموجب�ھ یس�تطیع أن یحس�ن س�یرتھ بغی�ة و

 فر بھ .الظ

ف��ي حقیق��ة األم��ر ھ��ذا النظ��ام أي رد اإلعتب��ار ل��یس إال طریق��ة تمك��ن المحك��وم     

مم��ا ی��ؤدي بالدرج��ة األول��ى إل��ى  م��ن أن یس��تعید حقوق��ھ المص��حوبة من��ھ،علی��ھ 

 .نة داخلھ إندماجھ في المجتمع إضافة إلى إسترداد المكا

لھ���ذا النظ���ام ع���دة أن���واع منھ���ا رد اإلعتب���ار التج���اري الم���رتبط باألش���خاص و   

فیعنى برد إعتبار القضاة  ،لقضاءرد إعتبار مرتبط باوالمجال التجاري والمعنویة 

باإلض�افة  التوظی�ف، مج�الوھناك رد إعتب�ار ت�أدیبي م�رتبط بالوظیف�ة العمومی�ة و

ن�ا كون�ھ موض�وع الدراس�ة حی�ث تكم�ن أھمی�ة ھ�و م�ا یھمو ،ر جن�ائيإلى رد إعتبا

دراس��تھ ف��ي كون��ھ نظ��ام ذو فعالی��ة ج��د نافع��ة یس��اعد المحك��وم عل��یھم م��ن إس��تعادة 

قد كان الدافع إلى دراسة ھذا الموض�وع وكانتھم كأشخاص عادیین في المجتمع، م

باإلضافة إلى معرفة الطرق القانونیة ،محاولة اإللمام بمضمونھ من ناحیة المفھوم 

ھل ھو بالفعل نظام ذو واقع عملي في مجال التطبی�ق و منھ، التي تسمح باإلستفادة

مك��انتھم الت��ي ت��أثرت بحك��م یس��مح للمكح��وم عل��یھم بص��ورة حقیقی��ة م��ن إس��ترجاع 

 رد نظ�ام فعالی�ة و نجاع�ة م�دى مامن ھذا المنطلق نطرح اإلشكالیة اآلتیة : و اإلدانة،

خاصة في ظل الوضع الراھن  ھم المنفذین للحكم علی المحكوم مساعدة في الجنائي إلعتبارا
 ؟ التأھیل بعد اإلفراج و الذي أصبحت علیھ النظم الجنائیة في مجال اإلصالح 
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لإلجاب��ة عل��ى ھ��ذه اإلش��كالیة ت��م اإلعتم��اد عل��ى الم��نھج الوص��في ف��ي مج��ال     

كم�ا ت�م  ،إلعط�اء منظ�ور ت�اریخي للموض�وعباإلضافة إل�ى الت�اریخي  ،التعاریف 

اإلعتماد على المنھج المقارن فیما یتعلق ب�التمییز ب�ین الموض�وع وم�ا یش�ابھھ م�ن 

أما الفصل الثاني ف�تم اإلعتم�اد بدرج�ة كبی�رة  ھذا في الفصل األول،ة قانونیة مأنظ

اإلجتھ�ادات القض�ائیة عن طری�ق ذك�ر النص�وص القانونی�ة و على المنھج التحلیلي

 من ثمة تحلیلھا بالشرح .وذات الصلة 

فتناولن�ا ف��ي الفص��ل  تتك�ون م��ن فص��لین، علی�ھ ت��م اإلعتم��اد عل�ى خط��ة ثنائی��ةو    

أح�دھما یفص�ل ماھی�ة ،األول ماھیة نظام رد اإلعتب�ار الجن�ائي ج�زء إل�ى مبحث�ین 

أم�ا الفص�ل الث�اني فتن�اول أحك�ام  ،أنظم�ةاألخر یمی�زه ع�ن م�ا یماثل�ھ م�ن والنظام 

بط���ة ب���رد اإلعتب���ار بحی���ث تن���اول المبح���ث األول الش���روط المرت،النظ���ام تطبی���ق 

اإلج�راءات المتبع�ة ف�ي س�بیل اإلس�تفادة م�ن فصلنا فیھ أما الثاني  الجنائي بنوعیھ،

          رد اإلعتبار باإلضافة إلى األثار الناتجة عنھ . 
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 الفصل األول : ماھیة نظام رد اإلعتبار الجنائي . 

عقبات تعیق إندماجھ من جدید في المجتمع یواجھ المحكوم علیھ صعوبات و    

التي  الحدیثة،أسالیب السیاسة الجنائیة وھنا یأتي دور رد اإلعتبار كأسلوب من 

علیھ و، غیره من األفراد الذین لم یجرمواإلى تمھید السبیل أمامھ لیصبح كتسعى 

خالل مبحث نبین الفصل األول من  حث في ماھیة نظام رد اإلعتبار فيسوف نب

خر نمیز فیھ النظام عن غیر من المصطلحات القانونیة وأ فیھ مفھوم النظام

 القریبة منھ .

 .الجنائي المبحث األول : مفھوم نظام رد اإلعتبار 

ما بترضیة الشرف أو بمحو كان نظام رد اإلعتبار یعرف عند الفالسفة قدی    

وبعض التشریعات أطلقت علیھ الوصمة وفي العصر الحدیث برد اإلعتبار، 

أخذ یف ھذا النظام في المطلب األول ووسنحاول تعر ،1تسمیة إعادة اإلعتبار

 عامة حول تطوره التاریخي في المطلب الثاني . نظرة 

 المطلب األول : تعریف نظام رد اإلعتبار الجنائي .

احیة الفقھ بشقیھ ء من نھناك عدة تعریفات وردت في نظام رد اإلعتبار سوا    

یوضح نظرة المشرع إلى إضافة إلى الجانب القانوني الذي ، اللغوي والشرعي

 ھذه التعریفات من خالل ما یلي : إلىعلیھ سوف نتطرق النظام،و
 

 الفرع األول : التعریف الفقھي .
 أوال : في اللغة .

 .خر إصطالحي ه من المصطلحات لھ مدلول لغوي و أرد اإلعتبار كغیر   

                                                           
في قانون اإلجراءات الجزائیة الیمني و التشریعات العربیة ، المجلة العربیة  ـ إلھام محمد حسن العاقل ، رد اإلعتبار1

 . 5، ص  34، العدد  17للدراسات األمنیة و التدریب ، المجلد 
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ر رددت الشيء عن وجھھ الرد مصد، وھو صرف الشيء ورجعھ ـ الرد لغة :

 . 1تردادا یرده ردا ومردا و

بمعنى أخذ ،  2یعني ذلك أن الشخص إتعظ بما مر بھ ھو العظة و ـ اإلعبار لغة :

  . العبرة مما مر بھ

 بالمفھوم المعاكس فقدان اإلحترامھو التقدیر واإلحترام أي السمعة والمكانة ، و   

فعلھ إعتبر على وزن إفعل أي اإلستخالص التقدیر، وھو على وزن أفعال وو

 . 3اإلتعاض و

اإلعتبار ھو حق بمقتضاه یطلب الفرد من األخر مراعاة ردى  ـ إصطالحا :

علیھ فرد و ،4العالقات الروابط والقواعد التي تحكم السلوك الفردي عامة لحمایة 

لى أساس العبرة بما مر بھ اإلعتبار ھو إرجاع أو رد الشيء الذي سلب ع

 الشخص .

 . اإلسالمیةثانیا : في الشریعة

قانون  بقدر ما تعرفھ بالمفھوم الذي یقصده الفقھ أو الالشریعة اإلسالمیة لم     

       التي یجسدھا الشخص في أعمالھ الیومیة إزاء مجتمعھ، عرف بفكرة التوبة

    السنة النبویة الشریفة . بقا لما ورد في القرءان الكریم ووذلك ط

 

 

                                                           
 1990 ،، دار الصادر ، بیروت  1الطبعة  ، 3لسان العرب ، المجلد  ، جمال الدین بن مكرم بن أبي منظور ـ أبو الفضل1

 . 172ص 
 403، مجلة المحاماة ، ع  1معة شحاتة ، جرائم اإلعتداء على الحق في السمعة و الشرف و اإلعتبار ، ط ـ أحمد ج2

 . 23، ص  1891القاھرة 
 . 118، ص  1992، شركات المطبوعات للنشر و التوزیع ، لبنان ،  6ـ الكافي ، معجم عربي حدیث ، ط 3
، جامعة القدس ، فلسطین   ة بالتقادم ، عمادة الدراسات العلیاـ محمد یوسف عبد ربھ حجوج ، أحكام إنقضاء العقوب4

 .458ص ،2015
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 عمل عمال" فأما من تاب وفي صورة الفرقان أدلة ذلك قولھ تعالى من و    

منھ فمدلول التوبة ھو اإلقالع ، و 171اآلیة  یتوب إلى اللھ متابا " صالحا فإنھ

یأیھا الذین آمنوا توبوا إلى اللھ توبة  یقول تعالى "و ، 2عن المعصیة بعد الندم 

كثیر في ھذه اآلیة توبة  قد قال إبنوحا عسى أن بكفر عنكم سیئتكم " ونص

 نصوح جازمة تمحو ما قبلھا من السیئات .

 " أن السارق إذا تابیقول الرسول علیھ السالم في التوبة من السنة النبویة      

 " التائب منقال كذلك و إن لم یتب تسبقھ إلى النار"و سبقتھ یده إلى الجنة

  . 3 الذنب كمن ال ذنب لھ "

الل إستقامة العبد بعد أن أذنب حیث یأخذ التوبة تتجسد من خبالتالي فإن و    

بالتالي فإن الشریعة اإلسالمیة ، والذي إقترفھ عن طریق الندم العبرة من الفعل

ھو نفس ، وتكبھ من ذنوب عن طریق إصالحھأعطت عنایة للتائب عن ما إر

 المفھوم الذي یجسده رد اإلعتبار في القانون الوضعي .

 : في الفقھ . ثالثا

 وردت عدة تعریفات متقاربة المفھوم نذكر منھا ما یلي :

و ما نجم عنھا من ھو حق من حقوق المحكوم علیھ بفضلھ تمحى أثار اإلدانة     

، فیأخذ مركزه كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أحكام جنائیة  حرمان األھلیات

 یذھب البعض ، و 4إستقامتھ بعد مرور فترة من الزمن تعد كمرحلة إثبات على 

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للكتاب  7ـ علي بن ھادیة بلحسن البلیش و الجیاللي بن الحاج یحي ، القاموس الجدید للطالب ، ط 1

 . 230، ص  1991الجزائر  
     الجریمة و العقوبة في الفقھ اإلسالمي ، دون طبعة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، دون سنة نشر ـ محمد أبو زھرة ،2

 . 145ص 
ـ شرقي بدر الدین ، النظام القانوني لرد اإلعتبار في القانون الجزائري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 3

 . 15.14، ص  2015.2014خیضر    بسكرة ، 
 . 706، ص  1990، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  3ـ مأمون سالمة ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط 4
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       جنحة  حكم علیھ بعقوبةأو جرم واره حق رتبھ الشارع لمن أدین تبعإلى إ

 . 1أو یترتب حكما إذا إستوفى الشروط القانونیة  أو جنایة  یستصدره القضاء

لسلطة أبرأت ذمتھ إتجاه ار یمنح للذي نفذت العقوبة بحقھ ورد اإلعتبا     

، فیعاد لھ وضعھ السابق كما كان قبل الحكم المتضرروالخزینة والشخص 

 . 2باإلدانة 

أما الفقھ الفرنسي فیعرف رد اإلعتبار بأنھ مؤسسة قانونیة تسمح للشخص      

 . 3المدان جزائیا بأن یستعید جمیع الحقوق التي خسرھا بسبب اإلدانة 

یھ یعتبر حق للمحكوم عل وبذلك یمكن اإلجماع على أن نظام رد اإلعتبار     

حكم اإلدانة بالنسبة ، فیمحي اآلثار المترتبة عن المدان بعقوبات قد تم تنفیذھا

ھذا في سبیل تمكین المحكوم ، وبتوافر شروط یحددھا القانون ذلكوللمستقبل 

علیھ من إسترداد مكانتھ داخل مجتمعھ فیصبح كمن لم یرتكب أي جریمة أو تمت 

           إدانتھ .

 الفرع الثاني : التعریف القانوني .

أغلب التشریعات لم تعطي تعریف لنظام رد اإلعتبار تاركة المجال للفقھاء       

على غرار بعض التشریعات التي عرف من خالل اآلثار المترتبة عنھ، حیث ی

 عرفتھ في نصوص قانونیة صریحة .

بما  552في المادة  1950الجنائي المصري لسنة  عرف قانون اإلجراءات     

إنعدام یترتب علیھ من  زوال كل مااضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل و" محو الحكم القیلي 

 األھلیة و الحمان من الحقوق وسائر اآلثار الجنائیة " .
                                                           

، جمعیة عمال المطابع التعاونیة  1ـ أحمد سعید المومني ، إعادة اإلعتبار و وقف تنفیذ العقوبة ، دراسة مقارنة ، ط 1
 . 13، ص  1902األردن 

 . 431، ص  1993لفكر العربي ، د ب ن ، ا، دار  1ـ محمود نجیب حسي ، القانون الجنائي العام ، ط 2
 . 415دیثة للكتاب ، لبنان ، د س ن ، ص ھا و إجتھادا ، د ط ، المؤسسة الحـ طاه زاكي ، القواعد الجزائیة العامة فق3
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 إنقضاء الحكم "فعرفتھ بقولھا  1954ق إ ج اللیبي لسنة  من 411أما المادة 

سائر اآلثار الجنائیة األخرى المتعلقة بھ دون أن یؤثر ذلك في اإللتزامات والعقوبات التبعیة و

من قانون  1مكرر  140كما نصت المادة   ،الحكم باإلدانة "المترتبة على المدنیة 

" یبطل للمستقبل مفاعیل جمیع األحكام على أنھ  1989العقوبات السوري لسنة 

ما ینجم عنھا من فقدان الفرعیة أو اإلضافیة والتدابیر اإلحترازیة والعقوبات  تسقطرة والصاد

 . 1األھلیة " 

ھو مستشار بمحكمة النقض الفرنسیة و Claude Zambaeuیرى القاضي و    

أن رد اإلعتبار یعرف عادة بواسطة اآلثار المترتبة عنھ المتمثلة في منح 

فترة من الزمن تعد  عدة عقوبات بعدواحدة أو  الشخص الذي تعرض لعقوبة

، حیث  2فقدھا بسبب ذلك  التيحلة إختبار لھ عن حسن سلوكھ كافة الحقوق كمر

 . 3عھ جمیع أثاره میزیل حكم اإلدانة على وجھ تنتفي أنھ 

    من 676بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على رد اإلعتبار في المادة     

ة قضائیة جھأو جنحة من  علیھ لجنایةإعتبار كل شخص محكوم " یجوز رد ق إ ج بقولھ 

ما نجم عنھا من حرمان ستقبل كل آثار اإلدانة العادلة ویمحو رد اإلعتبار في المبالجزائر، و

 . 4 األھلیات "

نفس السیاق  ما یمكن إستنتاجھ من جل ما ذكر نجد أن مفھوم رد اإلعتبار یأخذوـ 

یكون لھا تأثیر سلبي على وضعیة ثار األحكام الجنائیة التي بإعتباره نظام یزیل أ

 المحكوم علیھ ، مما یجعلھ في وضع مشابھ لمن لم یسبق إدانتھم .
 

 

                                                           
 . 26ـ إلھام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص 1

 2ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 17 .
، جامعة نایف للعلوم األمنیة ، الریاض   1ـ حسن صادق المرصفاوي ، رد اإلعتبار للمجرم التائب في الدول العربیة ، ط3

 . 29ص   1990
تمم باألمر رقم ، المتضمن قانون اإلجراءات الجنائیة ، المعدل و الم 1966\06\08المؤرخ في  155\66ـ األمر رقم 4

 . 2006\12\22درة في ا، الص 84، الجریدة الرسمیة ، رقم  2006\12\20المؤرخ  في  22\06
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قانون دون حاجة لنظام رد اإلعتبار الجنائي نوعان أحدھما قانوني یتم بقوة الو    

وجوب أخر قضائي یتطلب صدور حكم یقره باإلضافة إلى ، وإصدار حكم بھ

، كما یتطلب المرور بعدة إجراءات إلى غایة علیھرفع طلب من طرف لمحكوم 

 الحكم بھ .

 أوال : رد اإلعتبار القانوني .

   سر رد اإلعتبار القانوني بأنھ یحصل بحكم القانون بغیر حاجة إلى طلب ف     

أو صدور حكم بھ، فیكتسب حتما دون وساطة القضاء بمجرد مرور فترة معینة 

              بالتقادم . وطھامن تاریخ إنقضاء العقوبة أو سق

ھو رد إعتبار المحكوم علیھ بقوة ،  1إن لم یصدر أثناءھا حكم بعقاب جدید      

 إذا لم یصدر حكم بعقوبة جنایة أو جنحة ،القانون بعد مرور مدة تجربة معینة

 . 2 دون الحاجة إلى طلب أو صدور حكم

 678 و 676القانوني في المادتین  عتبارنص المشرع الجزائري على رد اإل    

" یعتبر رد اإلعتبار بقوة القانون للمحكوم علیھ الذي  676من ق إ ج ، فجاء في المادة 

منھا  رى أشدلم یصدر علیھ خالل المدد اآلتي بیانھا حكم جدید بعقوبة حبس أو عقوبة أخ

لكل  نبقوة القانو " یرد اإلعتبارعلى  678تنص الم و أو جنحة..." جسامة إلرتكاب جنایة

منھ فإن رد اإلعتبار و ،الغرامة مع إیقاف التنفیذ..."محكوم علیھ بعقوبة الحبس أو 

القانوني یكون بقوة القانون بمجرد توافر شروطھ على إعتباره حق مكتسب ال 

یة نصوص أیث أن المشرع لم یورد فیھ حطلب إجراءات معینة لإلستفادة منھ، بیت

 قانونیة توضح ذلك .

 

 
                                                           

 . 119، ص  1988، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة ،  1ـ عدلي خلیل ، العود و رد اإلعتبار ، ط 1 
، دار الثقافة للنشر و التوزیع  1ئیة الفلسطیني ، ط ـ أبو عفیفة طالل عبد الجبار ، الوجیز في قانون اإلجراءات الجزا2 

 . 415، ص  2011عمان ، 
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 ثانیا : رد اإلعتبار القضائي .

ھ القضائي یستلزم صدور قرار یقضي بفإن  خالفا لرد اإلعتبار القانوني   

المبادرة في ھذه الحالة تكون من جانبھ بتقدیم طلب إلى لمصلحة المحكوم علیھ و

لة من اإلجراءات تتأكد بھا من جدارتھ برد ، لتقوم بجمالقضائیة المختصةالجھات 

 . 1إعتباره 

بالنسبة للمستقبل حیث یصبح اآلثار الجنائیة لحكم اإلدانة  كما یعرف بأنھ محو   

ھو ال یتقرر إال بحكم ون عادي المحكوم علیھ إبتداءا من رد إعتباره كأي مواط

ال ینتج آثاره إال من تاریخ صدور الحكم بناءا على طلب المحكوم علیھ و، قضائي

 . 2بھ 

من ق إ ج   685إلى  679ي نص علیھ في المواد من مشرع الجزائربالنسبة لل   

یستلزم  ي حال توافر الشروط المطلوبةعلى طلب من المحكوم علیھ ف فیكون بناء

من خاللھا التأكد من صحة بإجراءات یتم بعد المرور ، صدور حكم یقضي بھ

 الشروط إضافة إلى سیرة المحكوم علیھ . الطلب و

 رد اإلعتبار .نظام ل التاریخياني : التطور المطلب الث

إلى غایة ما ھو علیھ اآلن فكان ، د اإلعتبار عدة تطورات منذ نشأتھعرف نظام ر

ھو في القانون الوضعي الحدیث  معروفا عند الشعوب القدیمة بمفھوم مغایر لما 

تھ ثم المراحل التي مر بھا على إثر ذلك التطور من سنتطرق إلى نشأة فكرو

 ما یلي : خالل

 

                                                           
   ـ عبد الحمید الشواربي ، التنفیذ الجنائي على ضوء القضاء و الفقھ ، د ط ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، د س ن 1

 . 119ص 
، المركز  1، ط  4نائیة ، المجلد اإلجراءات الجـ إیھاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون 2

 . 625، ص  2004القومي لإلصدارات القانونیة ، د ب ن ، 
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 الفرع األول : نشأة فكرة رد اإلعتبار .

رد اإلعتبار لھ جذور ضاربة في التاریخ فحسب بعض الفقھاء فإن أصل    

، فقد كان عبارة عن منحة تمنح للمحكوم علیھم الفكرة نجده في القانون الروماني

بالتالي فالفكرة ، وي بقصد إسترجاع حقوقھم  وكرامتھمانالذین فقدوا صفة الروم

فھي أقرب إلى  لم تكن لھا ممیزات رد اإلعتبار المعروف في القوانین الحدیثة ،

إضافة إلى كونھا عمل الماضي بالنسبة للمستقبل و ثار اإلدانةالعفو ألنھا تمحي أ

 . 1من أعمال اإلمبراطور 

      ثم تسمیة  "خطاب إعادة األھلیة "كما عرف في التشریع الفرنسي بإسم    

 16یملك الملك سلطة مطلقة في حق تطبیقھ فبموجب المادة  " أعمال المواطنة "

 .  2تصدر خطابات العفو من الملك إلستعادة السمعة  1670من مرسوم 

كونھما یشتركان  اإلعتبارفكان مفھوم العفو حینھا یجسد بشكل كبیر فكرة رد    

   في ھدف جعل المحكوم علیھ في وضع یسمح لھ بممارسة حقوقھ األساسیة .

كان رد اإلعتبار فیما مضى یسمى بترضیة الشرف یطالب بھ بعض الفالسفة و   

، فما لحقھ من عار أسقطھ عن أمثالھ یصیبھ العارالذي یحتقر و علیھ للمجني

مة یضیع علیھ جزء من شرفھ فیصیر أقل فأثر الجری، صار ال یلیق اإلجتماع بھو

، أما بیكاریا فطالب بھ للجاني فیرى ین الناس ھذا حسب ما أورده بنتامإعتبارا ب

      برأت ساحتھ ال ینبغي أن یفقدخص المدان بعد أن أودع السجن وأن الش

 . 3إعباره 

 
 

                                                           
 2016\01\29بتاریخ  www.tribunaldz.comـ رد اإلعتبار في القانون الجزائري ، بحث منشور على الموقع 1

  01:35الساعة 
 . 36ادق المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص ـ حسن ص2
 .  5ـ إلھام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص 3

http://www.tribunaldz.com/
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سالمیة حیث أن في الواقع فإن فكرة رد اإلعتبار یعود أصلھا إلى الشریعة اإلوـ 

، فمن حثت المسلمین على التوبة النصوح السنة النبویة الشریفةالقرءان الكریم و

التي فسرھا إبن كثیر بأن السیئات ، ومن صورة التوبة 70دلیل اآلیة  القرءان

اإلستغفار  بعد الندم واإلسترجاع واضیة للعبد تنقلب بسبب التوبة حسنات الم

، فمفھوم التوبة قریب من رد اإلعتبار 1ا اإلعتبارفینقلب الذنب إلى طاعة بھذ

ھو ما تجسده التوبة في شكل على إعتباره یشترط حسن السلوك و بصورة كبیرة

ھو ما تحویلھ إلى حسنات وحو الذنب و، إضافة إلى مالعبرةواإلتعاض والندم 

 یجسده رد اإلعتبار بمحو أثر الحكم .

 . الفرع الثاني : مراحل تطور رد اإلعتبار

ر في جل التشریعات الوضعیة بمراحل متعاقبة فكان لقد مر نظام رد اإلعتبا   

بعد نظاما لیصبح فیما ، ح عمال من أعمال السلطة القضائیةنظاما إداریا ثم أصب

 حق لكل محكوم علیھ تتوافر فیھ الشروط التي حددھا المشرع .قانونیا و

لمواطن الذي كان الشعب یمنحھ لفي المرحلة اإلداریة في القانون الروماني  ـ

یكون لھ الحق الكامل في ، لیعود إلى قومھ وضاع جنسیتھصدر بحقھ حكم نفي وأ

في عھد اإلمبراطور إرتبط المنح بإرادتھ فكان مطلق یشمل و ،2ممارسة حقوقھ 

ان یصدر عن الملك تبعا كل الحقوق الممنوعة أو مقید مقصور على بعضھا ، فك

أبقي على رد وورة الفرنسیة ألغي العفو الخاص ظھور الثفیما بعد ب، وللعفو

فأصبح نظام قانوني مقر محكوم علیھ تتوافر  ،3اإلعتبار لیتم منحھ بصورة علنیة 

 فیھ الشروط .

 
 
 

                                                           
 . www.tribualdz.comـ أنظر الموقع 1
 . 756، ص  1950ـ عبد اللھ حومھ ، الحقوق الجزائیة العامة ، د ط ، مطبعة الجامعة لسوریا ، سوریا ، 2
 .  248ـ إبراھیم الشباسي ، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري ، د ط ، دار الكتاب اللبناني |، لبنان ، د س ن  ، ص 3

http://www.tribualdz.com/
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القضائي ر نوعي رد اإلعتبار القانوني وأما المرحلة القضائیة فتمیزت بظھوـ 

ثم نص علیھ  ،محصورا في الجنایاتنطاقھ ففي فرنسا بعد أن زالت الملكیة ظل 

ذلك في قانون العقوبات الحكم وكحق یسمح بالرجوع إلى الحالة التي أنقص منھا 

نص علیھ في قانون تحقیق الجنایات كعمل مختلط تشترك فیھ ثم ، 1 1791لسنة 

نح ھذه الذي م 1880\08\14السلطة القضائیة اإلداریة ، إلى غایة صدور قانون 

 . 2ھنا ظھر رد اإلعتبار القضائي اإلستئناف و السلطة لمحكمة

قانون المتضمن  155\66ة للتشریع الجزائري فبموجب األمررقم بالنسب   

القضائیة عتبار الجنائي بصورتھ القانونیة واإلجراءات الجزائیة أخذ بنظام رد اإل

ذلك في و في رد إعتبار المحكوم علیھم " "في الباب السادس تحت عنوان 

 . 3 693إلى  676من  المواد

 رد اإلعتبار عن األنظمة المشابھة . المبحث الثاني : تمییز 

لیس الحكم ذاتھ غیر أنھ بالنسبة للمستقبل و أثر حكم اإلدانة یمحو رد اإلعتبار    

ي بوقف التنفیذ ، كما قد ینقضدور عفو فیھ سواء كان عام أو خاصینقضي بصقد 

أنظم أقرھا المشرع لتمكین المحكوم علیھ من أن  ،تقادم العقوبةعن طریق أو 

لھذه األنظمة عناصر مشتركة مع و یكون في وضع یسھل إندماجھ في المجتمع ،

لذلك سوف نتناول تمییز ، بار رغم اإلختالف في بعض الجوانبرد اإلعتنظام 

تقادم العقوبة من خالل وعیھ ثم عن وقف تنفیذ ورد اإلعتبار عن العفو بن

 . اآلتیین المطلبین

 

 

                                                           
، دار العلم للجمیع ، لبنان   3، ط  5ـ جندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، عقوبة القتل و الجرح و الضرب ، الجزء 1

 . 252ص ، د س ن 
 . 638، ص  1960ـ فؤاد رزق ، األحكام الجزائیة العامة ، د ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 2
 . www.tribualdz.comـ أنظر الموقع 3

http://www.tribualdz.com/
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 العفو . و المطلب األول : رد اإلعتبار

إستثناءا  تنقضي بصدور عفو فیھا  ھذا ة عامة تنقضي العقوبة بتنفیذھا وكقاعد   

ھذا ما یدفعنا ، وإلعتبار إلى أن لكل منھما ممیزاتاألخیر رغم تشابھھ مع رد ا

 إلى التطرق أوال إلى مفھوم العفو ثم نمیزه عن رد اإلعتبار .

 الفرع األول : مفھوم العفو .

نوعین عفو عام مرتبط  ھو یشملإنتھاء إلتزام بتنفیذ العقوبة و عرف العفو بأنھ   

 أخر خاص مرتبط بالعقوبة .بالجریمة و

 أوال : العفو العام .

 ـ تعریف العفو العام .1

ل ستار النسیان عن بعض ھو عمل من أعمال السلطة العامة غرضھ إسدا   

األحكام التي لمرفوعة أو التي یمكن أن ترفع وبالتالي محو الدعاوى اوالجرائم 

 ، فیمحو عن الفعل اإلجرامي صفتھ الجنائیة .1صدرت بشأنھا 

عن الفعل  ھو أحد أسباب زوال حكم اإلدانة یقصد بھ إزالة الصفة الجرمیة   

یث أو بعد صدوره ح وقبلمحو آثاره سواء قبل أو بعد رفع الدعوى ، والمرتكب

فیوقف إجراءات المحاكمة  تخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوىیحول دون إ

 . 2یمحو العقوبة الصادرة باإلدانة و

المشرع الجزائري أعطى حق منح العفو إلى السلطة التشریعیة بموجب     

 . 7الفقرة  122في المادة  1996المعدل لسنة  رالدستو
                                                           

   الجزائر ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة  4، ط  2شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، ج  ـ عبد اللھ سلیمان ،1
 . 247ص د س ن ، 

رد اإلعتبار في قانون اإلجراءات الجزائیة الفلسطیني ، دراسة مقارنة ، كلیة الدراسات ـ  سعید جودت سعید خلیفة ، 2
 . 17، ص  2014 العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ،
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نون العفو الذي ذلك بإصدار قااإلجتماعیة وتمثل الھیئة  التشریعیة السلطة كون

 . 1األشخاص الذین شملھم العفو یتضمن العقوبات و

 ـ شروط العفو العام .2

 لتحقق العفو العام یجب توافر الشروط الموالیة :   

ھي صاحبة الحق في ، وبقانون من السلطة التشریعیة ـ أن یصدر العفو العام

 فرض الشروط المناسبة .

، فال یكون د في جرائم أو فترة أو لغرض معینالعفو بحت یتحد ـ أن یكون

 صحیحا بدون تحدید ذالك .

ـ یجب أن ال یمس بحقوق اآلخرین فأثاره تتحدد فقط باألثار الجنائیة للجریمة 

 ال تسقط بالعفو .مدنیة ، فھي تتعلق بحقوق الغیر ودون الدعوى ال

ـ أن یشمل األحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي شملھا قانون 

   . 2إال إذا نص القانون على خالف ذالك العفو الواقعة قبل صدوره، 

 . العام ثار العفوأـ 3

تترتب مجموعة أثار تنعكس على المحكوم علیھ           بصدور العفو العام    

، وتتجلى ھم وضع ال یسمح بتنفیذ العقوبة ضده فیصبح في ووضعیتھ الجنائیة

 :ھذه األثار فیما یلي 

 

 

                                                           
المؤرخ في  438\96الصادر بموجب المرسوم رقم  1996 من دستور الجمھوریة الجزایریة لسنة 122ـ أنظر المادة 1

 .  1996\12\08، المؤرخة في  76، ج ر ، ع  1996\12\07
ر الخلدونیة ، د ب ن  ـ وقاف العیاشي ، نظام رد اإلعتبار في التشریع الجزائري و أثاره على حقوق اإلنسان ، د ط ، دا2

 . 64.63، ص  2012
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نقضاء الدعوى إالجریمة من إجراءات أو جزاءات و ـ زوال كل أثر ترتب على

 ، فالعفو ال یسقط العقوبة أو التھمة بل یزیل عن الفعل الجنائيالجنائیة بأثر رجعي

 . 1المترتبة  األثارصفتھ اإلجرامیة فیمحو الجریمة والحكم و

ھو األصل فیھ إال إذا نص ، ولمدنیة أو الحكم الصادر فیھاـ ال یؤثر على الدعوى ا

 . 2القانون الصادربھ على إعفاء مرتكب الجریمة من دفع التعویضات المدنیة 

ـ إذا صدر العفو العام قبل أن تنتھي الدعوى العمومیة بحكم نھائي تسقط فال 

إن ، ون كان المتھم موقوف أفرج عنھأو تحریكھا وإیمكن رفعھا أو السیر فیھا 

صدر حكم جنائي قبل صدور العفو العام یسقط سقوطا ذا أثر رجعي بكل أثاره 

 المترتبة .

إن العفو العام ال یمكن للمتھم التنازل عنھ أو یطلب محاكمتھ أو یحتج بأن لھ ـ 

 . 3مصلحة في ذلك كي یثبت براءتھ 

 ثانیا : العفو الخاص .

 تعریف العفو الخاص . ـ1

       أخرى أو تخفیضھا كلیاعقوبة ھو إنھاء اإللتزام بتنفیذ العقوبة أو إبدالھا ب   

ھو من أعمال السیادة یختص بھ رئیس الدولة دون أن تكون ھناك ، وجزئیاأو 

عن  ، ھو سلطة تقدیریة لرئیس الدولة یحق بموجبھ أن یصدرعفو4رقابة قضائیة 

 .  5أي مجرم بعد إدانتھ نھائیا 

    
 

                                                           
 . 29ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 1

  2 ـ محمد عیاد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، سوریا ، 2006 ، ص 136 .  
 .  75، ص  1992ود ، بیروت ، ، دار الخل 1ـ ریاح غسان ، اإلتجاھات الحدیثة في قانون العفو العام ، ط 3
 . 20ـ سعید جودت سعید خلیفة ، المرجع السابق ، ص 4
 381، ص  1990ـ عبد اللھ سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر اإلحترازیة ، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 5
. 
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ح حیث من منھ 77في المادة  1996المشرع الجزائري نص علیھ في دستور     

منھ فإن  156حسب ما جاء في المادة و، حق إصداره إلى رئیس الجمھوریة

 . المجلس األعلى للقضاء یبدي رأیا إستشاریا في العفو الخاص

 ـ شروط العفو الخاص . 2

 تتجلى في النقاط التالیة :   

غیر قابلة ألي وجھ ذ العقوبة فتكون اإلدانة مبرمة وـ أن یكون من الواجب تنفی

 . 1من أوجھ المراجعة 

           سقطت بالتقادم   ، فإذا إنقضت كلھا أوـ أن تكون العقوبة لم تنقضي بعد

 . 2ن العفو لیس فیھ مصلحة التجربة بالنسبة لوقف التنفیذ فإ أو إنقضت مدة

ـ ال یجوز العفو عن العقوبة المحكوم بھا من طرف محكمة الجنایات في غیبة 

 . 3المتھم ، فالحكم الغیابي في الجنایة یسقط متى حضر المحكوم علیھ غیابیا 

النھائیة فیھ   ھو صاحب السلطةو العفو الخاص من طرف رئیس الدولةـ یمنح 

عقوبة المسقطة أو المتبقیة الر فیھ إسم المعفو عنھ و، یذكیصدر بموجب مرسوم

 . 4البدیلة إن وجدت و

 ـ أثار العفو الخاص .3  

 تترتب علیھ مجموعة من األثار نحصرھا فیما یلي :   

 
                                                           

، الموازنة بین العقوبة و العفو في التشریع اإلسالمي و الوضعي ، كلیة الحضارة اإلسالمیة و العلوم  ـ العبشي قویدر1
 .  13، ص  2012اإلنسانیة ، جامعة وھران ، الجزائر ، 

 . 93.92، ص  1985، منشورات عویدان ، بیروت ،  1ـ رباح ، نظریة العفو في التشریعات العربیة ، ط 2
         1993، د ط ، دار النھضة ، مصر ،  4ادئ األساسیة للتحقیقات و اإلجراءات الجنائیة ، ج ـ علي زكي ، المب3

 .  559ص 
 .  13ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 4



                    الجنائي                                                                                                                       الفصل األول                                             ماھیة نظام رد اإلعتبار

 

19 
 

 

ھو منحة ال د أثره إلى الشركاء في الجریمة والعفو الخاص شخصي ال یمت ـ

 یجوز للمحكوم أن یرفضھا .

التدابیر ون العقوبات الفرعیة أو اإلضافیة واألصلیة فقط دـ یشمل العقوبات 

 . 1اإلحترازیة، إال إذا نص مرسوم العفو على ذلك 

یكون من حق فـ أثر الحكم الذي شملھ العفو یبقى قائما بإعتباره سابقة في العود ، 

 . 2رد اإلعتبار علیھ أن یستفید من وقف التنفیذ والمحكوم 

 الفرع الثاني : الفرق بین رد اإلعتبار و العفو .

العفو بنوعیھ یمكن إستخالص ذكره فیما یتعلق برد اإلعتبار و مما سبق   

 الفوارق الموالیة :

 أوال : الفرق بین رد اإلعتبار و العفو العام .

 ـ نقاط التشابھ .1

الماسة بالمحكوم زوال أثاره و أثر الحكم الجنائي الصادر بھ ورد اإلعتبار یمحـ 

، بغض النظر 3ھو ما یھدف إلیھ العفو العام ، وفي حقوقھ المدنیة واألھلیة علیھ

 عن محو الحكم من عدمھ .

فیصبح في وضع لى محو الصفة الالحقة بالشخص المدان ـ یھدف كال النظامین إ

  .قانوني یسمح لھ باإلنخراط في المجتمع من جدید

 

 

                                                           
 . 33ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 1
         2006الفكر العربي ، د ب ن ، ـ رؤوف عبید ، مبادئ اإلجراءات الجزائیة في القانون المصري ، د ط ، دار 2

 .  139ص 
 . 699، ص  1983، دار النھضة العربیة ، د ب ن ،  1ـ محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط 3
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ـ یشمالن الحكم النافذ بالعقوبة المنفذة في شقھا الجزائي دون المساس بالشق 

 ، فتبقى واجبة األداء .1المدني في حال الحكم بالتعویضات 
 

 ـ نقاط اإلختالف .2

مكافئة شخصیة لحسن ر رد اإلعتبار حق للمحكوم علیھ وـ من حیث الھدف یعتب

بغیة  ، أما العفو العام یكون في الغالب تدبیر سیاسي یتحذ لغرض عامسلوكھ

  . 2ستار النسیان على بعض الحوادث  إسدال 

ز لقوة ـ رد اإلعتبار ال یكون إال بعد مضي مدة كافیة من من تنفیذ الحكم الحائ  

و ، أما العفإلى الوفاء باإللتزامات المالیة ، باإلضافةالشيء المقضي بھ أو سقوطھ

العام فقد یصدر قبل المحاكمة أو بعد الحكم فال  یتطلب بالضرورة  وجود حكم 

 نھائي أو تنفیذ فعلي .

 ، بینما العفو العامأثاره للمستقبل فقطـ رد اإلعتبار ال یمحو الحكم بل یرفع 

المستقبل یترتب علیھ وقف تنفیذ العقوبة ومحو الحكم في الحاضر والماضي و

 . 3في الدعوى  فیوقف إجراءات السیر

، أما العفو ون أو بقرار من جھة قضائیة مختصةـ رد اإلعتبار یمنح بحكم القان

 . 4العام فمن إختصاص السلطة التشریعیة بموجب قانون صادر بھ 

نظم أحكامھ في نصوص قانونیة ، بینما اإلعتبار نص علیھ المشرع مسبقا وـ رد 

 العفو العام فال یكون إال بقانون صادر من السلطة المختصة . 

 

                                                           
 . 38ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 1 
 .   19ـ سعید جودت سعید خلیفة ، المرجع السابق ، ص 2 
 .  29ـ إلھام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص 3 
 . 203، ص  1991منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، د ط ، ـ رمسیس بھنام ، النظریة العامة للمجرم و الجزاء ، 4 
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، بینما العفو العام فقد یشمل أكثر من إلعتبار یمس الشخص المعني بھ فقطرد ا ـ 

 شخص .

 ثانیا : الفرق بین رد اإلعتبار و العفو الخاص .

 ـ نقاط التشابھ .1

أو جنحي نافذ  ة شاذة ناشئة عن حكم جنائيیھدفان إلى إنھاء حالكال النظامین ـ 

  . المدنیةمان من ممارسة الحقوق السیاسیة وتسبب في الحر

التعویضات و ، كالردالحقوق المترتبة على حكم اإلدانةـ كال النظامین ال یمسان ب

بالتالي یشترطان حكم نھائي واجب التنفیذ غیر قابل ألي ، و1المدنیة المحكوم بھا 

 سقوط ، دون المساس باإللتزامات المالیة . 

 ـ نقاط اإلختالف .2

ینفذ تلقائیا إن كان رد إذا كان قضائیا و ـ رد اإلعتبار ینفذ بقرار من غرفة اإلتھام

 رئیس الجمھوریة فیصدر فیھ قرار ، أما العفو الخاص فیختص بھقانوني إعتبار

 بإسم شخص أو أشخاص معینین .

المحكوم ـ یمحو رد اإلعتبار كل أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضد 

وم بھ عن فرد ك، بینما العفو الخاص یرفع العقاب المحعلیھ فیسترد بذلك إعتباره

مما یجعلھ بحاجة  فتعد بذلك سابقة في العود ،2معین دون محو الجریمة نفسھا 

ات المالیة اإللتزامودي إلى سقوط العقوبات التبعیة ، كما أنھ ال یؤإلى رد إعبار

 من مصاریف و تعویضات .

 
                                                           

  للعلوم القانون الجنائي الجزائري و القانون المقارن ، كلیة الحقوق و ـ لوني فریدة ، دور اإلعتبار  للمحكوم علیھ في1 
 .   16 ص ، 2004.2003جامعة الجزائر ، بن عكنون ،اإلداریة ، 

 . 876، ص  1997، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  4مبادئ القسم العام من التشریع العقابي ، ط ، ـ رؤوف عبید 2 
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المدة و القضاء من حیث توافر الشروطاإلعتبار یخضع لرقابة القانون و ـ رد

رئیس  ، بینما العفو الخاص عمل من أعمال السیادة یختص بھحسن السلوكو

 . 1الدولة ال یخضع للرقابة 

میلیة التكة إضافة إلى العقوبات التبعیة وـ رد اإلعتبار موضوعھ العقوبة األصلی

 . 2بینما العفو الخاص موضوعھ العقوبة األصلیة ، سواء كانت مدنیة أو سیاسیة

 وقف تنفیذ و تقادم العقوبة .و المطلب الثاني : رد اإلعتبار 

محكوم علیھ وإصالحھ بكل الطرق تھدف السیاسة العقابیة الحدیثة إلى تأھیل ال   

، نظامین یشتركان مع رد اإلعتبار في تقادمھالتي من بیھا وقف تنفیذ العقوبة واو

، لذلك سنتطرق إلى مفھوم كال النظامین ثم نمیزھما عن التأھیلھدف اإلصالح و

 رد اإلعتبار .

 اإلعتبار و وقف تنفیذ العقوبة .الفرع األول : رد 

  قاعدة التنفیذ الوجوبيستثناء وقف تنفیذ العقوبة على المشرع الجنائي وضع إ   

 حمایة المحكوم علیھ . لھدف 

 أوال : مفھوم وقف تنفیذ العقوبة .

 ـ تعریف وقف تنفید العقوبة .1

تعلیق وقف التنفیذ على شرط واقف  ھو أحد تدابیر الدفاع اإلجتماعي یقصد بھ   

  . 3خالل فترة زمنیة یحددھا القانون 

 

                                                           
 .  32ـ حسن صادق المرصفاوي ، المرجع السابق ، ص 1 
 .  17ـ لوني فریدة ، المرجع السابق ، ص 2 
 . 331، ص  1995، دار الطباعة و النشر ، بیروت ،   3ـ فرید الزغبي ، الموسوعة الجنائیة ، المجلد الخاص ، ط 3 
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 .   1أو تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط موقف خالل مدة تجربة یحددھا القانون 

ھو تعلیق تنفیذ العقوبة فور صدور الحكم بھا على شرط موقف خالل فترة من 

إن تحقق تنفذ و كأن لم یكنحقق الشرط یصبح حكم اإلدانة لم یتالزمن، فإذا 

 . 2العقوبة 

من ق إ ج حیث أجازت  592بالنسبة للتشریع الجزائري فقد أخد بھ في المادة    

، الحكم بقرار مسبب بوقف بعقوبة الحبس أو الغرامة األصلیةفي حال الحكم 

كن بشرط أن ال یكون المحكوم علیھ ذھا من طرف المجالس القضائیة ، ولتنفی

، فإذا إنقضت 3مسبوق قضائیا بسبب جنایة أو جنحة من جرائم القانون العام 

یعتبر كأنھ لم حكم جدید یسقط الحكم بالعقوبة و المدة المقررة للوقف دون صدور

. وفي الحالة العكسیة إن صدر حكم جدید یتم تنفیذ الحكم األول باإلضافة 4یكن 

 إلى الحكم الجدید دون أن یلتبس باألول .

 ـ شروط وقف تنفیذ العقوبة .

من ق إ ج أن وقف  592حدد المشرع الجزائري في المادة  ـ بالنسبة للعقوبة :

ال یطبق بالتالي فوالغرامة التنفیذ یكون في العقوبة األصلیة المتمثلة في الحبس و 

باإلضافة إلى العقوبات التكمیلیة  ،المؤبد أو اإلعدامفي عقوبة السجن المؤقت و

 .، بإستثناء السجن المؤقت الذي إستفاد من ظروف التخفیف  5تدابیر األمن و

 

 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان  1ـ محمد مصباح القاضي ، القانون الجزائي النظریة العامة للعقوبة و التدابیر اإلحترازیة ، ط 1

 .   282، ص  2013
، جامعة عمان  2، العدد  5لجبور محمد ، وقف تنفیذ العقوبات في القانون األردني ، مجلة اللقاء للبحوث و الدراسات ، المجلد ـ ا2

 .  442، ص  1998األھلیة ، 
 من ق إ ج . 592ـ أنظر المادة 3
 . 160، ص  2009ب الحدیث ، القاھرة ، ، دار الكتا 1ـ عمر خوري ، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، ط 4
 من ق إ ج . 592ـ أنظر المادة 5
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مة یجب أن تكون الجریف، 1من قانون العقوبات 53 حسب ما جاء في المادة

  جنحة . المرتكبة مخالفة أو

وجوب مرور فترة تجربة قدرت بخمس سنوات خاللھا ال  ـ بالنسبة لمدة التجربة :

یتم صدور أي حكم بعقوبة الحبس أو أشد منھا إلرتكاب جنایة أو حنحة وھو ما 

من ق إ ج تبدأ من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم غیر قابل  593أقرتھ المادة 

للمبتدئین المحكوم علیھم بستة ، وقد خفضت المدة إلى سنتین بالنسبة 2ألي طعن

  . 3د ج  50.000ن عأشھر حبسا غیر نافذة أو غرامة تساوي أو تقل 

مرتبطة لجنایات الوقف التنفیذ فإنھا تشمل الجنح وابالنسبة للعقوبة التي توقف و 

بالجانب السیاسي المرتبطة  بالتالي تستبعد الجرائم، وبجرائم القانون العام

  من ق إ ج . 592المادة نصت علیھ ھو ما والعسكري و

من ق إ ج یجب أن ال یكون قد  593حسب نص المادة   ـ بالنسبة للمحكوم علیھ :

  .4سبق الحكم باإلدانة على المتھم بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام 

یجب اإلشارة إلى انھ في حال المخالفات ال یأثر ذلك ، وفال یكون مسبوق قضائیا

 على شرط عدم سبق اإلجرام ألن المخالفات ال تسجل في الصحیفة العدلیة .

     ـ یجب توافر ظروف خاصة بالمتھم كأن یكون كبیر السن أو معتل الصحة 

، مما یجعل المحكوم علیھ في وضع یسمح لھ من 5أو تصالح مع المجني علیھ 

 اإلستفادة من وقف تنفیذ العقوبة .

 

 
 

                                                           
 .  48، ج ر ، رقم  2006\12\20المؤرخ في  23\06من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  53ـ أنظر المادة 1
 من ق إ ج . 593ـ أظر المادة 2 
 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة. 2015\یولیو\23المؤرخ في  02\15المعدلة باألمر رقم  593ـ أنظر المادة 3 
 .  53ـ العبشي قویدر ، المرجع السابق ، ص  4 
   ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 2ـ أسحق إبراھیم منصور ، موجز في علم اإلجرام و علم العقاب ، ط 5 

 .  206، ص  1991



                    الجنائي                                                                                                                       الفصل األول                                             ماھیة نظام رد اإلعتبار

 

25 
 

 
 

 ار وقف تنفیذ العقوبة .ـ أث3

الموقوف تنفیذھا بعد إنقضاء مدة التجربة دون صدور حكم جدید  ـ تزول العقوبة

یتم تنفیذ العقوبة ال صدوره یلغى وقف التنفیذ وفي ح، ویعتبر الحكم كأنھ لم یكنف

 ا باإلضافة إلى العقوبة الجدیدة .التي شملھ

ـ العقوبة التي شملھا وقف التنفیذ تدون في صحیفة السوابق القضائیة في القسیمة 

، في حین ال تسجل في القسیمة رقم التي تقدم إلى بعض اإلدارات 02و  01رقم 

 التي تسلم للمحكوم علیھ . 03

، فتكون ساریة منذ النطق العقوبات التبعیة ألنھ ال یشملھاـ وقف التنفیذ ال یوقف 

 .  1بالعقوبة الموقوف تنفیذھا 

 ثانیا :الفرق بین رد اإلعتبار و وقف تنفیذ العقوبة .

 ـ نقاط التشابھ .1

مرتبط بالعقوبة المحكوم بھا فیشمالن حكم نھائي غیر قابل لإلسقاط كالھما ـ 

 . 2بالطرق القانونیة األخرى 

 ـ كالھما یشترطان مرور فترة تجربة للتأكد من سیرة المحكوم علیھ .

 المصاریف القضائیة  یؤثران على التعویضات المدنیة و ـ كالھما ال

 تأھیل المحكوم علیھ لإلندماج في المجتمع .ـ كالھما یھدفان إصالح و

 

 
                                                           

  ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة 1نائي و القانون التجاري ، ط ـ أنور العمروسي ، رد اإلعتبار في القانون الج1
 .  207، ص  2000

 .  54ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 2
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 ـ نقاط اإلختالف .2

إلى الوفاء باإللتزامات المالیة أما تطلب إنھاء فترة الحكم باإلضافة ـ رد اإلعتبار ی

 وقف تنفیذ العقوبة فال یشترط تنفیذا فعلیا للحكم .

فعلي للعقوبة فتحسب ـ رد اإلعتبار یتطلب مرور فترة تجربة تبدأ بعد التنفیذ ال

تنفیذ  ، أما وقفیھ التنفیذ مما یجعل المدة طویلةالمدة من الیوم الذي ینتھي ف

 قابل للتنفیذ یشرع في حساب مدة التجربةباشرة بعد أن یصبح الحكم نھائي وفم

 . 1أي من الیوم الذي یصبح فیھ الحكم نھائي 

، بینما وقف التكمیلیةلى سقوط جمیع العقوبات التبعیة وـ رد اإلعتبار یؤدي إ

 . 2التنفیذ ال یمتد أثره إلى على العقوبة األصلیة فقط 

اإلعتبار یؤدي إلى محو أثر الحكم دون العقوبة بینما وقف التنفیذ فیمحو ـ رد 

 العقوبة .

 الفرع الثاني : رد اإلعتبار و تقادم العقوبة .

إلى عدم إنقضاء العقوبة فیؤدي إلى التي تؤدي من األسباب  ادم سببایعتبر التق   

العود  ظرف كسابقة في  قائمایبقى كن رغم ذلك یبقى أثر ھذه العقوبة لو ،تنفیذھا

، بإعتبار أن أثر الحكم صلحة في الحصول على رد اإلعتبارھنا للمحكوم علیھ مو

 .فیتم محوه عن طریق رد اإلعتبار الزال قائما 

 

 

 

                                                           
         د ب ن  مصر ،  ـ حسنین إبراھیم عبید ، النظریة العامة للظروف المخففة دراسة مقارنة ، د ط ، جامعة القاھرة ،1

 355.354ص   د س ن 
 .  96عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص  ـ2
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 أوال : مفھوم تقادم العقوبة .

    ـ تعریف تقادم العقوبة .1

وصف یرد على الحق في العقاب ناشئ عن مضي  ھو لتقادم عند فقھاء لقانونا   

 . 1منع السیر في الدعوى أو العقوبة یمدة من الزمن 

ھو مضي مدة من الزمن یحددھا القانون على حكم واجب التنفیذ فیعفي     

 .  2بتنفیذ العقوبة الواردة في الحكم الجاني نھائیا من اإللتزام 

من ق  616إلى  612ـ المشرع الجزائري نص على تقادم العقوبة في المواد من 

 إ ج فیكون كما یلي :

م سنة كاملة من التاریخ الذي یكون فیھ الحك 20تتقادم بمضي  :ـ  في الجنایات 

                  من ق إ ج  613ذلك طبقا للمادة حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ و

، تسري من التاریخ الذي یكون فیھ سنوات كاملة 5تتقادم بمضي  :ـ في الجنح 

من  614ذلك طبقا للمادة ذي صدرت بموجبھ العقوبة نھائیا والحكم أو القرار ال

 ق إ ج .

، تسري من التاریخ وبة فیھا بمرور مدة عامین كاملینتتقادم العق :ـ في المخالفات 

 615ذلك طبقا للمادة و قوبة نھائیاالذي یكون فیھ القرار الذي صدرت بموجبھ الع

 . 3 من ق إ ج

 ـ سریان و إنقطاع و وقف التقادم .2

 یعتبر التقادم من النظام العام یحكم بھ القاضي من تلقاء نفسھ .   

 
                                                           

، دار الفكر  2013ـ نبیل عبد الصبور النبراوي ، سقوط الحق في العقاب بین الفقھ اإلسالمي و القانون الوضعي ، ط 1
 .  203، ص  2013العربي ، القاھرة ، 

 . 516المرجع السابق ، ص  العام ،ـ عبد اللھ سلیمان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم 2
 من ق إ ج .  615.614.613ـ أنظر المادة 3 
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حجیة الشيء المقضي بھ  اـ یبدأ سریان تقادم العقوبة عندما یصبح نھائیا حائز

 . 1أو بفوات مواعیدھا ونقض  عن من معارضة وإستئنافبإستنفاد طرق الط

 حیث أنھ وجب أن یكون الحكم نھائي دون أن یتعرض ألي إسقاط .

ـ أما إنقطاع التقادم فیقصد بھ كل عارض یطرأ على ما مر من وقت من یوم 

بزوال العارض تبدأ مدة جدیدة ، ویمة أو تاریخ الحكم بالعقوبةإرتكاب الجر

 . 2اإلنقطاع إضافة إلى المدة السابقة على 

من  فإنقطاع التقادم یوجب البدء في إحتساب المدة من یوم اإلنقطاع بسبب ما إتخذ

 .إجراءات أو السیر في الدعوى العمومیة أو إستمرارھا أو رفعھا 

ـ أما بالنسبة لوقف التقادم فیعني عدم إحتساب المدة خالل فترة من الوقت لوجود 

 ، حیث أن حالة وقف التقادم ال3ت قبلعارض ، بزوالھ تكتمل المدة التي سر

، فمتى زالت حالة الوقف یستكمل حساب المدة منذ تؤدي إلغاء المدة السابقة علیھ

 حالة الوقف .

 ـ أثار تقادم العقوبة .3

  الذي لم تنفذ ضده  تنعكس على العقوبة المحكوم بھا على الشخصللتقادم أثار 

، وذلك بسبب أن التقادم یوقف إجراءات ي إلى عدم تنفیذھا تنفیذا فعلیامما یؤد

، مما یجعل من إمكانیة تطبیقھا فیما بعد في تنفیذ العقوبة بعد مرور الزمنالسیر 

 غیر ممكنة . 

 

 
                                                           

 . 50ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 1
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، د ب ن ، د س ن  3، ط  2ـ محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ج 2

   121ص 
 . 83سایق ، ص ـ عبد الحمید الشواربي ، المرجع ال3
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ـ یؤدي تقادم العقوبة إلى عدم تنفیذھا فیعفى المحكوم علیھ منھا مع بقاء أثارھا 

للعقوبة فتبقى قائمة كحالة ، فالتقادم ال یؤدي إلى سقوط األثار القانونیة 1مستمرة

 عود .

ضبطھ ھم وبسقوط العقوبة بالتقادم ال یجوز لرجال الضبط القضائي تتبع المتـ 

، كما أنھ لیس من حق المتھم ھ ، لسقوط حق الدولة في التنفیذوتنفیذ العقوبة علی

 . 2 الذي سقطت عقوبتھ بالتقادم أن یرفضھ أو یتنازل عنھ

كلیا سواء تعلق األمر بالعقوبات  العقوبة الحكم المدین فیسقطـ تقادم العقوبة یشمل 

إلى اإللتزامات المالیة ، باإلضافة التبعیة أو التكمیلیةاألصلیة أو الفرعیة أو 

، عكس فة إلى ما یتبعھا من عقوبات أخرىبالتالي یشمل العقوبة األصلیة إضاو

، حیث أنھ لإلستفادة منھ بل یلزم تنفیذه رد اإلعتبار الذي ال یسقط ھذه العقوبات

أو إثبات عدم القدرة ، زامات المالیة أو اإلكراه البدنيمن بین شروطھ تنفیذ اإللت

بتنازل أصحابھا عنھا ھذا بالنسبة للتعویضات على ذلك أو أنھ تم اإلبراء منھا 

  .المتعلقة بالشق المدني 
 

 

 ثانیا : الفرق بین رد اإلعتبار و تقادم العقوبة .

 ـ نقاط التشابھ .1

لھ  ـ كال النظامین یتشاركان في ھدفھما إلى جعل المحكوم علیھ في وضع یسمح

إعادة ؤدي بالدرجة األولى إلى إصالحھ و، مما یبممارسة حقوقھ كلیا أو جزئیا

 سھولة إندماجھ في شریحة مجتمعھ من جدید .لھ وتأھی

 

 
                                                           

         2004ـ عبد الحكیم فوده ، إنقضاء الدعوى الجنائیة و سقوط عقوباتھا ، د ط ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، 1
 .  27.26ص 

 . 51ـ محمد یوسف عبد ربھ حجوج ، المرجع السابق ، ص 2
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سقوطھا ال یمكن تنفیذھا فیما بعد  ، فبعد تقادم العقوبة وما البعضـ یكمالن بعضھ

وال كن یظل الحكم منتجا ألثاره الجنائیة بحیث ال تزول إال إن ورد فیھا رد 

 . 1إعتبار 

  العقوبة الصادرة ضده .ـ كالھما مرتبط بالمحكوم علیھ و

 ـ نقاط اإلختالف .2

زوال كل ما یترتب من  ـ رد اإلعتبار یمحي أثر الحكم بالنسبة للمستقبل و بالتالي

ى إنقضاء اإللتزام ، أما تقادم العقوبة یؤدي إلعدام األھلیة والحرمان من الحقوقإن

كن یظل الحكم محتفظا بوجوده القانوني منتجا جمیع أثاره عدا ما بالتنفیذ ول

 . 2إنقضى منھا بالتقادم ، فیعتبر سابقة في العود 

ل بحكم طبیعتھا تنفیذا مادیا كالحرمان من ـ التقادم ال یشمل العقوبات التي ال تقب

 . 3الحقوق الوطنیة ، في حین أن رد اإلعتبار یشملھا 

المقام  ، فیستھدف فيى علة كونھ یرتبط بأغراض العقوبةرد اإلعتبار یستند إلـ 

إسترجاع مكانتھ في فیتمكن المحكوم علیھ من  ،4األول تأھیل المحكوم علیھ

 المزایا خاصة فیما یتعلق بالجانبالحقوق و المجتمع وإسقاط الحرمان من

یفة العدلیة من األحكام لكونھ یتطلب في غالب األحوال خلو الصح ،الوظیفي

نون للمجرم الماھر أما تقادم العقوبة فیعتبر كنوع من المكافئة یقرھا القا المدینة 

كن تستند علتھ إلى كون العقوبة ، ولإجراءات التنفیذاإلبتعاد عن في اإلختفاء و

 بالتالي لیس ھناك مصلحة في اإلبقاء علیھ .، و 5التي مسھا التقادم قد تم نسیانھا 

                                                           
 . 83ـ إلھام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص 1 
 .  74الشواربي ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الحمید 2 
 . 29ـ أنور العمروسي ، المرجع السابق ، ص 3 
 . 732ـ عوض محمد ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، د ط ، دار الجامع الجدید للنشر ، لبنان ، د س ن ، ص 4 
 . 71ـ عبد الحمید الشواربي ، المرجع نفسھ ، ص 5
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 نظام رد اإلعتبار الجنائي . ثاني : أحكام تطبیقالفصل ال

 ، فیؤدي إلى وضع حدالحكم المدین رد اإلعتبار نظام بموجبھ یتم محو أثر   

ئري في قانون ذلك بتوافر شروط معینة حددھا المشرع الجزاألثره مستقبال و

اءات المتسلسلة التي یتم ، إضافة إلى مجموعة من اإلجراإلجراءات الجزائیة

ار تترتب مجموعة من األثار تنعكس على وعند تحقق رد اإلعتبإتباعھا، 

 ھو ما سنتناولھ تبعا في المبحثین الموالیین .الشخص وحالتھ الجنائیة و

 المبحث األول : شروط رد اإلعتبار الجنائي .

شروط معینة  فرلكي یتحقق رد اإلعتبار سواء كان قانوني أو قضائي یجب توا   

سوف نتناول ھذه الشروط من خالل مطلب نخصصھ لرد ، وأقرھا القانون

 اإلعتبار القانوني و مطلب لرد اإلعتبار القضائي .

 المطلب األول : شروط رد اإلعتبار القانوني .

رد لالواجب توافرھا شروط المن ق إ ج  678.677لقد تناولت كل من المادة    

" یعتبر رد اإلعتبار بقوة   1الفقرة  677جاء في المادة  ، حیثاإلعتبار القانوني

تي بیانھا حكم جدید بعقوبة الحبس الذي لم یصدر علیھ خالل المھل األالقانون للمحكوم علیھ 

" فنصت على  678أما المادة ، أو أخرى أكثر منھا جسامة إلرتكاب جنایة أو جنحة ..."

بقوة القانون لكل محكوم علیھ بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ و ذلك  یرد اإلعتبار

بذلك یتبین أن الشروط ترتبط بالعقوبة و و بعد إنتھاء فترة إختبار خمس سنوات ..."

   الشخص المعني برد اإلعتبار .
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 الفرع األول : الشروط المرتبطة بالعقوبة .

 كون نافدة  أو موقوفة النفاذ شملھاعقوبة فقد تتختلف الشروط حسب طبیعة ال   

 حكم وقف التنفیذ .

 أوال : العقوبة النافذة .

 ـ في حالة عقوبة سالبة للحریة نافذة .1

یستفید المحكوم علیھ بجنایة أو حنحة من رد اإلعتبار القانوني في حالة عدم    

 صدور حكم جدید خالل مدة زمنیة محددة و ذلك وفق حالتین :

 كالتالي :من ق إ ج  4.3.2الفقرة  677ة نصت علیھا الماد ـ الحالة األولى :

ـ فیما یتعلق بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ال تتجاوز مدتھ ستة أشھر بعد 

 أو مضي أجل التقادم . مھلة عشر سنوات إبتداء من إنتھاء العقوبة

         ال تتجاوز مدتھ سنتینـ فیما یتعلق بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي 

أو بعقوبات متعددة ال یتجاوز مجموعھا سنة واحدة بعد مھلة خمس عشرة سنة 

                                 تحتسب كما سبق ذكره .

عقوبات الحبس لمدة تزید على سنتین أو  فیما یتعلق بالعقوبة الوحیدة بعقوبةـ  

متعددة ال یتجاوز مجموعھا سنتین بعد مضي مدة عشرین سنة  تحسب كما سبق 

 . 1ذكره 

 

     

 

                                                           
 من ق إ ج . 677ـ أنظر المادة 1
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ة السالبة من خالل ھذه الفقرات نستنتج أن المشرع یشترط فیما یتعلق بالعقوب  

، إلى جانب ضرورة مرور فترة أن یتم تنفیذھا أو تتقادمللحریة أن تكون حبسا و

 . 1معینة حددت حسب مدة الحبس المحكوم بھا سواء كان في حكم واحد أو أكثر

أن مما یعني إستبعاد عقوبة السجن و وعلیھ فإنھ یشترط أن تكون العقوبة حبسا   

المدة المشترطة یبدأ حسابھا من الیوم الذي ینتھي فیھ ، حیث أن یتم تنفیذھا فعال

تكون المدة المطلوبة لرد حكوم علیھ من المؤسسة العقابیة وروج المالتنفیذ بخ

 اإلعتبار مرتبطة بمدة الحبس المحكوم بھا .

ة قانونا فإنھا في حالة تعدد األحكام بعقوبات لم یتجاوز مجموعھا المدة المحددو   

، كما أن دمج من ق إ ج 4الفقرة  677تھ المادة ھو ما أقرتعتبر شرط محقق و

  4.3.2بالنسبة ألحكام الفقرة ات في مثابة عقوبة واحدة في مجال التطبیق العقوب

في حالة إذا ما مس العقوبة عفو سواء كان كلي أو جزئي فإنھا تقوم مقام التنفیذ و

، حیث أنھ في حالة صدور عفو في العقوبة لي و ھو ما أكدتھ الفقرة األخیرةالفع

قام من نفذ الحكم فعال فالعفو عن المحكوم بھا فإن المحكوم علیھ یكون في م

 حكما دون الفعل .العقوبة یجعلھ في وضع التنفیذ 

ھي تتعلق باألحكام و ،من ق إ ج 678نصت علیھا المادة  ـ الحالة الثانیة :

س سنوات من ة إختبار خمع فترلمشرا لھا حدد قد و التنفیذ، إیقاف الصادرة مع

، فإن صدر الحكم یوم صیرورة الحكم باإلدانة حازا لقوة الشيء المقضي بھ

أصبح نھائیا و قابال للتنفیذ ثم صدر حكم بإیقاف تنفیذه لتوافر شروطھ  باإلدانة و

یصبح شرط محقق لرد اإلعتبار القانوني بعد مرور فترة التجربة المقدرة بخمس 

 . 2یذ سنوات بشرط عدم إلغاء وقف التنف

 

                                                           
 . 58ـ شرقي بدر الدین ، المرجع السابق ، ص 1
 من ق إ ج . 678ـ أنظر المادة 2 
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 ـ في حالة عقوبة نافذة بالغرامة .2

ث جاء في ، حیمن ق إ ج 678و المادة  1رة الفق 677نصت علیھا المادة    

" ... فیما یختص بعقوبة الغرامة بعد مھلة خمس سنوات ما یلي  1الفقرة  677المادة 

بمعنى  التقادم ... "،مضي أجل إعتبارا من یوم سداد الغرامة أو إنتھاء اإلكراه البدني أو 

أنھ یجب تنفیذ الغرامة تنفیذا عینیا أو تنفیذھا من خالل اإلكراه البدني أو شملھا 

 . 1التقادم 

عینیا بمجرد صیرورة الحكم  حیث أن تسدید الغرامة في األصل یكون تنفیذا   

     من ق إ ج  1الفقرة  597باإلدانة حائزا لقوة الشيء المقضي بھ طبقا للمادة 

 ویتم ذلك بالتسدید لدى مصالح الضرائب التي تسلم للمعني وصل یثبت ذلك .

و ما یلزم رده الغرامة أصاریف وفي حالة عجز المحكوم علیھ عن تغطیة المو

، فإنھ یتم تسدید المبلغ المتوفر حسب األولویة التي حددتھا المادة لعدم كفایة أموالھ

التعویضات ورد ما یلزم رده و القضائیةالمصاریف :من ق إ ج كما یلي 548

            .  2المدنیة الغرامة 

ھنا تحسب مدة خمس سنوات إبتداءا من تاریخ تسدید غرامة و إن لم یتم ذلك و

من ق  611إلى  577قد تناولت اإلكراه البدني المواد من ، و3یلجأ لإلكراه البدني

وبرد ما یلزم رده  نفیذ األحكام الصادرة باإلدانةت 599إ ج فأجازت المادة 

، بغض النظر ف القضائیة بطریق اإلكراه البدنيالمصاریوالتعویضات المدنیة و

    من  597عن المتابعات على األموال حسب ما ھو منصوص علیھ في المادة 

 .  4ق إ ج 

                                                           
 . 860رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص ـ 1 
   .  www.tribunaldz;comـ أنظر الموقع 2 
 من ق إ ج . 677ـ أنظر المادة 3 
 . www.tribunaldz.comـ أنظر الموقع 4 
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 ھنا یبدأ إحتساب مھلة خمس سنوات من تاریخ إنتھاء تنفیذ اإلكراه البدني و   

ھذا األخیر تتحدد مدتھ حسب مقدار الغرامة المحكوم بھا كما ھو موضح في و

 من ق إ ج .                          600المادة 

ذلك في حال إثبات العسر المالي على اإلكراه حالة وقف التنفیذ و إال أنھ قد یرد   

اإلعفاء من تثبت  بتقدیم شھادة فقر یسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي أو شھادة

 . 1الضرائب یقدمھا مأمور الضبط على مستوى مصلحة الضرائب 

ففي حالة تنفیذ اإلكراه البدني تبدأ مھلة إحتساب خمس سنوات المشترطة لرد ـ  

كن في حالة ول، ینتھي فیھ تنفیذ اإلكراه البدنياإلعتبار القانوني من الیوم الذي 

تثبت حالة العسر المالي أو اإلعفاء من إیقاف تنفیذ اإلكراه البدني لتوافر شھادة 

 الضرائب یتم إحتساب المدة من یوم توقف اإلكراه البدني . 

التي تكون بمضي فترة من الزمن محددة قانونا أما في حالة تقادم الغرامة و ـ

، دون إتخاذ أثناء ذلك أي إجراء من تداءا من تاریخ صدور الحكم الباتإب

 . 2إجراءات التفیذ 

لذي ینتھي فیتم إحتساب مدة اإلختبار المقررة بالنسبة لرد اإلعتبار من الیوم ا    

تقادم الغرامة بالنسبة لمواد الجنح یكون بمرور خمس سنوات ، وفیھ تقادم الغرامة

، أما بالنسبة لمواد لحكم أو القرار النھائي باإلدانةكاملة إبتداءا من تاریخ ا

             فترة سنتین كاملتین من یوم الحكم  المخالفات فتتقادم الغرامة بمرور

 . 3أو القرار النھائي 

 
                                                           

 . من ق إ ج 603ـ أنظر المادة 1 
      2013ـ فریدة بن یوسف ، تنفیذ األحكام الجنائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 2 

 . 306ص 
 من ق إ ج  615.614ـ أنظر المادة 3 
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 ثانیا : العقوبة موقوفة النفاذ .

بالحبس من ق إ ج أنھ في الحالة التي یكون فیھا الحكم  678لقد نصت المادة    

المحكوم علیھ بقوة القانون في حال مرور  ، یرد إعتبارأو الغرامة موقوف التنفیذ

یبدأ إحتسابھا من یوم ، فترة خمس سنوات بشرط عدم ورود إلغاء لوقف التنفیذ

ذلك ألن العقوبة  ،1بھالحكم باإلدانة حائزا لقوة الشيء المقضي  صیرورة

منھ ، و2المحكوم بھا مع وقف التنفیذ ال تعتبر قد نفذت إال بإنقضاء مدة اإلختبار

 :توافر الشروط التالیة یجب 

 الغرامة موقوف النفاذ .ـ صدور حكم بالحبس أو 1

 ھو مالحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة وإشترط أن یكون قد سبق احیث أنھ    

المحاكم أن تقرر بحكم و ، فیجوز للمجالسمن ق إ ج 592أشارت إلیھ المادة 

، باإلضافة سواء كان اإلیقاف كلیا أو جزئیا مسبب إیقاف تنفیذ العقوبة األصلیة

أو جنحة من جرائم  إلى عدم سبق الحكم على الشخص المعني بالحبس لجنایة

نفیذھا في مواد الجنح فقط  لتي یتم وقف تا، فالمشرع حصر العقوبات القانون العام

 بات نجد أن ھناك إستثناءمن ق إ ج من قانون العقو 53كن بإستقراء المادة ول

، حیث أنھ یمكن وقف تنفیذ العقوبة في مواد الجنایات إذا كانت سجن على ذلك

 . 3مؤقت و تقرر إفادة المحكوم علیھ بظروف التخفیف 

یشترط لوقف تنفیذ العقوبة في صورتھا السالبة للحریة أو المالیة عدم  فبالتالي   

 ذلك فیما و ،أو جنحة من جرائم القانون العام وجود حكم سابق بالحبس لجنایة

 

                                                           
 من ق إ ج . 678ـ أنظر المادة 1 
    ، دار ھومھ للنشر و الطباعة  2، ط  2القضائي ، ج  ـ نجمي جمال ، قانون اإلجراءات الجزائیة على ضوء اإلجتھاد2 

 .  533، ص  2016الجزائر ، ، و التوزیع 
المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون  1966\06\08، المؤرخ في  156\66من األمر  53ـ أنظر المادة 3 

 . 84، ج ر ، ع  2006\09\20المؤرخ في  23\06رقم 
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كإستثناء یشمل الجنایة المعاقب علیھا بالسجن المؤقت الذي یتعلق بالجنح فقط و

 مستھ ظروف التخفیف .

 ـ مرور فترة التجربة .2

حیث م ق إ ج على المدة الواجب مرورھا كفترة تجربة  593نصت المادة    

مھلة خمس سنوات من " إذا لم یصدر ضد المحكوم علیھ بعد ذلك خالل جاء فیھا ما یلي 

أو عقوبة أشد منھا   تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس

 .الحكم باإلدانة غیر ذي أثر ..." إلرتكاب جنایة أو جنحة أعتبر

بمعنى أن مدة اإلختبار قدرت بخمس سنوات إبتداءا من التاریخ الذي یصبح فیھ 

 الحكم النھائي غیر قابل للطعن .

یا في قرار صادر عن غرفة الجنح في ھذا اإلطار تقول المحكمة العلو   

 ( متى كان من المقرر قانونا أنھ إذا لم یصدر ضد المحكوم علیھ الذي إستفادالمخالفات و

، خالل مھلة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من من إیقاف تنفیذ العقوبة األصلیة 
المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منھا إلرتكاب جنایة أو جنحة أثر 

 .  1الحكم باإلدانة غیر ذي أثر ...) 

من ق إ ج تقرر أن الفترة خفضت إلى سنتین  593غیر أنھ في تعدیل المادة    

محكوم علیھم بستة أشھر حبسا غیر نافذ أو غرامة تساوي فقط بالنسبة للمبتدئین ال

 . 2د ج  50.000أو تقل عن 

 

 

                                                           
 . 332، ص  1989العدد ، ، مجلة المحكمة العلیا  1989\02\22مة العلیا الصادر بتاریخ ـ قرار المحك1 
 . 02\15من ق إ ج المعدلة باألمر  593ـ أنظر المادة 2 
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 ـ عدم إلغاء وقف التنفیذ .3

"... و في الحالة  من ق إ ج على ما یلي 593في ھذا الجزء نصت المادة    

الثانیة  بالعقوبةالعكسیة تباشر النیابة العامة تنفیذ العقوبة األولى المحكوم بھا دون أن تلتبس 

فیتم رفع اإلستفادة من وقف التنفیذ إذا صدر خالل فترة اإلختبار على المحكوم " 

، وحسب ظاھر النص فإن رفع ید بالحبس أو بعقوبة أشد (السجن)علیھ حكم جد

النص اإلستفادة من وقف التنفیذ تكون تلقائیا إذا تحقق الشرط دون الحاجة إلى 

 . 1علیھا في حكم جدید 

علیھ فإن صدور حكم جدید بعقوبة الحبس أو السجن إلرتكاب جنایة أو جنحة و  

ستفادة من وقف تنفیذ یؤدي إلى إلغاء اإل ،أثناء فترة التجربة المقررة قانونا

 كم جدید یقضي بذلك .حلى نفیذھا بصفة تلقائیة دون الحاجة إیكون تالعقوبة  و

صدرت عقوبة فیھا فال مخالفة و إرتكابكما تجدر اإلشارة إلى أنھ في حالة    

بالتالي و ،ب جنایة أو جنحة كسبب لإللغاءتأثر على وقف التنفیذ إلشتراط إرتكا

خمس سنوات أو سنتین في حالة مرور فترة ، ولغرامة ال تأثر كونھا مخالفةفإن ا

لم یصدر أي حكم جدید بجنایة أو جنحة فإنھ یصبح الحكم غیر ذي حسب الحالة و

 أثر .

 الثاني : الشروط المرتبطة بالمحكوم علیھ .الفرع 

فالبد  كوم علیھحشرط لتحقیق رد اإلعتبار القانوني ھو حسن سلوك المإن أھم    

 .جدیر بالمساعدة منھ للداللة على أنھ أھل للثقة و

 

 
                                                           

 . 479ـ نجمي جمال ، المرجع السابق ، ص 1 
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إحترامھ للقانون من تاریخ اإلدانة حتى یوم إنتھاء فترة فعلیھ أن یثبت إستقامتھ و  

 . 1التجربة 

من ق إ ج فإنھ  678.677وبالنسبة للمشرع الجزائري بإستقراء المادة    

 2یشترط مضي مدة تجربة دون صدور حكم جدید كقرینة على حسن السلوك 

یتجلى ھذا ، ولقانونياإشترط حسن سلوك المحكوم علیھ المعني برد اإلعتبار ف

       إرتكاب جنایةالشرط في المدة التي حددھا كفترة تجربة وجب خاللھا عدم 

 . أو جنحة مع إستبعاد المخالفات

مما یدل على أن المحكوم علیھ قد إستقام فعدم إرتكاب أي فعل خالل تلك المدة    

كن ما یالحظ أن فترة التجربة ، ولإستقامة سلوكھلى صالحھ ولیس إال دلیل ع

انة السابق طویلة مما قد یأثر سلبا علیھ بحكم أنھ الزال یعاني أثار حكم اإلد

جأ إلى ، ففي حالة عدم قبولھ بسبب سوابقھ العدلیة قد یلخاصة في مجال التوظیف

بالتالي فطول المدة سیكون عائقا في ، وأو مجتمعي اإلنحراف عن ما ھو قانوني

ال یجد أمامھ خیارا سوى إرتكاب أفعال منافیة إستقامتھ حیث أنھ وسبیل إصالحھ 

، فمن خالل ما توصلت إلیھ أبحاث في الجریمةقد تصل إلى حد العود  للقانون

ظروف بوقین قضائیا أوجب توافر وسائل علم اإلجرام في مجال إصالح المس

جتماعیة خاصة في المتطلبات اإلوي المجتمع بصورة تتمشى تمكنھم من العودة ف

 المكانة داخل المجتمع .مجال التوظیف والسمعة و

ھدفھ األساسي العمل على توفیر ھذه المتطلبات  أن رد اإلعتبارإفتراض فعلى    

 كان من الواجب مراعاة المدة المشترطة التي یجب مرورھا دون إرتكاب 

 

 

                                                           
  1ـ أحمد رائد مصطفى ضبنیة ، إعادة اإلعتبار و وقف التنفیذ ، نقابة المحامین ، سوریا ، 2009 ، ص 16 .

 . 428ـ فتوح عبد اللھ الشاذلي ، المرجع السابق ، ص 2
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ن الضروري من ا، حیث أنھ كأي جرم للداللة على إعتدال سلوكھالمحكوم علیھ 

 متطلبات الوضع اإلجتماعي . و تخفیض ھذه المدة إلى حد یتالئم

 وط رد اإلعتبار القضائي .المطلب الثاني : شر

مختصة بھ   ي بناءا على حكم قضائي من طرف جھةیمنح رد اإلعتبار القضائ   

المواد  نصت علیھابناء على طلب من المحكوم علیھ في حال توافر شروط معینة 

ھو حكوم بمھا والمحكوم علیھو، فتشمل العقوبة الممن ق إ ج 685إلى  679من 

 ما سنفصلھ  فیما یلي .

 الفرع األول : الشروط المتصلة بالعقوبة .

 مضي مدة فترة تجربة .العقوبة و اإللتزامات المالیة و تشمل تنفیذ   

 اإللتزامات المالیة .أوال : تنفیذ العقوبة و

 ـ بالنسبة لتنفیذ العقوبة .1

تبدأ المھلة و " ... فقرة األخیرة كما یلي من ق إ ج ال 681نصت علیھا المادة    

من یوم سداد الغرامة بالنسبة م علیھم بعقوبة مقیدة للحریة ویوم اإلفراج عن المحكومن 

 .للمحكوم علیھ بھا " 

فالمھلة المحتسبة كشرط لرد اإلعتبار القضائي و التي وجب مرورھا تبدأ من     

ریة المتمثلة في عقوبة الحبس  الیوم الذي ینتھي فیھ تنفیذ العقوبة السالبة للح

، أما ء الفترة التي حددھا حكم اإلدانةقضال المؤسسة العقابیة ووذلك بدخو

بتسدید المبلغ في حكم من المفترض أن یتم الوفاء بھا وذلك  الغرامة المالیة فكان

بالتالي فإنھ كان من الواجب التنفیذ الفعلي لكل من ، وإلدانة إلى الخزینة العمومیةا

 . الحبس و الغرامة من طرف المحكوم علیھ بھا
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حال صدور عفو شامل أو أن العقوبة تم محوھا بسبب اإلستفادة من رد في و   

جدید ألن  نإعتبار سابق فإنھ ال یمكن للمحكوم علیھ أن یطلب رد إعتبار بشأنھا م

 . 1من   ق إ ج  679ھو ما أوضحتھ المادة ذلك غیر جائز و

حیث أن یتم محو  فإنھ ال یكون لرد اإلعتبار حاجة في حالة صدور عفو شامل  

، أما بالنسبة لسبق اإلستفادة من رد إعتبار قضائي سابق فإنھ لیس أثر حكم اإلدانة

م یستفد من الرد من المعقول قبولھ مرة أخرى على إعتبار أن المحكوم علیھ ل

 بالتالي فإن خطورتھ اإلجرامیة الزالت قائمة .الذي منح قبال و

 682 یجوز تقدیم الطلب حیث جاء في المادة  كما أنھ في حالة تقادم العقوبة ال   

ال  684" و فیما عدا الحالة المنصوص علیھا في المادة ما یلي  3من ق إ ج الفقرة 

 یجوز للمحكوم علیھم الذین سقطت عقوبتھم بالتقادم أن یحصلوا على رد إعتبار قضائي " 
 2001\03\27تاریخ ھو ما كرسھ اإلجتھاد القضائي للمحكمة العلیا الصادر بو

 للمحكوم علیھم الذین سقطت عقوبتھم بالتقادم أن یحصلو على ردال یجوز بقولھ (

، بحیث أن تنفیذ العقوبة على المحكوم علیھ یجعلھ جدیرا 2اإلعتبار القضائي )

 . 3برد اإلعتبار ألنھ یفترض أن العقوبة حققت ھدفھا بالنسبة لھ 

ره عكس من سقطت عقوبتھم د إعتباكما أن التنفیذ الفعلي یجعلھ جدیرا بر   

، ففي ھذه الحالة لیس على المعني سوى إنتظار إستفادتھ من رد اإلعتبار بالتقادم

من  682على إعتبار أن المادة والتجربة حسب الحالة القانوني بعد إنقضاء أجال 

في سبیل  ت جلیلةة تقدیم المحكوم علیھ خدماھي حالو 684ق إ ج إستثنت المادة 

 .                               4 عدم التقید بمدة زمنیةإنھ یعفى من شرط تنفیذ العقوبة ووطنھ ف

                                                           
 من ق إ ج . 679ـ أنظر المادة 1 
    2003 ، د ط ، دیوان األشغال التربویة ، د ب ن ، 2ـ جاللي بغدادي ، اإلجتھاد القضائي في المواد الجزائیة ، ج 2 

 . 273ص 
 . 82المرجع السابق ، ص  ـ إلھام محمد حسن العاقل ،3 
 من ق إ ج .  682ـ أنظر المادة 4 
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 فھذه الحالة تعتبر إستثناء على شرط وجوب التنفیذ الفعلي للعقوبة .

 ـ بالنسبة لتنفیذ اإللتزامات المالیة .2

حقوق شخصیة بسبب یجب على المحكوم علیھ أن یسدد ما حكم بھ علیھ من    

لك أو أن یثبت أن ترفھا من رد ومصاریف قضائیة وتعویض الجریمة التي إقت

   حكماالذي یقوم مقام التنفیذ  ،رى علیھا التقادمالحقوق قد أسقطھا أصحابھا أو ج

 . 1أو أنھ في حالة لم یستطع فیھا القیام بتلك اإللتزامات 

لمحكوم فعلى ا 4.3.2.1الفقرة من ق إ ج  683قد نصت على ذلك المادة و    

یة تعویضات مدنوغرامة مالیة یسدد ما علیھ من مصاریف قضائیة وعلیھ أن 

و یتم إثبات الدفع فیما  ،1ھو ما أقرتھ الفقرة بالنسبة للمتضرر من الجریمة و

یتعلق بالمصاریف القضائیة بوصل تقدمھ مصلحة الضرائب أما التعویضات 

 .المتعلقة بالشق المدني فبمحضر التنفیذ بالسداد 

أنھ یتم تطبیق اإلكراه  2في حال عدم التمكن من سداد المبلغ بینت الفقرة    

د بالنسبة من واجب السداأو یقوم الطرف المتضرر بإعفاء المحكوم علیھ البدني 

بت ذلك في أوراق رسمیة تحریر ما یث، وذلك بالتنازل عنھا وللتعویضات المدنیة

 أو عرفیة .

في حال عدم إستطاعة المحكوم علیھ من تسدید المصاریف القضائیة و 

أوجبت أن یقوم بإثبات عجزه عن ذلك  4كلھا أو جزء منھا فإن الفقرة 

 . 2بذلك یعتبر كأنھ أوفى بھا لدیة ، وادة فقر یقدمھا رئیس الببشھ

        

 

                                                           
 . 16ـ أحمد رائد مصطفى ضبنیة ، المرجع السابق ، ص 1 
 من ق إ ج . 683ـ أنظر المادة 2 
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         فنصت على الحالة التي یكون فیھا قد صدر حكم باإلفالس بالتدلیس  3أما الفقرة 

    الفوائد أن یثبت وفاءه بدیون التفلیسة و الةحیث على المحكوم علیھ في ھذه الح

 . 1، و ووجب أن یثبت أنھ تم اإلبراء منھا المصاریف المرتبطة بھاو

من ق إ ج وضعت أمام طالب رد اإلعتبار القضائي  683منھ فإن المادة و   

عدة طرق تمكنھ من اإلستفادة منھ في حال عدم تمكنھ من الوفاء بما تم القضاء بھ 

 من إلتزامات مالیة .

 ثانیا : إنقضاء مدة التجربة .

مدة من تاریخ تنفیذ العقوبة   القضائي یشترط مضي نظام رد اإلعتبار في   

ھذه المدة الزمة حتى تتمكن الجھة المختصة من اإلستدالل على حسن السلوك و

قد حددھا ، و2 عودتھ إلى جادة قرارهلك الفترة یفترض أنھ تم إصالحھ وفخالل ت

 من ق إ ج فنمیز بین الحاالت 682و  681المشرع الجزائري في كل من المادة 

 الموالیة : 

  ـ الحالة األولى : تتعلق بالمبتدأ .

، حیث جاء في د صدر حكم یقضي بإدانتھ ألول مرةھنا یكون المحكوم علیھ ق   

مھلة ثالث  ال یجوز طلب رد اإلعتبار قبل إنقضاء "من ق إ ج ما یلي  681المادة 

 ..." . سنوات و تزداد ھذه المدة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم علیھم بعقوبة جنایة 

الث سنوات فیما یخص مواد فإن المدة التي كان من الواجب مرورھا ھي ث   

 حسب ما ورد في الفقرة ، وخمس سنوات في مواد الجنایات تضاعف إلىالجنح و

 

                                                           
 من ق إ ج . 683ـ أنظر المادة 1
 . 540، ص  1976، دمشق ،  ـ محمد الفاضل ، المبادئ العامة في التشریع الجزائي ، د ط ، مطبعة الداودي2 
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    األخیرة فإن المدة یشرع في حسابھا من التاریخ الذي یتم فیھ اإلفراج النھائي 

 . 1أو تسدید الغرامة 

 .ـ الحالة الثانیة : تتعلق بالعائد 

ق الحكم على المعني بعقوبة سابقة على التي ورد فیھا طلب رد ھنا یكون قد سب  

حیث أقرت أنھ في حالة  ،من ق إ ج 682ھو ما نصت علیھ المادة و اإلعتبار

إن ) و1من تاریخ اإلفراج (الفقرة العود القانوني یشترط مرور مھلة ست سنوات 

 .) 2كانت العقوبة الجدیدة جنایة ترفع المدة إلى عشر سنوات (الفقرة 

  ـ الحالة الثالثة : تتعلق باإلستفادة من رد اإلعتبار سابق .

تم عقابھ بسبب ار قضائي سابق وكوم علیھ رد إعتبففي حال تم منح المح   

 إرتكاب جریمة جدیدة . 

لترفع المدة في حال إرتكاب جنایة  وجب علیھ إنتظار مرور مھلة ست سنواتف

 .             2إلى عشر سنوات 

ئمة بدلیل حالة العود في إستنادا إلى كون الخطورة اإلجرامیة الزالت قاذلك و   

ثر من زوال الخطورة التجربة للتحقق أكلذلك وجب تمدید مدة الجریمة، 

 بالتالي إصالح و تأھیل المحكوم علیھ .اإلجرامیة  و

 . لشروط المتصلة بالمحكوم علیھالفرع الثاني : ا

 حسن سلوك .تشمل طالبي رد اإلعتبار و   

 

                                                           
 من ق إ ج . 681ـ أنظر المادة 1 
 من ق إ ج . 682ـ أنظر المادة 2 
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 أوال : الشروط المتصلة بطالبي رد اإلعتبار .

ال یتم إال من طرف أشخاص معینین  الحق في تقدیم طلب رد اإلعتبار إن   

ى من من ق إ ج یتضح لنا أنھ ال یجوز تقدیم الطلب إل 680فبإستقراء المادة 

في حال تعذر ذلك بسبب توافر حالة الحجر یجوز ، وطرف المحكوم علیھ بنفسھ

ھو ما یعتمد في ، وطلب بإعتباره ممثل قانوني لھللمحامي الذي یمثلھ أن یتقدم بال

ذلك بسبب التعقیدات المتعلقة الواقع العملي على وجھ العموم و ال فيغالب األحو

 بالطلب و مستلزماتھ .

أو زوجھ تولي علیھ ألحد أصولھ أو فروعھ كما یمكن في حالة وفاة المحكوم    

إمكانیة تقدیمھ بشرط في حال تقدم بالطلب قبل وفاتھ و تإستكمال اإلجراءا

  . 1م وفاتھ إنتظار مرور مھلة سنة كاملة من یو

بھذا فإن المشرع الجزائري أورد على سبیل الحصر األشخاص المعنیین بطلب و

 رد اإلعتبار القضائي .

    ثانیا : شرط حسن السلوك .

كما في رد اإلعتبار القانوني وجب بالنسبة للقضائي توافر شرط حسن السلوك    

، حیث أن لھا أن تبحث یجب على محكمة الموضوع أن تثبتھ ھذا ماالسیرة  وو

 . 2عن حقیقة ذلك بجمیع الوسائل الممكنة 

لوك المحكوم علیھ ما یفید ال إذا تبین لھا من سفالمحكمة ال تحكم برد اإلعتبار إ   

، من خالل التحریات التي تجریھا إضافة إلى التأكد من عدم صدور إصالحھ

 في الحالة ، ویستقم بعدك المحكوم علیھ لم أحكام جدیدة فتحقق ذلك یثبت أن سلو

 

                                                           
 من ق إ ج . 680ـ أنظر المادة 1 
 . 16ـ أحمد رائد مصطفى ضبنیة ، المرجع السابق ، ص 2 
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العكسیة عندما ال یكون ھناك أیة أحكام صادرة فیتم التأكد من جدارتھ برد 

 . 1إعتباره 

   المبحث الثاني : إجراءات و أثار نظام رد اإلعتبار الجنائي .

أي نظام یسمح باإلستفادة من تسویة الوضعیة القانونیة بالنسبة للمحكوم  إن   

، فبالنسبة إلى نظام رد اإلعتبار الجنائي مجموعة من اإلجراءاتعلیھم یتطلب 

ل في تتحدد مجموعة من اإلجراءات المتسلسلة التي وجب إتباعھا إلى غایة الفص

ھذا فیما یتعلق برد اإلعتبار القضائي على إعتار ، والطلب بالرفض أو القبول

ین تترتب علیھما كن كال النوع، ولون وبصفة تلقائیةالقانوني یتم بقوة القان

حالتھ القضائیة لذلك سوف نعكس على المحكوم علیھ ومجموعة من األثار ت

نتطرق إلى اإلجراءات المتبعة ثم سنعرج على ما یترتب من أثار إثر اإلستفادة 

 من رد اإلعتبار من خالل المطلبین الموالیین .

 المطلب األول : إجراءات رد اإلعتبار الجنائي .

ما یلیھا إجراءات اإلستفادة من رد اإلعتبار من ق إ ج و 685المادة تناولت     

منھا ما یتم على مستوى ، فالطلب إلى غایة الفصل فیھ عالقضائي إبتداءا من رف

 الباقي یتم على مستوى المجلس القضائي .المحكمة و

 الفرع األول : اإلجراءات على مستوى المحكمة .

 .یة رأخرى یقوم بھا وكیل الجمھوتضم إجراءات متصلة بالطلب و    

 

 

                                                           
 .  94ـ إلھام محمد حسن العاقل ، المرجع السابق ، ص 1 
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 أوال : اإلجراءات المتصلة بالطلب .

 ـ تقدیم الطلب .1

من ق إ ج یقدم طلب رد اإلعتبار إلى وكیل الجمھوریة  685طبقا للمادة    

، غیر أنھ ال حرج في تقدیمھ أمام 1بدائرة إختصاص محل إقامة المحكوم علیھ

 . 2النیابة تتسم بعدم التجزئة  النائب العام على إعتبار

من ق إ ج فإن وكیل الجمھوریة یعتبر ممثال  35كما أنھ بإستقراء المادة    

بالتالي ال عیب في تقدیم الطلب للنائب العام ائب العام على مستوى المحكمة ، وللن

 . 3مباشرة 

 ـ مشتمالت الطلب .2

 من ق إ ج فإن الطلب یشمل ما یلي : 686حسب ما ورد في المادة    

 ضمن مجموع العقوبات المحكوم بھا .الصادرة بالعقوبة تتمن األحكام ـ نسخة 

 . 4من صحیفة الحالة المدنیة  01ـ مستخرج القسیمة رقم 

بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بھا المحكوم  ـ مستخرج من سجل اإلیداع

لعقوبة إضافة إلى تاریخ مدة ا، یوضح فیھ تاریخ حكم اإلدانة ودة عقوبتھعلیھ م

 تنفیذھا .

 

 

                                                           
لعقوبات الجزائري القسم العام ، د ط ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر  ـ عبد اللھ اوھایبیة ، شرح قانون ا1 

 .  438.437، ص  2009
 . 103ـ جیاللي بغدادي ، المرجع السابق ، ص 2 
 من ق إ ج . 35ـ أنظر المادة 3 
 من ق إ ج . 686ـ أنظر المادة 4 
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ـ رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوك المحكم 

 . 1علیھ 

تزامات المالیة كوصل الوثائق المتعلقة باإللضافة إلى وثائق الحالة المدنیة وباإل

   أو اإلبراء منھا  رسمیة أو عرفیة تثبت أدائھا  ئب أو أوراق ارالدفع من الض

یتم الحصول ، و 2أو تقدیم ما یثبت الوفاء بدیون التفلیسة أو تنازل أصحابھا عنھا 

لیت تقدیم من ق إ ج  683على ھذه الوثائق بالطرق المنصوص علیھا في المادة 

 .إلى وكیل الجمھوریة  ھذة الوثائق باإلضافة إلى صیغة الطلب ( طلب كتابي )

 ثانیا : اإلجراءات على مستوى وكیل الجمھوریة .

 بعد تلقي وكیل الجمھوریة لطلب رد اإلعتبار یقوم بإجراء تحقیق حول سیرة   

حسن سلوكھ لیقوم في األخیر بتحریر تقریره المحكوم علیھ للتأكد من سیرتھ و

 النھائي .

 ـ إجراء تحقیق حول سیرة المحكوم علیھ .1

 بعد تحصیل الوثائق یقوم وكیل الجمھوریة بمراجعتھا و التأكد من صحتھا .   

راء تحقیق بمعرفة مصالح من ق إ ج بإج 686ثم یقوم حسب مقتضیات المادة    

، حیث المحكوم علیھ بعد اإلفراج عنھ األمن في األماكن التي أقام بھاالشرطة و

ذلك بالتحري تعاملھ داخل مجتمعھ و یةكیفتأكد من الطریقة التي یعیش بھا ویتم ال

 محضر . من طرف رجال األمن لیتم تحریر 

 

 

                                                           
 من ق إ ج . 686ـ أنظر المادة 1 
 . 22المرجع السابق ، ص ـ أنور العمروسي ، 2 
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ن سلوكھ الع رأي قاضي تطبیق العقوبات بشأكما یقوم وكیل الجمھوریة بإستط   

، فمن خالل ھذه التحقیقات یكون وكیل الجمھوریة على إطالع 1أثناء تنفیذ العقوبة

 أكثر بسلوك المحكوم علیھ .

 ـ تحریر التقریر النھائي .2

ات باإلعتماد على محاضر بعد إنتھاء وكیل الجمھوریة من جمع كافة المعلوم   

إعتمادا على ، والعقوبات ومدیر المؤسسة العقابیةالشرطة ورأي قاضي تطبیق 

الوثائق المرفقة بالطلب یقوم بتحریر تقریر نھائي یتضمن عرضا موجزا لمختلف 

، لیسبب في األخیر مدى إستحقاق اإلجراءات التي إتبعھا لناتجة عنالوقائع ا

ویكون رأي وكیل الجمھوریة یعتمد  ،2 المحكوم علیھ لرد إعتباره من عدمھ

، لذلك قد یكون رأیھ في صالح ى ما إستخلصھ من إجراءات التحقیقأساسا عل

 المحكوم علیھ أو ضده مما یعني أنھ یخضع لسلطتھ التقدیریة .

لنائب العام ل الملف على مستوى ایحویقوم بتباإلیجاب  رر تقریرهأن یحبعد و   

لیستكمل النائب العام باقي  ،3المحكوم علیھ مرفقا برأیھ  لدى مجلس قضاء إقامة

 اإلجراءات .

 الفرع الثاني : اإلجراءات على مستوى المجلس الفضائي .

 ھنا نكون أمام مرحلتین :و   

 

 

                                                           
 من ق إ ج . 687.686ـ أنظر المادة 1 
 . 98ـ وقاف العیاشي ، المرجع السابق ، ص 2 
 من ق إ ج .  687ـ أنظر المادة 3 
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 أوال : المرحلة السابقة على قرار غرفة اإلتھام .

 ـ لدى النائب العام .1

من ق إ ج  688حینما یتلقى النائب العام الملف یقوم حسب مقتضیات المادة    

كن قبل ذلك یقوم بفحص ، ولبالمجلس القضائي اإلتھام برفع الطلب إلى غرفة

راءات التي یستلزمھا القانون الملف للتأكد من أن وكیل الجمھوریة إتخذ كافة اإلج

     كافیة  غیرمعلومات المحضر تكون معلومات  كأن فإذا رأى إغفاال في ذلك

 . 1أو وجود نقص في الوثائق ینبھ بھا وكیل الجمھوریة عن طریق التعلیمات 

من  688في حال عدم وجود إشكال یقوم النائب العام حسب ما أقرتھ المادة و  

، مع العلم أنھ جاز للمحكوم علیھ شخصیا ج بإحالة الملف إلى غرفة اإلتھامق إ 

 . 2ب مباشرة إلى غرفة اإلتھام دون أن یمر على وكیل الجمھوریة أن یرفع الطل

إلى وكیل الجمھوریة المختص لیتخض ھنا على النائب العام إرسال الطلب و

رأي الجھات ذات  إستطالعتحقیقات وبخصوصھ اإلجراءات الالزمة لمباشرة 

كمدري المؤسسات العقابیة التي قضى بھا المحكوم علیھ فترة حكمھ  ،الصلة

 باإلضافة إلى رأي قاضي تطبیق العقوبات . 

 ـ لدى غرفة اإلتھام .2

ن أحد المستشارین لدراستھ عند تلقي غرفة اإلتھام الطلب یقوم رئیسھا بتعیی   

تحدید جلسة للنظر فیھ بحیث یقوم نائب ، لیتم بعدھا یعد بشأنھ تقریر كتابيبدقة و

 ، لتناقش القضیة في جلسة یتم من ة بإستدعاء األطراف بصفة قانونیةالغرف

 

                                                           
 .  80ـ عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 1 
 .  1969\09\10المؤرخ في  73\69من ق إ ج المعدلة باألمر  688ـ أنظر المادة 2 
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ھو ما ، و1خاللھا السماع للمحكوم علیھ أو محامیھ و كذا طلبات النیابة العامة

المؤرخ في  73\69من ق إ ج المعدلة باألمر رقم  689أقرتھ المادة 

إبداء طلبات " تفصل غرفة اإلتھام في الطلب خالل شھرین بعد كما یلي  1969\09\16

  سماع أقوال الطرف الذي یعنیھ األمر أو محامیھ أو بعد إستدعائھ بصفة النائب العام و

 قانونیة " .

مدى توافر الشروط الشكلیة القضیة للمداولة لدراسة لطلبات وبعد المناقشة تحال و

    قرارھا النھائي إما بالقبول  ألخیر غرفة اإلتھام افي  لتصدر، 2و الموضوعیة 

 من ق إ ج المعدلة . 689أو الرفض و ذلك خالل شھرین حسب ما أقرتھ المادة 

ذكر المواد ب یكون القرار مسبب تسبیبا كافیا مدعمالحالتین یجب أن كلتا  وفي 

، لیتم بعد 3تتخذ قرارھا  األسباب التي جعلت غرفة اإلتھامو  القانونیة المطبقة

 ذلك إتخاذ اإلجراءات المتبقیة على قرارھا سواء في حال الرفض أو القبول .

 ثانیا : اإلجراءات الالحقة على صدور قرار غرفة اإلتھام .

 ـ حالة قبول الطلب . 1

لتحقق من كافة شروطھ الشكلیة   اللطلب و بعد دراسة غرفة اإلتھام   

صحة ذلك تقوم بإصدار رئیھا بقبول الطلب ن سالمة ووالموضوعیة والتأكد م

في ھذه الحالة یتم التأشیر على د اإلعتبار لصالح المحكوم علیھ وفتحكم بر

  صحیفة السوابق العدلیة بھذا الحكم أي أنھ تم الحكم برد اإلعتبار على ھامش

 

 

                                                           
، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع 2ـ علي الشماللي ، المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ، ط 1 

 . 156ص ،   2016الجزائر ، 
 .  27ـ أنور العمروسي ، المرجع السابق ، ص2 
 .  156ـ علي الشماللي ، المرجع نفسھ ، ص 3 
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في المقابل ال یأشر على العقوبات في البطاقة رقم ، وحكام الصادرة بالعقوبةاأل

 . 1 03و  02

 ـ في حالة رفض الطلب .2

ذلك م علیھ أن یقدم الطلب مرة أخرى وإن تم رفض الطلب شكال یمكن للمحكو   

القانونیة المحددة بسنتین من تاریخ الرفض حتى في الحالة  جالتھاء اآلبعد إن

 . 2من ق إ ج  691رتھ المادة ھو ما أقو 684اإلستثنائیة للمادة 

أما في حالة رفضھ موضوعا فإنھ ال یجوز تقدیم الطلب قبل إنتھاء مدة سنتین     

رق ، كما أنھ یمكن الطعن بالطمن تاریخ رفض الطلب األول كاملتین إبتداء

ھو ما أقرتھ افض للطلب لدى المحكمة العلیا والمحددة في ق إ ج في الحكم الر

 . 3، فتكون وحدھا صاحبة اإلختصاص بالفصل في الطلب ج م ق إ 690المادة 

 المطلب الثاني : أثار رد اإلعتبار الجنائي .

   بعد إستفادة المحكوم علیھ من رد اإلعتبار الجنائي سواء كان بقوة القانون    

وم علیھ ، فإنھ تترتب مجموعة من األثار تنعكس على المحكأو صدر حكم بشأنھ

 أثار تنعكس على حالتھ الجنائیة .تبار والذي شملھ رد اإلع

 : األثار على المحكوم علیھ .الفرع األول

ل فقط دون أن رد اإلعتبار یؤدي إلى وضع حد ألثر اإلدانة بالنسبة للمستقب   

 ذلك على أساس إستقامة أحوال المحكوم یكون لھ أثر رجعي و

 

 

                                                           
 من ق إ ج . 692ـ أنظر المادة 1 
 .  241، ص  2003ھاد قضائي للغرفة الجزائیة ، مجلة المحكمة العلیا ، عدد خاص ، ـ إجت2 
 من ق إ ج  .  683.691ـ أنظر المادة 3 
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     ق إ ج على من  2الفقرة  676، حیث نصت المادة 1ة علیھ بعد مدة زمنی
"... یمحو رد اإلعتبار في المستقبل كل أثار اإلدانة العادلة و ما نجم عنھا من حرمان 

، حیث أنھ سواء كان رد اإلعتبار قانونیا أو قضائیا فإنھ یؤدي إلى  األھلیات ..."

د بھ ، فال یعتعلى الماضيیكون لھ أثر ال لمستقبل ومحو أثر اإلدانة بالنسبة ل

المحكوم علیھ سابقا كالعزل من الوظیفة التي كان كسبب للمطالبة بما حرم منھ 

 یشعرھا قبل إدانتھ .

بالتالي فال یعتد بالحكم یجعل الحكم لیس لھ أثر مستقبال وكما أن رد اإلعتبار    

جرما قبل أن یرد  یكون فیھا قد إرتكبالمدین كسابقة في العود إال في الحالة التي 

إعتباره ، ففي ھذه الحالة یعتبر عائدا ألن الرد یمحو فقط أثر الحكم مستقبال بعد 

 . 2الرد دون أن یمس باألحكام السابقة علیھ 

تدابیر األمن بار إلى سقوط العقوبات التبعیة والتكمیلیة وكما یؤدي رد اإلعت   

اء كانت تبعیة أو تكمیلیة ات سوفبمجرد حصول رد اإلعتبار تسقط جمیع العقوب

  3الحرمان من الحقوق و سائر األثار الجنائیة ھا من إنعدام األھلیة وما ترتب عنو

في الشق المدني فال یجوز اإلحتجاج برد اإلعتبار على الغیر فیما یتعلق و   

دانة على األخص ما یتعلق بالرد بالحقوق التي تترتب لھم من حكم اإل

الغیر حیث تبقى  حقوقھذا یعني أن رد اإلعتبار لیس لھ أثر و، التعویضاتو

 . 4 عالقة في ذمة المحكوم علیھ بالرغم من رد اإلعتبار

 

 

                                                           
 من ق إ ج .  693.691ـ أنظر المادة 1 
 من ق إ ج . 676ـ أنظر المادة 2 
 . 64ـ لوني فریدة ، المرجع السابق ، ص 3 
 . 99المرجع السابق ، ص  ـ إلھام محمد جسن العاقل ،4 
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ت الصادرة من السلطة كما أن األثر ال یمتد إلى األحكام التأدیبیة كالغراما   

ذاتھا التي كانت موضوع الرد  لو كانت ناتجة عن الجریمة الجنائیةالتأدیبیة و

   ھذه القرارات  من ھنا فإن رد اإلعتبار بخصوص الحكم الجنائي ال یزیل أثرو

 . 1أو األحكام التأدیبیة 

نة فیما یتعلق بالعقوبات علیھ فإن رد اإلعتبار یمحو فقط أثر حكم اإلداو   

لھا   تدابیر األمن إلعتبار أنوالتكمیلیة یة و، باإلضافة إلى العقوبات التبعاألصلیة

بھ في الشق المدني من  في المقابل ال یمحو ما حكم، وأثار على المحكوم علیھ

 رد فتبقى واجبة الدفع .تعویضات و

 الفرع الثاني : األثار على صحیفة السوابق القضائیة .

من ق إ ج على صحیفة السوابق القضائیة حیث یتلقى  618لقد نصت المادة    

بعد ، وص المولودین في دائرة المجلسشخاقلم كتابة كل مجلس قضائي باأل

التحقق من ھویتھم من واقع سجالت الحالة المدنیة قسائم مثبوت فیھا األحكام 

في حالة اإلستفادة ، وم عقابيعلیھ حسب حالة كل حك الصادرة في حق المحكوم

من رد اإلعتبار ینوه الحكم بھ على ھامش األحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة 

، كما أنھ ال ینوه عن من ق إ ج 692ذا ما أكدتھ المادة لقضائیة و ھالسوابق ا

لفھم التأثیر أكثر سوف ، و03و  02العقوبة التي شملھا في القسیمتین رقم 

 یما یلي : ائم المرتبطة بالصحیفة العدلیة فنتطرق أوال إلى مضمون القس

 . 01أوال : القسیمة رقم 

ھي تتضمن من ق إ ج ھذه القسیمة و 629إلى  618تناولت المواد من    

 األحكام المرتبطة برد اإلعتبار التالیة :
                                                           

ـ عبد الوھاب البنداري ، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة و القطاع العام و ذوي الكادرات الخاصة ، د ط  1 
 . 541دار الفكر العربي ، القاھرة ، د س ن ، ص 
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 ـ أحكام اإلدانة الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعون فیھا بالمعارضة المحكوم بھا

 كانت موقوفة النفاذ . لووفي جنایة أو جنحة حتى 

بالمعارضة الصادرة في  ـ األحكام الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعون فیھا

د ج  400أو غرامة أیام  10، إذا كانت العقوبة تزید عن الحبس لمدة المخالفات

 . 1و كانت موقوفة النفاذ لحتى و

أو نص فیھا  طات اإلداریة إذا ترتب علیھاـ القرارات التأدیبیة الصادرة من السل

 عن التجرید من األھلیات .

 أو التسویة القضائیة ...ـ األحكام المقررة لشھر اإلفالس 

 . 2ھذه القسیمة تبقى متضمنة العقوبة حتى بعد رد اإلعتبار و

من ق إ ج یتم إرسال ھذه البطاقة من مصلحة تنفیذ العقوبات  02حسب المادة    

حاكم أو المجالس للمحكمة التابعة لدائرة إختصاص المجلس القضائي أو من الم

ق القضائیة للمجلس القضائي الذي یقع في ، إلى مصلحة السوابالقضائیة األخرى

ي خانات محددة بموجب ، تحتوتصاص مقر میالد الشخص المعني بھادائرة إخ

، ترقم حسب الحروف األبجدیة لتحفظ على مستوى المصلحة طبقا نموذج وزاري

 .من   ق إ ج  622للمادة 

 . 02ثانیا : القسیمة رقم 

 . 01الحاملة للرقم  صل عن كل القسائممفتحمل بیان كامل و   

 

 

                                                           
 من ق إ ج .  629.612ـ أنظر المادة 1 
 .من ق إ ج . 629.612ـ أنظر المادة 2 
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الغرامات سواء كانت نافذة إذ یتم تسجیل جمیع العقوبات السالبة للحریة و 

   . 1العقوبات األجنبیة وموقوفة النفاذ و

من ق إ ج على ھذه القسیمة وھي تضم نفس  630و  631قد نصت المادة و

 إلى أنھا تسلم إلى : 01بیانات القسیمة رقم 

محاكم لضمھا إلى ، رؤساء القضاة التحقیق، وزیر الداخلیة، ـ أعضاء النیابة

، السلطات العسكریة مصلحة الرقابة التربویة  القضائیةالتسویة قضایا اإلفالس و

، السلطات العامة التي تباشر للدولة، السلطات العامة للدولة المصالح العامة

 اإلجراءات التأدیبیة .

 . 2ر في ھذه القسیمة بعد رد اإلعتبار فإن العقوبة ال تذكو

 . 03ثالثا : القسیمة رقم 

من ق إ ج یتم تسلیمھا إلى الشخص  645إلى  632نصت علیھا المواد من    

 03، لیتم تسجیل الطلب بسجل البطاقات رقم ي تعنیھ فقط بعد التأكد من ھویتھالذ

ة بناءا على ثم تحرر الصحیف 02الذي یحمل نفس بیانات سجل البطاقات رقم 

 .  01القسیمة رقم 

عیھ تبار بنویمحھا رد اإلع ة مقیدة للحریة لمبعقوبة نافذوتضم األحكام القاضیة 

  3بعد رد اإلعتبار ال ینوه فیھا عن العقوبة ، ووھي تخص الجنایات والجنح فقط

 علیھ فإن التأثیر بالنسبة لرد اإلعتبار یكون كما یلي : و   

 

                                                           
 2017.1016ـ طبو أمیرة ، السوابق القضائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الشیخ العربي التبسي ، تبسة ، 1 

 .  07. ص 
 من ق إ ج .  631.630ـ أنظر المادة 2 
 .  11ـ طبو أمیرة ، المرجع السابق ، ص 3 
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فإنھ بعد اإلستفادة من رد اإلعتبار ال یتم محو العقوبة  01ـ بالنسبة للبطاقة رقم 

التي شملھا ألن ھذه البطاقة تعتبر كمرجع یلجأ إلیھا القضاء في حالة اإلستقصاء 

باإلشارة إلى أن العقوبة ورد رد  یكتفى، وابق المحكوم علیھ المعني بھاعن سو

  من  622بشأنھا و ال كن في صحیفة السوابق القضائیة كما أشارت إلیھ المادة 

 ق إ ج .

اإلستفادة فإن أثر حكم اإلدانة یتم محوه بمجرد  03و  02ـ بالنسبة للبطاقة رقم 

ذلك و 03ه العقوبة في القسیمة رقم ، حیث أنھ ال یتم ذكرمن رد اإلعتبار بنوعیھ

رج ألن البطاقة لھا تأثیر على المحكوم علیھ بحكم أنھا تسلم لھ فقط و غالبا ما تد

یتم ذكر  02على خالف ذلك ففي البطاقة رقم ، وضمن ملفات التقدم للوظائف

 ھا . العقوبة مع اإلشارة إلى أنھ ورد رد إعتبار بشأن
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 الخاتمة               

فھذا  التشریعات الحدیثة تولي الرعایة الالحقة للمحكوم علیھم عنایة كبیرة    

یحتاج إلى رعایة  ،صدر بحقھ حكم یقضي بإدانتھجرما ما و المذنب الذي إرتكب

الحھ ورده إلى ، وذلك في سبیل إصلفعلي وحتى بعد اإلفراج عنھأثناء التنفیذ ا

ور فیعید ھنا جاء نظام رد اإلعتبار الجنائي لیقوم بھذا الدو ،نافعالمجتمع كفرد 

فھذا ،  التي سلبت منھ بسبب حكم اإلدانة األساسیة حقوقھللمحكوم علیھ مكانتھ و

حیث أنھ متى توافرت شروطھ ،النظام جاء كعالج ألثار العقوبة السالبة للحریة 

          ذا في نوعھ القانوني فإنھ یمنح إما بقوة القانون أو بحكم قضائي صادر ھ

 القضائي .و

نستخلص أنھ یعتبر ذو فعالیة ،كونھ یساعد في من خالل دراستنا لھذا للنظام و    

تسویة الوضعیة القانونیة المتأثرة بالحكم النافذ،ولكن ھذا ال یغنیھ عن سلبیات 

فعالیة من حیث الشروط أو ،سواء متعددة متعارف علیھا لدى أغلب التشریعات

خاصة فیما یتعلق ،الكثیر من المبالغة ایعتریھ فوجدنا أن بعض الشروط،التطبیق

نائي ھدفھ بالمدة في الصورة القضائیة فكما ھو معلوم فإن رد اإلعتبار الج

في المجتمع دون قیود  لیستطیع المحكوم علیھ العیش، األساسي محو أثر الحكم

فإشتراط ، مكانتھ اإلجتماعیةضعیتھ وة العملیة باإلضافة إلى وخاصتعیق حیاتھ،

ألن ، القانونبھ إلى العدول عن طریق المجتمع وتلك المدة الطویلة نسبیا قد یدفع 

من الفرص خاصة في مجال معھا یكون قد ضیع الكثیر مدة اإلنتظار قد طالت و

ح السیاسة الجنائیة الحدیثة القائمة على إصالو وھذا ما یتعارض،التوظیف

ما یزید من سلبیات ، والمتاحة بشتى الوسائلھ بالدرجة األولى والمحكوم علی

بحیث أنھا تتطلب الكثیر من ،النظام تلك اإلجراءات المتبعة في النوع القضائي

فتلك ، رد اإلعتبار إلى حین الفصل فیھ المراحل التي یمر بھا من تقدم بطلب

 ھذه اإلجراءات الناحیة العملیة المرور بمن اإلجراءت تكون على عدة مراحل 
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تظرھا المحكوم علیھ یتطلب الكثیر من الوقت ناھیك عن المدة الطویلة التي إنمما 

تقدیمھ بحكم المدة التي ، مما یجعلھ یفكر ملیا قبل لتقدیم الطلب

، العقوبات أنواع محصورة من باإلضافة إلى كون النظام یمس،سینتظرھا

 .بالتالي فإن مجال تطبیقھ یعتبر ضیق النطاق و

التي یمكن نائي تعتریھ الكثیر من الشوائب وفإن نظام رد اإلعتبار الجعلیھ و

 حصرھا في النقاط الموالیة :

 یعتبر نوع من العقوبات التكمیلیة التي نص علیھا القانون بطریقة غیر مباشرة . ـ 

العلم أن ھناك عقوبات یجب أن یتاح  ـ یقتصر على أنواع معینة من العقوبات مع

 منح رد إعتبار بشأنھا .

ـ طول المدة المتعلقة بفترة التجربة كفترة یجب مرورھا للتأكد من إستقامة 

 المحكوم علیھ تعتبر طویلة نسبیا مما قد یكون لھا أثار سلبیة تنعكس على السلوك 

ذكر أي منھا  عدمرتبطة بالطلب في النوع القضائي وـ حصر اإلجراءات الم

 بالنسبة للقانوني ، مما یجعل ھذا األخیر یتم بصورة خفیة .

ـ حصر رد اإلعتبار الجنائي في مجال التطبیق على الشخص الطبیعي دون 

إكتفي بما ھو ، وھذا األخیر بالجانب الجزائي الشخص المعنوي إذا إرتبط

 . منصوص علیھ في نظام رد اإلعتبار التجاري في القانون التجاري

ـ عدم وضع ضوابط تجعل من إقرار رد اإلعتبار أكثر فعالیة في مجال التطبیق 

فیما یتعلق بالصحبفة العدلیة إضافة إلى عدم إعتراف بعض سلطات الدولة سواء 

رد اإلعتبار في مجال كانت إداریة أو أمنیة أو إقتصادیة بوضعیة المستفید من 

 التوظف .
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على إثر ما تم ذكره من السلبیات یمكن إقتراح مجموعة من التوصیات في و

 سبیل جعل نظام رد اإلعتبار أكثر فعالیة في المیدان التطبیقي نوردھا فیما یلي: 

ـ وجوب إعادة النظر في بعض الشروط خاصة المرتبطة بالمدة و ذلك بتخفیفھا 

خذ بعین اإلعتبار نوع العقوبة إلى الحد الذي یكون في صالح المحكوم علیھ مع األ

 و مدتھا .

عدم حصره في البعض نظام لیشمل الكثیر من العقوبات وـ توسیع مجال تطبیق ال

 منھا فقط .

تحدید إجراءات ، وفي مجال رد اإلعتبار القضائيـ التقلیل من بعض اإلجراءات 

یمر بھ في تشمل رد اإلعتبار القانوني لكي یتمكن المحكوم علیھ من الدرایة بما س

 سبیل اإلستفادة منھ .

ـ وجوب النص على إمكانیة الشخص المعنوي من اإلستفادة من النظام في 

 لجانب الجزائي على غرار ما تضمنھ رد اإلعتبار التجاري .ا

 قیود تجعل من رد اإلعتبار أكثر فعالیة في الواقع العمليـ وضع ضوابط و

خاصة فیما یتعلق ، ین منھنونیة توضح وضعیة المستفیدكصیاغة نصوص قا

خاصة في مجال ذ بعین اإلعتبار وضعیة المستفید بحث السلطات على األخ

   التوظیف .   
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 قائمة المراجع
 

 .  أوال : المصادر
 . التشریعیةـ النصوص 1

 أ ـ التشریع األساسي .
 438\96الصادر بموج�ب المرس�وم رق�م  1996ـ دستور الجمھوریة الجزائریة 1

المؤرخ���ة ف����ي   76، الجری���دة الرس���میة  ، الع���دد  1996\12\07الم���ؤرخ ف���ي 

08\12\1996 . 

 ـ األوامر .ب 
متض��من ق��انون العقوب��ات ال 1966\06\08الم��ؤرخ ف��ي  156\66ـ�� األم��ر رق��م 2

، الجری����دة  2006\09\20الم����ؤرخ ف����ي  23\06الم����تمم ب����األمر رق����م المع����دل و

 . 84الرسمیة ، العدد 

ون اإلج�راءات المتض�من ق�ان 1966\06\08الم�ؤرخ ف�ي  155\66ـ األمر رق�م 3

، الجری�دة  2006\12\20الم�ؤرخ ف�ي  22\06ب�األمر الم�تمم و الجزائیة ، المعدل

  . 2006\12\22. المؤرخة في  48الرسمیة ، العدد 

الم���تمم للق���انون رق���م المع���دل و 2015\07\32الم���ؤرخ ف���ي  02\15ـ��� األم���ر 4

المتض����من ق���انون اإلج���راءات الجزائی����ة   1966\06\08الم���ؤرخ ف���ي  155\66

 . 40الجریدة الرسمیة ، العدد 

 ـ المعاجم .2

 3المجل�د  ، ـ أبو الفضل جم�ال ال�دین ب�ن مك�رم ب�ن أب�ي منظ�ور ، لس�ان الع�رب5

 .  1990، دار الصادر ، بیروت ،  1الطبعة 
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        ، ش���ركات المطبوع���ات للنش���ر  6ـ��� الك���افي ، معج���م عرب���ي ح���دیث ، الطبع���ة 6

 .  1992التوزیع ، لبنان ، و

ـ عل�ي ب�ن ھادی�ة بلحس�ن البل�یش و الجیالل�ي ب�ن الح�اج یح�ي ، الق�اموس الجدی�د 7

   1991لجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ا 7للطالب ، الطبعة 

 . ثانیا : المراجع
 ـ الكتب .1

  أـ الكتب العامة .
عفیف�ة ط�الل عب�د الجب�ار ، ال�وجیز ف�ي ش�رح ق�انون اإلج�راءات الجزائی�ة ـ أب�و 8

 .2011 ، التوزیع ، عمان، دار الثقافة للنشر و1، الطبعة الفلسطیني 

  2الطبع��ة  ،عل��م العق��اب م منص��ور ، م��وجز ف��ي عل��م اإلج��رام وـ�� أس��حق إب��راھی9

 .  1991دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

ـ إیھاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح ق�انون اإلج�راءات 10

، المركز القومي لإلصدارات القانونیة ، دون بل�د  1، الطبعة  4الجزائیة ، المجلد 

 . 2000نشر ، 

دون طبع�ة   ،ون العقوبات الجزائ�ري ـ إبراھیم الشباسي ، الوجیز في شرح قان11

 دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، دون سنة نشر . 

دون  ، 2الج��زء ـ�� ج��الل بغ��دادي ، اإلجتھ��اد القض��ائي ف��ي الم��واد الجزائی��ة ، 12

 . 2003طبعة ، دیوان األشغال التربویة ، دون بلد نشر ، 

الض�رب الج�رح  وائی�ة ، عقوب�ة القت�ل وـ جن�دي عب�د المال�ك ، الموس�وعة الجن13

 ، دار العلم للجمیع ، لبنان ، دون سنة نشر . 3، الطبعة  5الجزء 

  ـ�� حس��ین إب��راھیم عبی��د ، النظری��ة العام��ة للظ��روف المخفف��ة ، دراس��ة مقارن��ة 14

 دون طبعة ، جامعة القاھرة ، مصر ، دون سنة نشر .
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المؤسس��ة  ،إجتھ��ادا ، دون طبع��ة القواع��د الجزائی��ة العام��ة فقھ��ا و ـ�� ط��اه زك��ي15

 الحدیثة للكتاب ، لبنان ، دون سنة نشر .

، دار الثقافة للنشر  1، الطبعة  محمد عیاد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ـ16

 .2006التوزیع،سوریا،و

، دار  1ـ محمد مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الطبعة 17

 . 1983، النھضة العربیة ، دون بلد نشر 

الت�دابیر و ن الجزائ�ي النزری�ة العام�ة للعقوب�ةـ محم�د مص�باح القاض�ي ، الق�انو18

 . 2013، منش�����ورات الحلب�����ي الحقوقی�����ة ، لبن�����ان   1اإلحترازی�����ة ، الطبع�����ة 

مطبع�ة بع�ة ، ، دون طـ محمد الفاضل ، المبادئ العام�ة ف�ي التش�ریع الجزائ�ي 19

 . 1976الداودي ، دمشق ، 

دار ، العقوبة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي . دون طبع�ة  رة ، الجریمة وـ محمد أبو زھ20

 الفكر العربي ، القاھرة ، دون سنة نشر .

الطبعة  ، 2ـ محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، الجزء 21

 ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، دون بلد نشر ، دون سنة نشر  3

، دار الفك�ر العرب�ي   1الجنائي العام ، الطبع�ة ـ محمود نجیب حسني ، القانون 22

 .  1993القاھرة ، 

دار ،  3ـ مأمون محم�د س�المة ، ش�رح ق�انون العقوب�ات القس�م الع�ام ، الطبع�ة 23

 . 1990الفكر العربي ، القاھرة ، 

    ـ نبی�ل عب�د الص�بور النب�راوي ، س�قوط الح�ق ف�ي العق�اب ب�ین الفق�ھ اإلس�المي 24

 . 2013الق���اھرة ،  ، ، دار الفك���ر العرب���ي 2013، طبع���ة الق���انون الوض���عي و

ق��انون اإلج��راءات الجزائی��ة عل��ى ض��وء اإلجتھ��اد القض��ائي  ـ�� نجم��ي جم��ال ، 25

 . 2016التوزیع  الجزائر ، و ، دار ھومھ للنشر والطباعة 2عة ، الطب 2الجزء 
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مع��ة ـ�� عب��د الل��ھ حوم��ھ ، الحق��وق الجزائی��ة العام��ة ، دون طبع��ة ، مطبع��ة الجا26

 . 1950لسوریا ، سوریا ، 

دون  ،الفق��ھ لتنفی��ذ الجن��ائي عل��ى ض��وء القض��اء وـ�� عب��د الحمی��د الش��واربي ، ا27

 سنة نشر . دون ، اإلسكندریة ، المعارفمنشأة  طبعة 

دون طبع�ة   العقوبات الجزائ�ري القس�م الع�ام ، ـ عبد اللھ أوھابیة ، شرح قانون28

 . 2009الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، 

 2الج�زء ، ـ عبد اللھ سلیمان ، شرح ق�انون العقوب�ات الجزائ�ري القس�م الع�ام  29

  ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  دون سنة نشر . 4الطبعة 

، بع���ة طـ��� عب���د الل���ھ س���لیمان ، النظری���ة العام���ة للت���دابیر اإلحترازی���ة ، دون 30

 .  1990،  المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر

القط�اع بیة للع�املین الم�دنیین بالدول�ة وـ عبد الوھاب البنداري ، العقوبات التأدی31

الكادرات الخاص ، دون طبعة ، دار الفكر العرب�ي ، الق�اھرة ، دون العام و ذوي 

 سنة نشر .

 دون طبع�ة،  س�قوط عقوباتھ�اال�دعوى الجنائی�ة و ـ عبد الحك�یم ف�وده ، إنقض�اء32

 . 2004ف ، اإلسكندریة ، منشأة المعار

، دار المطبوع��ات الجامعی��ة   1ـ�� ع��دلي خلی��ل الع��ود و رد اإلعتب��ار ، الطبع��ة 33

 . 1988اإلسكندریة ، 

ـ عوض محمد ، شرح قانون العقوبات القس�م الع�ام ، دون طبع�ة ، دار الج�امع 34

 الجدید للنشر ، لبنان ، دون سنة نشر .

الق��انون الجزائ��ري ، دراس��ة مقارن��ة   ـ�� عم��ر خ��وري ، السیاس��ة العقابی��ة ف��ي35

 . 2009، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ،  1الطبعة 

، دار  2 ـ علي الشماللي ، المستحدث في قانون اإلجراءات الجزائیة ، الطبع�ة36

 . 2016التوزیع ، الجزائر ، ھومھ للطباعة والنشر و
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 4الجزء  ،اإلجراءات الجنائیة ، المبادئ األساسیة للتحقیقات و ـ علي زكي37

 . 1993دون طبعة ، دار النھضة ، مصر ، 

بع���ة ، منش���ورات الحلب���ي ـ��� ف���ؤاد رزق ، األحك���ام الجزائی���ة العام���ة ، دون ط38

 . 1960لبنان ، الحقوقیة ، 

دار ،  3ـ��� فری���د الزغب���ي ، الموس���وعة الجنائی���ة ، المجل���د الخ���اص ، الطبع���ة 39

 . 1995الطباعة و النشر ، بیروت ، 

دار  ، 4ـ�� رؤوف عبی��د ، مب��ادئ القس��م الع��ام م��ن التش��ریع العق��ابي ، الطبع��ة 40

 . 1997الفكر العربي ، القاھرة ، 

دون طبع�ة  ، ـ رؤوف عبید ، مبادئ اإلجراءات الجزائیة في القانون المصري41

 .  2006دار الفكر العربي ن القاھرة ، 

، منش�ورات عوی�دان  1، الطبعة  ـ رباح ، نظریة العفو في التشریعات العربیة42

 . 1985بیروت ن 

، دار الخل�ود   1ـ ری�اح غس�ان ، اإلتجاھ�ات الحدیث�ة ف�ي العف�و الع�ام ، الطبع�ة 43

 . 1992بیروت ، 

منش��أة  ،، دون طبع��ة لج��زاء ھن��ام ، النظری��ة العام��ة للمج��رم و ـ�� رمس��یس ب44

 .   1991المعارف ، اإلسكندریة ، 

 ـ الكتب الخاصة .ب 
أحمد سعید المومني ، إعادة اإلعتب�ار و وق�ف تنفی�ذ العقوب�ة ، دراس�ة مقارن�ة ـ 45

 . 1992، جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، األردن ،  1الطبعة 

الق��انون التج��اري  اإلعتب��ار ف��ي الق��انون الجن��ائي و ـ�� أن��ور العمروس��ي ، إع��ادة46

 . 2000، دار الفكر العربي ، اإلسكندریة ،  1الطبعة 
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حس�ن ص�ادق المرص�فاوي ، رد اإلعتب�ار للمج�رم التائ�ب ف�ي ال�دول العربی�ة  ـ47

 . 1990، جامعة نایف للعلوم األمنیة ، الریاض ،  1الطبعة 

 الرسائل العلمیة . ـ2

 .الماجستیرـ مذكرات أ
إعادة اإلدماج اإلجتماعي في التش�ریع وز كمال ، رد اإلعتبار الجزائي وـ بلعز48

الجزائري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، الب�ویرة  

2014.2013  . 

جامع��ة ، العل��وم السیاس��یة لس��وابق القض��ائیة ، كلی��ة الحق��وق وـ�� طب��و أمی��رة ، ا49

 . 2017.2016الشیخ العربي تبسي ، تبسة ، 

    اإلعتب��ار للمحك��وم علی��ھ ف��ي الق��انون الجن��ائي الجزائ��ري  ـ�� ل��وني فری��دة ، دور50

القانون المقارن ، كلیة الحقوق و العلوم اإلداریة ، جامعة الجزائ�ر ، ب�ن عكن�ون  و

2004.2003 . 

العف���و ف���ي التش���ریع اإلس���المي         وب���ة وـ��� العبش���ي قوی���در ، الموازن���ة ب���ین العق51

   العل����وم اإلنس����انیة ، جامع����ة وھ����ران و الوض���عي ، كلی����ة الحض����ارة األس����المیةو

 . 2012الجزائر ، 

العل��وم السیاس��یة ألحك��ام الجنائی��ة ، كلی��ة الحق��وق وـ�� فری��دة ب��ن یوس��ف ، تنفی��ذ ا52

 . 2013جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

تب��ار ف��ي ق��انون اإلج��راءات الجزائی��ة س��عید ج��ودت س��عید خلیف��ة ، رد اإلع ـ��53

    ، دراسة مقارنة ، جامعة النجاح الوطنی�ة ، كلی�ة الدراس�ات العلی�ا ن�ابلس  فلسطیني 

 . 2014فلسطین ، 
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 مذكرات الماستر .ب ـ 
تش��ریع الجزائ��ري    ش��رقي ب��در ال��دین ، النظ��ام الق��انوني ل��رد اإلعتب��ار ف��ي ال ـ��54

  . 2015.1014العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، كلیة الحقوق و

 بحوث .ال ـ 3

ـ� أحم��د رائ�د ض��بنیة ، إع��ادة اإلعتب�ار و وق��ف تنفی��ذ العقوب�ة ، نقاب��ة المح��امین 55

 . 2009سوریا ، 

ـ�� محم��د یوس��ف عب��د رب��ھ حج��وج ، أحك��ام إنقض��اء العقوب��ة باتق��ادم ، عم��ادة 56

 . 2015الدراسات العلیا ، جامعة القدس ، فلسطین ، 

 ت .ـ المجال3

اإلعتب�ار  اإلعتداء على الحق في الس�معة وال�رد و مأحمد جمعة شحاتة ، جرائـ 57
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  17الت��دریب ، المجل��د مجل��ة العربی��ة للدراس��ات األمنی��ة والتش��ریعات العربی��ة ، الو

  .  34د العد

األردن��ي ، مجل��ة اللق��اء  ـ�� الجب��ور محم��د ، وق��ف تنفی��ذ العقوب��ات ف��ي الق��انون59

 . 1998ن ، األھلیة ا، جامعة عم 2، العدد  5الدراسات ، المجلد للبحوث و

 . 1992،  3ـ مجلة المحكمة العلیا ، العدد 60

 .   2003ـ مجلة المحكمة العلیا ، عدد خاص ، 61

 المواقع اإللكترونیة . ـ4 

62- www .tribunaldz .com 
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من بین ھذه و ھتأھیل المحكوم علیو  كل السبل الناجعة في سبیل إصالحـ تسعى السیاسة الجنائیة إلى تبني 
 الجنائي الذي یعد بمثابة وسیلة قانونیة تمكن المحكوم علیھ من أن یتخلص بصفة الوسائل نظام رد اإلعتبار

قد تناولنا ھذا الموضوع في بحثنا ھذا من جانبین ، الجانب األول تضن مفھوم نھائیة من أثار حكم اإلدانة ، و
   و الفقھي أي و الشرعأكانت متصلة بالجانب اللغوي  من حیث التعاریف سواء  الجنائي نظام رد اإلعتبار

قد و كم اإلدانة النافذة ،و القانوني والتي أجمعت على كون رد اإلعتبار نظام یمحو بالنسبة للمستقبل أثار حأ
طور القضائي ، ثم أوردنا نبذة عن التھما رد اإلعتبار القانوني ووالنوعین المرتبطین بھذا النظام  رتم ذك

مة لى غایة ما ھو علیھ األن ، باإلضافة إلى تمییزه عن األنظمراحل تطوره إالتاریخي للنظام منذ نشأتھ و
 .إختالف التي تتقاسم معھ أوجھ تشابھ و

الشروط  بذكر ،أما الجانب الثاني فتناولنا فیھ الوسائل القانونیة لممارسة نظام رد اإلعتبار الجنائي   
     ھ بالرفضالقضائي إلى غایة الفصل فیللنوع اإلجراءات المتبعة بالنسبة المرتبطة بنوعي رد اإلعتبار و

یتم بصفة تلقائیة ألنھ حق نھ أالقانون على إجراءات تخصھ بحكم على إعتبار أن القانوني لم ینص ،لقبولأو ا
الجنائي سواء تعلقت  ستفادة من رد اإلعتباراولنا أھم األثار المتمخضة عن اإلفي األخیر تنو،مكتسب

  . بالمحكوم علیھ أو على صحیفتھ العدلیة
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