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 تمهيـد: 

الجريمة ظاىرة اجتماعية مرتبطة باإلنسان و عرفت منذ القدم و تطورت و تعقدت  ان           
أشكاليا و تنوعت مناىجيا و وسائميا مع التقدم الحضاري لممجتمعات فيي في تصاعد مستمر 
مع التقدم و التطور أي أن ىناك تناسب طردي بين ظاىرة الجريمة و التقدم الحضاري ، 

ية و التقنية في الوقت الحاضر حيث اصبحت الجريمة عابرة لمقارات خاصة مع الثورة التكنولوج
و الدول و ىذا التناسب في نظرنا غير منطقي و غير معقول حيث من المفترض ان يكون 
التناسب عكسي أي كمما ارتفعت الحضارة االنسانية كان البد ان تنزل مستويات الجريمة حيث 

ىي من العوامل المساعدة عمى انتشار الجريمة  من المفروض ان الجيل و الفقر و التخمف
فكيف يكون التطور و التقدم الحضاري من اسباب انتشار و تفشي الجريمة من جريمة 

 الكترونية الى جريمة عابر لمحدود ....الخ .

فاذا كانت الجريمة مرض فالعقوبة دواء و اذا كان الجاني مريض فالمشرع ىو الطبيب       
يبن التطور الحضاري و الجريمة يجب التوجو الى إصالح السياسة العقابية فاصالح العالقة 

 الن الخطأ ليس في المرض و انما ىو في الدواء أو فعاليتو أو في التشخيص لممرض .  

لذلك تدرجت السياسة الجنائية من أقصى طرف الذي يعتبر المجرم كائن شرير ال يأتي       
ب استئصالو و تعذيبو و التنكيل بو ، الى الطرف األخر الذي منو اال الشر المطمق و لذلك وج

اعتبار المجرم ضحية المجتمع و الدولة ىي المسؤولة عن السموك المنحرف فال يحق لمدولة 
معاقبتو بل الواجب عمييا تأىيمو عن طريق التدابير االجتماعية و ىذا ما نادت بو مدرسة 

ييا الجرماتيكي ثم االتجاه الثاني مارك انسل ، و الدفاع االجتماعي خاصة االتجاه األول ف
و ىو يصف وحشية و  الذلك بدأت العقوبات قاسية و حشية بربرية ، و بذلك يقول بيكاري

بربرية العقوبة " من ذا الذي حين يقراء  التاريخ ال ترتعد فرائسو من ىول التعذيبات المتبربرة 
ذوىا بأعصاب ىادئة ان ىذا اإلسراف غير نافع التي ابتدعيا أناس يعدون أنفسيم حكماء و نف
 في التعذيب لم يؤدي أبدا الى إصالح البشرية "
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و ما دامت الجريمة مستمرة و متنوعة فانو ال يمكن ألي نظام عقابي ميما كانت        
وسائمو و أمكانتو أن يقضي عمى ظاىرة الجريمة ، و إنما دوره يتمثل في مكافحة الجريمة و 

ا حيث تطور مفيوم الجريمة مع تطور المجتمعات فعندما كانت عصيانا لإللية في لمحد مني
المجتمع االغريقي اصبحت تعد خرقا لمنظام الجماعة و بالتالي اصبحت لمعقوبة وظيفة جديدة 
تتمثل في المحافظة عمى النظام االجتماعي ، و مع ظيور سمطة الدولة في القرن السادس 

العامة و المصمحة العامة و بداءات تغميب مصمحة المجتمع عمى  عشر و برزت فكرة السمطة
مصمحة الفرد تبدل اساس العقاب من االنتقام و الثأر الى مكافحة الجريمة في حد ذاتيا, و في 
القرن الثامن عشر و مع وجود فالسفة النيضة الفكرية حدث تبدل حقيقي لمسياسة العقابية و 

سكي في كتابو روح القوانين و بيكاريا في كتابو الجرائم و من امثال ىؤوالء الفالسفة موني
العقوبات الذي حدد الجرائم و العقوبات بنصوص قانونية زيادة عمى اىتمامو بشخصية المجرم 
فعنده العقوبة تساوي الردع و الجزر و ىدفيا العبرة و ليس التعذيب ، و الفيمسوف بيتنام الذي 

 منفعة أو ضرورة  وحيث تتوافر دواعيال يرى انو ال مجال لمعقاب اال 

إال أن أىم مدرسة اىتمت بشخصية المجرم ىي مدرسة الدفاع االجتماعي و التي           
التي ترى ان الوظيفة الرئيسية لمعدالة الجنائية ىي تأىيل المجرم الستعادة مارك انسل يتزعميا 

م و التكيف مع عممنا ان من تكييفو و انسجامو مع المجتمع و لكن كيف يتم ىذا االنسجا
خصائص العقوبة الطابع النيائي بعد استنفذ طرق الطعن حيث ال تقبل اي تعديل عمييا اال 

الجزائية بعد تنفيذىا  ماالسثناء القائم في مراجعة العقوبة نفسيا عمى المحكوم عميو و ان االحكا
و المزايا و قد تمتد ىذه أو انقضائيا تترك اثار من حرمان المحكوم عميو من بعض الحقوق 

االثار الى غيره من أبناء و أزواج و أقارب و تشتمل عمى جوانب عديدة من الحياة ) سياسية ، 
مينية ، اجتماعية.....الخ( وىذا ما يعتبر عقبة تعترض سبيل المحكوم عميو في إعادة إدماجو 

تي تيدف إلى إعادة تأىيل في المجتمع من جديد و ىذا ما يخالف السياسة الجنائية المدنية ال
و إدماجو االجتماعي كموطن شريف و صالح و لذلك دعت الضرورة إلى إيجاد طريقة 
 لمتخمص من اثر ىذه األحكام  و منيا جاءت أىمية رد االعتبار في السياسة الجنائية الحديثة.
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ف بين و موضوع رد االعتبار شأنو شأن موضوع كل أىمية فقد كان محل لالختال            
الفالسفة منذ القدم فقد كان يسمى بترضية الشرف و طالب بو بعض الفالسفة لممجني عميو أو 

الجزء األول منو الفصل  بنتاملممتيم الذي تظير برأتو و ليس لمجاني حيث جاء في مؤلف 
الرابع عشر تحت عنوان ترضية الشرف"...أما اثر ىذه الجرائم في النفس عند األمم المتمدنة 

عصرنا ىذا فيو انيا تضيع عمى المجني عميو جزءا من شرفيا ، بمعنى أنو يعد وقوع  في
الجريمة يصير اقل اعتبار بين الناس فيفقد بقدر ذلك النقص من لذائذه و ما كان ينالو من 
الخدم و حسن المقابمة و المالينة في اشغالو كثيرا و يكون عرضة لما عساه يطرأ من احتقارىم 

ان الضرر الحقيقي انما يوجد بيذا التغيرر الحادث في انفس القوم     وجب ان لو ، و حيث 
تعتبرىم كانيم ىم الذين أحدثوه اذ الجاني لم يجرح اال جرحا خفيفا يتضمد اذا ترك و شأنو لكن 

 الناس الذين يحشونو سما حتى يصير خطرا ربما تعذر شفاؤه " .

د االعتبار لممحكوم عميو الذي برأت ساحتو فيو ال فقد نادى بر  تشيزاري بيكاريااما         
ينبغي ان يفقد اعتباره و ىو ما جاء في كتابو  الجرائم و العقوبات " إن الشخص الذي اتيم 
بجريمة ما و أودع الحبس ثم برأت ساحتو ال ينبغي ان يفقد اعتباره ، فكم نجد من  األشخاص 

تبين بعد ذلك براءتيم فقد حظوا بتبجيل الجماىير و  الرومانيين الذين اتيموا بجرائم جسيمة ، ثم
 بتكريم الييئات الرسمية " .

أما في السياسة الجنائية الحديثة شغمت شخصية المجرم حيز كبير من اىتمام الفقياء        
حتى بعد تنفيذ العقوبة و مغادرة اسوار السجن كون المحكوم عميو عنصر من عناصر المجتمع 

مكن عزلو و حرمانو من حقوقو المدنية و الوطنية و السياسية بل البد من الرعاية و بالتالي ال ي
الالحقة لكل مفرج عنو ، فيذه األخيرة تعد عنصر وقائي مكمل لمعالج المؤسساتي فالمفرج عنو 
يواجو الحياة العامة و عميو البد من دور يؤديو فييا ليشعر بمكانتو االجتماعية و ال سبيل الى 

 بإعادة اعتباره . ذلك إال

 أهمية الموضوع:  -
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 تتمثل أىمية الموضوع من ناحيتين:

ــة الموضــو ية : يعتبررر رد االعتبررار وسرريمة مررن وسررائل محررور لثررار الحكررم الجزائرري وذلررك الناحي
تماشرريا مررع أىررداف السياسررة الجنائيررة الترري تيرردف إلررى إصررالح وتيررذيب المحكرروم عميررو وبالتررالي 

 االعتبار اجتياز مرحمتين:عمى من يحصل عمى رد 

 وىي السابقة عمى رد االعتبار وفييا يكون حكم اإلدانة قائما منتجا لثاره. :المرحمة األولى

ىي المرحمة الالحقة عمى حصولو عمرى رد االعتبرار وفييرا يرزول حكرم اإلدانرة  :المرحمة الثانية
 وتنتيي جميع أثاره.

 وىذا ما يحقق العدالة والمصمحة معًا.

بحكررم االختصرراص االكرراديمي فرري العمرروم الجنائيررة و مرردى اىميررة ىررذا النظررام  :عمميــة يــة الالناح
في السياسة الجنائية الحديثة حيث ال يعموه من ناحية االثار بالنسبة لممحكروم عميرو مرن االنظمرة 
االخرى سوى نظام العفو الشامل لذلك اردت مرن خرالل ىرذا الموضروع التعررف عمرى ىرذا النظرام 

 و مميزاتو و تميزه عن االنظمة االخرى .انواعو 
 موضوع :اختيار الأسباب 

حيث كنت من ضحايا االزمة الوطنية السياسة ، و كفكر  جة االولىاسباب ذاتية بالدر ىي    
النجاح في المنيج  سياسي كنت اعرف ان اسباب الحل السياسي عمى المستوى الفردي اما

السياسي أو في حالة الفشل فالعالج يكمن في العفو الشامل لكن بعد استشارة رجال القانون 
ادركت بأن ىناك نظام قانوني يسمح بمحو اثار حكم االدانة النني كمما تقدمت الى عمل 

لقيام حكومي أو طمب ترخيص لمزاولة نشاط كان الرد سميبا بعد اجراء تحقيق اداري و بعد ا
باجراءت طمب رد االعتبار و استفادتي من ىذا النظام بقيت االوضاع كما ىي ال ادمجت في 
منصبي رغم حصولي عمى قرار االدماج من المجنة الوطنية لممصالحة و ال تحصمت عمى 
ترخيص لمزاولة نشاط حر ، فكان ىذا سبب اختياري لموضوع ىذا البحث لموقوف عمى 

  فعالية ىذا النظام.     االسباب الواقعية لعدم
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لى أي مدى استطاع تحقيق  ؟كيف عالج المشرع الجزائري فكرة رد االعتبار اإلشكالية: وا 
 .؟الغاية من وجوده

سنحاول معالجة ىذه اإلشكالية في فصمين ، نتناول في الفصل األول المبادئ العامة لنظام رد 
 ار الجزائي.االعتبار الجزائي وفي الفصل الثاني اليات رد االعتب

و قد تناولت نظام رد االعتبار الجزائي في التشريع الجزائري بنوعيو القانوني و القضائي و   
 استبعدت في البحث االشخاص ذو الصفة سواء العسكرية أو التجارية .

 : المنهج المستخدم
ميزه الوصفي التحميمي عند التفصيل في ميية النظام و تنوعو و تاستخدمت المنيج         

عن بقية االنظمة التي تعد مشابية لو و كذلك استخدمت تقنية تحميل المضمون عندما وصمت 
 الى الجانب االجرائي من الموضوع خاصة في التحاليل القانونية. 

 
 . وعمى كل ستكون الخطة عمى الشكل التالي:

 خطة البحث:

 مقدمة. -

 األول: األحكام العامة لرد االعتبار الجزائي. الفصل -

 المبحث األول: مفيوم رد االعتبار. -

 المطمب األول: تعريف رد االعتبار. -

 الفرع األول: لغة. -

 الفرع الثاني: اصطالحا. -

 المطمب الثاني: نبذة تاريخية عن تطور نظام رد االعتبار الجزائي. -

 األول: نظام رد االعتبار في األنظمة القانونية المختمفة. الفرع -
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 الفرع الثاني: نظام رد االعتبار في التشريع الجزائري. -

 المبحث الثاني: تميز رد االعتبار عن األنظمة المشابية األخرى. -

 المطمب األول: تميز رد االعتبار عن العفو بأنواعو.

 الفرع األول: تعريف العفو بأنواعو. -

 الفرع الثاني: تميز رد االعتبار عن العفو. -

 المطمب الثاني: تميز رد االعتبار عن وقف التنفيذ وتقادم العقوبة. -

 الفرع األول: تعريف وقف التنفيذ وتقادم العقوبة. -

 الفرع الثاني: تميز رد االعتبار عن وقف التنفيذ وتقادم العقوبة. -

 مارسة رد االعتبار الجزائي.الفصل الثاني: اآلليات القانونية لم

 المبحث األول: للية رد االعتبار القانوني. -

 المطمب األول: شروط رد االعتبار القانوني. -

 الفرع األول: شروط متعمقة بالعقوبة. -

 الفرع الثاني: شروط متعمقة بسموك الشخص. -

 المطمب الثاني: لثار رد االعتبار القانوني. -

 د االعتبار القانوني عمى األشخاص.الفرع األول: لثار ر  -

 الفرع الثاني: لثار رد االعتبار القانوني عمى صحيفة السوابق القضائية. -

 المبحث الثاني: للية رد االعتبار القضائي. -
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 المطمب األول: شروط رد االعتبار القضائي. -

 الفرع األول: شروط متعمقة بتنفيذ العقوبة والزمن. -

 وط متعمقة بالطمب.الفرع الثاني: شر  -

 المطمب الثاني: إجراءات رد االعتبار القضائي ولثاره. -

 الفرع األول: إجراءات رد االعتبار القضائي. -

 الفرع الثاني: لثار رد االعتبار القضائي.  -

 خاتمة. -
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 الفصل األول
األحكام العامة لنظام رد االعتبار 

 الجزائي
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 رد االعتبار الجزائينظام األحكام العامة ل الفصل األول :

اإلطار العاـ لو أو المبادئ العامة بما  إلىأف دراسة اي موضوع البد مف التطرؽ             
المفيـو سواء  إلىحكاـ العامة لنظاـ رد االعتبار يحتويو مف مفيـو و سنتناوؿ في دراسة األ

مف الناحية المغوية أو مف الناحية الفقيية ، مف ناحية الفقو القانوني أو الشرعي و بعد تحديد 
خية عف تطور نظاـ رد االعتبار ألف فكرتو لمحة تاري إعطاءىذه المفاىيـ كاف مف الضروري 

لـ تكف وليدة العصر الحديث بؿ ىي ضاربة في أعماؽ التاريخ مف العصر اليوناني فالروماني 
مرورا بالعصور اإلسالمية ، إلى العصر الحديث حيث أصبح مفيـو الرعاية الالحقة لممحكـو 

ىمية ىذا الموضوع كاف البد مف عميو يشغؿ حيزا كبير في السياسة الجنائية الحديثة و أل
تمييزه عف بقية األنظمة التي قد تكوف مشابية لو و مف ىذه األنظمة ، نظاـ العفو بأنواعو 
سواء كاف عفوا عف عقوبة و ىو العفو الخاص أو عفوا عف الجريمة و ىو ما يسمى العفو 

الذي يدخؿ في مجاؿ   األنظمةالشامؿ أو العاـ و كذلؾ نظاـ وقؼ التنفيذ لمعقوبة و ىو  احد 
 نطاؽ قناعة القاضي و كذلؾ نظاـ تقادـ العقوبة .       

رد  تناوؿ ىذا الفصؿ في مبحثيف ، األوؿ نتعرض فيو  الى مفيوـ و عميو سن           
، ثـ نتطرؽ الى نبذة تاريخية عف تطور نظاـ رد االعتبار  لغويا و فقييا االعتبار الجزائي 

 األنظمةنتناوؿ في المبحث الثاني تميز نظاـ رد االعتبار عف ثـ ( ، وؿالجزائي ) المبحث األ
 . األخرى
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 : مفيوم نظام رد االعتبار الجزائي.مبحث األولال

تعريفو لغة و شرعا ،  أف دراسة ماىية رد االعتبار الجزائي ، تتطمب منا التعرض الى         
اصطالحا و فقيا  ) المطمب األوؿ ( وثـ بعد ذلؾ نتطرؽ الى نبذة تاريخية لتطور نظاـ رد 

 االعتبار الجزائي ) المطمب الثاني (

 .: تعريف رد االعتبارالمطمب األول
تعريؼ رد االعتبار لغة  و شرعا ) الفرع األوؿ ( ثـ نتناولو فقيا و  سوؼ نتطرؽ الى       

 .اصطالحا ) الفرع الثاني( 
 التعريف المغوي لرد االعتبار الفرع االول: 

 تتكوف عبارة رد االعتبار مف كممتيف " الرد " و " االعتبار"  :لغـة        
و رجعو و الرد مصدر رددت الشيء عف وجيو يرده ردا  : ىو صرؼ الشئ الرد لغة         
 .(1) و مردا
: مف العبرة و ىي العجب و اعتبر منو نعجب و في التنزيؿ " فاعتبروا  االعتبار لغة      

ياولي األبصار " أي تدبروا و انظروا و اتعظوا ، و في حديث أبي ذر فما كانت صحؼ 
كانت عبرا كميا و العبر جمع عبرة و ىي كالموعظة مما يتعظ بو الناس و يعمؿ  موسى ؟ قاؿ

  (2)بو و يعتبر ليستدؿ بو عمى غيره 
: االعتبار بما مضى ، و قيؿ العبرة االسـ مف االعتبار إذف فالرد لغة ىو  رةـــالعب      

ما مر بو و صرؼ الشئ و رجعو و االعتبار ىو العظة ، و يعني ذلؾ أف الشخص اتعظ ب
 اعتبر .

السمعة و المكانة و بالمفيوـ المعاكس  أياالعتبار لغة ىو التقدير و االحتراـ            
 جعمو محؿ االىتماـ و الجد و  أيفقداف االحتراـ و التقدير و يقاؿ اخذ األمر بعيف االعتبار 

 
 ــــــــــــ

، المجمد الثالث ، الطبعة االولى ، جار لسان العرب  منظور ، ابو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف ابي -(1)
 .171ص  1991الصادر ، بيروت ،

، مؤسسة الرسالة لمنشر و التوزيع ، و تعني " العودة  القاموس المحيطمجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز ابادي :  - (2)
 إلى الوضع السابؽ بإزالة األسباب  التي أدت إلى فقدانو و ضياعو
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عدـ إىمالو آـ مف ناحية المصدر االعتبار عمى وزف افتعاؿ و فعمو اعتبر عمى وزف     
 (1)افتعؿ و يكوف بمعنى االتعاظ و استخالص العبرة 

و يقابميا في المغة الفرنسية  Réhabilite (1)ممة رد االعتبار التيني إف أصؿ ك         
Réhabilitation   و التي تعني واقعة استعادة أحد  ما لحقوقو كما كانت في المرة األولى 

 :التعريف الفقيي لرد االعتبارالفرع الثاني : 

 أوال : في الفقو الشرعي :

مف الناحية الشرعية فإف الشريعة اإلسالمية لـ تعرفو بيذا المفيـو بقدر ما عرفتو  أما 
بفكرة أوسع مف ذلؾ في إطار ما يعرؼ بالتوبة. التي تكوف بإرادة العبد يجسدىا في أعمالو 

: " فأما  - 71اآلية  -اليومية إزاء مجتمعو، و مف أدلة التوبة قولو تعالى: في سورة الفرقاف
 عمؿ عمال صالحا فإنو يتوب إلى اهلل متابا".مف تاب و 

و مف ثمة فإف مدلوؿ التوبة ىو  (3)و التوبة لغة ىي الندـ و العـز عمى عدـ معاودة الذنب    
 : إذف   (4)اإلقالع عف المعصية بعد الندـ و مف شروطيا 

 االعتراؼ بالذنب الشرط األول:
 عقد العـز عمى أال يعود إلى الذنب بعد توبتو. الشرط الثاني:
 اإلقالع عف ىذا الذنب بالفعؿ. الشرط الثالث:

و آثارىا أنيا تمحو المعصية و الوزر عمى صاحبيا و يمتد آثارىا إلى عالقة العبد بربو.     
 و ىو يغفر لمف يشاء ماعدا الكفر و الشرؾ باهلل.

 
 ـــــ
 .  118، ص 1991، لبناف ، 6معجـ عربي حديث ، شركات المطبوعات لمتوزيع و النشر ، الطبعة  ، الكافي -(1)  
 (2)-Réhabilitation est un nom féminin : Action de rétablir quelqu’un en son premier état dans 

ses droits   dans ses prérogatives. Vu : Dictionnaire la rousse du XX 
eme

 siècle , 5
ème

 volume, 

édition maison Larousse , 1932, Paris, Page 987. 

، المؤسسة الوطنية لمكتاب. القاموس الجديد لمطالبعمى بف ىادية بمحسف البميش و الجياللي بف الحاج يحي،  - (3)
 .232، ص 1991الطبعة السابقة، الجزائر، 

 .145. ص، دار الفكر العربي القاىرة  الجريمة و العقوبة في القفو االسالمي أبو زىرة ، محمد -(4) 



 األحكام انعامة ننظام رد االعتبار انجزائي                   انفصم األول :                     
 

 
14 

 

و بذلؾ فاف الشريعة اإلسالمية السمحة قد أعطت عناية كبيرة لفكرة رد االعتبار و قد             
 جاءت آيات القراف و أحاديث السنة في ىذا الموضوع نوردىا كما يمي 

 أ/ من القرآن الكريم  : 
ـْ  }قال اهلل تعالى   ـْ َأف ُيَكّفَر َعنُك ٰيَأيَُّيا ٱلَِّذيَف ءاَمُنوْا ُتوُبوْا ِإَلى ٱلمَِّو َتْوَبًة نَُّصوحًا َعَسٰى َربُُّك

} ـْ ـّ في ىذه اآلية قاؿ ابف كثير   َسّيَئٰػِتُك : توبة صادقة جازمة، تمحو ما قبميا مف السيئات، وتم
 .(1)"التائب وتجمعو وتكفو عما يتعاطاه مف الدناءات شعث

ىي التي تقع لمحض الخوؼ مف اهلل وخشيتو  : التوبة النصوح وقاؿ بف القيـ الجوزية في
ب والرياسة، وال لحفظ الحاؿ أو والرغبة فيما لديو والرىبة مما عنده، ليست لحفظ الجاه والمنص

القوة أو الماؿ، وال الستدعاء حمد الناس أو اليرب مف ذميـ، أو لئال يتسمط عميو السفياء، وال 
لقضاء النيمة مف الدنيا أو لإلفالس والعجز، ونحو ذلؾ مف العمؿ التي تقدح في صحتيا 

ذ ا حسنت توبتو بدؿ اهلل وخموصيا هلل عز وجؿ، فمف كانت ىذه حالو غفرت ذنوبو كميا، وا 
 .(2)سيئاتو حسنات

اهلل يغفر  الو الفقؿ يا عبادي الذيف أسرفوا عمى أنفسيـ ال تقنطوا مف رحمة و قال تعالى ) 
) الـ يعمموا إف اهلل ىو يقبؿ التوبة ( ، و قال عز وجل  الذنوب جميعا انو ىو الغفور الرحيـ

   جميعا أييا المؤمنوف لعمكـ تفمحوف () و توبوا إلى اهلل ( و قال عز و جل  عف عباده
إف األحاديث النبوية الشريفة لـ تحث الفرد عمى التوبة فحسب بؿ  : ب/ من السنة النبوية

دعت المجتمع إلى تقبميا ، الف نبذ الجماعة لمفرد المذنب و تحقيره و تيميشو ال يساعد عمى 
رار المذنب عمى الخطأ الذي تكوف استقامتو بؿ قد تساىـ نظرة االستنكار و االزدراء في إص

عواقبو سيئة عميو و عمى مجتمعو ، لذلؾ دعا الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ إلى تجنب تحقير 
مرتكب الجـر فقد سمع بعض القـو يعيروف مف أقيـ عميو الحد بقوليـ أخزاؾ اهلل ، فقاؿ رسوؿ 

 اهلل  صمى اهلل عميو و سمـ : " ال تعينوا الشيطاف عميو " 
 
 ـــــ

   تفسير القرآن العظيمابف كثير ،  – (1)

 . مدارج السالكينابف قيـ الجوزية ،   - (1)

http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#3
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و مف األحاديث النبوية الشريفة التي تدعو الفرد إلى التوبة قولو صمى اهلل عميو و سمـ " أف  
السارؽ إذا تاب سبقتو يده إلى الجنة و أف لـ يتب سبقتو إلى النار "، و قاؿ الرسوؿ عميو 

 الصالة و السالـ " التائب مف الذنب كمف ال ذنب لو "  .
قراف الكريـ و أحاديث السنة النبوية الشريفة و أقواؿ أىؿ إف ما سبؽ ذكره مف آيات ال      

العمـ لدليؿ عمى فائؽ عناية الشريعة اإلسالمية بالتائب عف الذنب و عمى دعوة المجتمع و 
 نظامو العاـ إلى احتضانيـ و إعطائيـ المكانة المرموقة التي تميؽ بباقي أفراده دوف تمييز . 

 نطرح االسئمة التالية لعالقتيا بالموضوع  و يجدر بنا في موضوع التوبة اف
 ؟  ما ىو  نطاق التوبة -1

فالتوبة تكوف مف حؽ اهلل  ، يشمؿ نطاؽ التوبة التخمص مف الحقوؽ و التحمؿ مف المظالـ
وحؽ العباد، فحؽ اهلل تبارؾ وتعالى يكفي في التوبة منو الترؾ كما تقدـ، غير أف منو ما لـ 

 ضاؼ إليو القضاء والكفارة.يكتؼ الشرع فيو بالترؾ، بؿ أ
أما حؽ غير اهلل فيحتاج إلى التحمؿ مف المظالـ فيو وأداء الحقوؽ إلى مستحقييا، قاؿ 

))مف كاف ألخيو عنده مظممة مف ماؿ أو عرض فميتحممو اليوـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: 
 .(1)قبؿ أف ال يكوف دينار وال درىـ إال الحسنات والسيئات((

إذاِ حيؿ بيف العاصي وبيف أسباب المعصية ؟  توبة معاجز عن المعصيةىل ل  - 2
كحاؿ السارؽ إذا قطعت  فعجز عنيا بحيث يتعذر وقوعيا منو فيؿ تصح توبتو إذا تاب؟ وذلؾ

أطرافو األربعة، وكالزاني إذا ُجب، وكمف حكـ عميو بالسجف المؤبد، فيؿ ليؤالء توبة، مع أنو 
 قد حيؿ بينو وبيف ما كاف يفعمو مف معاصي؟

قاؿ ابف القيـ بعد أف ذكر األقواؿ والخالؼ في ىذه المسألة " الصواب أف توبتو ممكنة 
))الندـ مجتمعة فيو، والمقدور لو منيا الندـ، وفي المسند مرفوعًا بؿ واقعة، فإف أركاف التوبة 

 (2)توبة((
 ـــــــــ
 أخرجو البخاري في كتاب المظالـ والغصب مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو. - (1)
. مف حديث عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل ،الحديث أخرجو ابف ماجة في كتاب الزىد وأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  - (2)

 عنو.

http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#8
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#10
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref8
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref8
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref10
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref10
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توبة فإذا تحقؽ ندمو عمى الذنب ولومو نفسو عميو فيذه توبة، وكيؼ يصح أف تسمب ال
عنو مع شدة ندمو عمى الذنب ولومو نفسو، وال سيما ما يتبع ذلؾ مف بكائو وحزنو وخوفو 
ذا كاف الشارع قد َنّزؿ  ، ونيتو أنو لو كاف صحيحًا والفعؿ مقدورًا لو لما فعمو، وا  وعزمو الجاـز

رض ))إذا مالعاجز عف الطاعة منزلة الفاعؿ ليا إذا صحت نيتو كقولو صمى اهلل عميو وسمـ: 
))إف بالمدينة  ، وفي الصحيح أيضًا:(1)العبد أو سافر كتب لو ما كاف يعمؿ صحيحًا مقيمًا((

))وىـ قالوا: وىـ بالمدينة؟ قاؿ:  أقوامًا ما سرتـ مسيرًا، وال قطعتـ واديًا إال كانوا معكـ((
 .(2)بالمدينة، حبسيـ العذر((

أف ىذه المسألة قد اختمؼ فييا  ؟ىل التوبة ترجع العبد إلى حالو قبل المعصية -3
السمؼ عمى أقواؿ شتى، ومف أحسف مف أجاب عمى تمؾ المسألة شيخ اإلسالـ ابف تيمية 

اهلل حيث قاؿ: "والصحيح أف مف التائبيف مف ال يعود إلى درجتو، ومنيـ مف يعود إلييا، رحمو 
ومنيـ مف يعود إلى أعمى منيا، فيصير خيرًا مما كاف قبؿ الذنب، وكاف داود بعد التوبة خيرًا 
منو قبؿ الخطيئة... وىذا بحسب حاؿ التائب بعد توبتو وجده وعزمو وحذره وتشميره، فإف كاف 

ف كاف مثمو عاد إلى مثؿ ذلؾ  أعظـ مما كاف لو قبؿ الذنب عاد خيرًا مما كاف وأعمى درجة، وا 
ف كاف دونو لـ يعد إلى درجتو وكاف منحطًا عنيا  .(3)"حالو، وا 

 ثانيا : في الفقو القانوني :
ذا الفرع االراء الفقيية حوؿ نظاـ رد االعتبار ثـ نتطرؽ الى المفيوـ نتناوؿ في ى        

 التشريعي ليذا النظاـ .
 قد عرؼ الفقياء رد االعتبار بتعريفات متقاربة نذكر منيا عمى سيبؿ المثاؿ مايمي 

رد االعتبار ىو حؽ مف حقوؽ المحكوـ عميو ، بفضمو تمحي أثار اإلدانة ، و ما نجـ عنيا 
األىميات ، بحيث يندمج في المجتمع مف جديد و يأخذ مركزه كأي مواطف عادي مف حرماف 

بمزاولة نشاطاتو دوف قيد أو شرط كمف لـ تصدر ضده أحكاـ جنائية أو ىذا بعد مرور فترة 
 (4)زمنية تعد كمرحمة إثبات استقامتو مف فعؿ اإلجراـ 

 
 ػػػػػػػػ

 أخرجو البخاري في كتاب الجياد والسير.  - (1)

 أخرجو البخاري في كتاب المغازي.   - (1)

 .322، مرجع سابؽ ص انظر: مدارج السالكيف   - (3)

  716، ص  1991، دار الفكر العربي القاىرة ، الطبعة الثالثة ،  قانون العقوبات )القسم العام(محمد سالمة ،  -(4)

http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#11
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#12
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#20
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref11
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref11
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref12
http://www.alminbar.net/malafilmy/tawba/6.htm#_ftnref12
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" رد االعتبار ىو إزالة حكـ اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ ، عمى وجو تنقضي معو جميع       
االعتبار في مركز مف لـ تسبؽ إدانتو ، أثاره ، و يصبح المحكـو عميو ابتداء مف تاريخ رد 

يعني ذلؾ أف مف يحصؿ عمى اإلدانة قائما منتجا لجميع آثاره أما المرحمة الثانية فيي الالحقة 
 (1)عمى حصولو عمى رد االعتبار ، و فييا يزوؿ حكـ اإلدانة و تنتيي آثاره "

رأ ذمتو اتجاه السمطة والخزانة " إف إعادة االعتبار يمنح لمذي نفذت العقوبة بحقو ، و أب      
و الشخص المتضرر ، فيعاد لو وضعو السابؽ كما كاف قبؿ الحكـ باإلدانة دوف أف يستطيع 
أحد حرمانو مف أي حؽ ، أو يمحؽ بو أي صفة مف صفات العار ، ألف الحرماف مف الحقوؽ 

ميع حقوقو و وصمة العار أصبحا ممغييف ، و يعود المقرر إعادة اعتباره إلى ممارسة ج
 (2)المدنية "

" و ىو مستشار بمحكمة النقض الفرنسية ،  CLAUDE ZAMBAEU القاضي يرى  و      
أف رد االعتبار يعرؼ عادة بواسطة اآلثار المترتبة عنو و المتمثمة في منح الشخص الذي 

عف تعرض لعقوبة واحدة أو عدة عقوبات جزائية بعد فترة مف الزمف تعد كمرحمة اختبار لو 
 (3) حسف سموكو  كافة الحقوؽ التي فقدىا بسبب ذلؾ .

و يعرؼ بعض  الفقو رد االعتبار الجزائي بأنو منح الشخص الذي تعرض         
لعقوبة واحدة أو عدة عقوبات جزائية بعد فترة مف الزمف  تعد كمرحمة اختبار لو عف حسف 

رد االعتبار القضائي بأنو  Garraudسموكو، كافة حقوقو التي فقدىا بسب ذلؾ، و يعرؼ 
نظاـ  يسمح لمشخص المحكـو عميو بعقوبة بعد ثبوت سيرتو الحسنة بمحو آثار اإلدانة بقرار 

 (4)مف العدالة 
 
 ػػػػػػػػػ
  78، منشأة المعارؼ االسكندرية ،)د س ط( ، صالتنفيذ الجنائي عمى ضوء القضاء و الفقوعبد الحميدا لشواربي،  -(1)

 . 131،ص  1993،  الطبعة االولى، دار الفكر العربي ، القاىرة ، القانون الجزائي العام ،محمد حسني  -(2)
(3)-CLAUDE Zambeau – , procédures pénale, juris classeur, 200, p 01  
(4)- « Réhabilitation judiciaire est un institution qui permet à un individu condamné à une 

peine d’arriver a obtenir au moyen de sa  conduite que sa  condamnation soit effacée par une 

décision de justice » R. Garraud traité du droit pénal français , Tome II, Sirey, Paris, 1914, 3
ème

 

édition.  
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االعتبار القانوني بأنو طريؽ تمقائي يمحو بموجبو اإلدانة منذ  و يعرؼ نفس الفقيو رد   
  )1(الوقت الذي حصمت فييا.

 فيرى البعض أف المقصود بو وكما أف الفقو العربي كاف قد تصدي ليذا النظاـ بتعريف
ىو محو اآلثار الجنائية لمحكـ باإلدانة بحيث يأخذ المحكـو عميو وضعو في المجتمع كأي 
مواطف لـ تصدر ضده أحكاـ جنائية، و حسبو فإف ىدؼ ىذا النظاـ ىو التخفيؼ مف اآلثار 
االجتماعية لألحكاـ الجنائية و التي تقؼ صحيفة السوابؽ القضائية فييا عائقا ضد المحكـو 

و يعرفو الدكتور ألشواربي بأنو "إزالة حكـ  (2)يشؽ طريقو العادي لكسب معاشو عميو في أف 
اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ عمى وجو تنقضي معو جميع آثاره، و يصبح المحكوـ عميو ابتداء مف 

و يعني حسب رأيو أف مف يحصؿ عمى رد  (3)تاريخ رد االعتبار في مركز مف لـ تسبؽ إدانتو
رحمتيف األولى ىي السابقة لرد االعتبار، و فييا يكوف حكـ اإلدانة قائما االعتبار يجتاز بم

عمى حصولو عمى رد االعتبار  و فييا  ةمنتجا لجميع آثاره، أما المرحمة الثانية فيي الالحق
 ( 4)يزوؿ حكـ اإلدانة و تنتيي جميع آثاره.

و يذىب محمود نجيب حسني إلى القوؿ بأف " رد االعتبار يمنح لمذي نفذت العقوبة 
بحقو، و أبرأ ذمتو اتجاه السمطة و الخزانة و الشخص المتضرر، فيعاد لو وضعو السابؽ كما 

 كاف قبؿ الحكـ باإلدانة 

دوف أف يستطيع أحد حرمانو مف أي حؽ، أو يمحؽ بو أي صفة مف صفات العار ألف 
ماف مف الحقوؽ وصمة العار أصبحا ممغييف مف يعيد المقرر اعتباره إلى ممارسة جميع الحر 

  (5)حقوقو المدنية

و يذىب البعض اآلخر مف الفقو إلى اعتباره "حؽ رتبة الشارع" لمف أديف أو جـر و حكـ عميو 
بعقوبة جنحية أو جنائية يستصدره مف القضاء  أو يترتب لو حكما إذا استوفى شروطو 

                                                           

(1)- 
1
- R. Garraud, op, cit,art 773  

 726. ص 1992محمد سالمت، قانون العقوباث القسم العام، دار الفكر العربي، الطبعت الثالثت،  مأمون -( 2) 
  

. 22اإلمام أبو زهرة ، الجريمت و العقوبت في الفقه اإلسالمي ،  دار الفكر العربي ، القاهرة ، صفحت  - (3)
 

   (4 )
 . 885رؤوؼ عبيد ، المرجع السابؽ،  ص   -

 

 431، ص 1993( الدكتور محمود نجيب حسني، القانون الجسائي العام، دار الفكر العربي، الطبعت األولى، 5) 
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لقانونية، و الحصوؿ عمى ىذا الحؽ يمكنو مف التخمص مف اآلثار المترتبة عف ىذا الحكـ ا
مف حيث ما يتصؿ بحرمانو مف حقوقو، أو اإلشارة إلى تمؾ اآلثار و ربطو بيا لمحّط مف قيمتو 

 األدبية أو المعنوية أو االجتماعية 

باإلشارة إلى أنو يتـ بحكـ مف  بينما اكتفى البعض مف الفقو في تعريفو لرد االعتبار       
 .المحكمة، و بناءا عمى طمب المحكـو عمية

أما الدكتور سعيد مومني فيعرفو " ىو حؽ رتبو الشارع لمف أجـر و أديف بعقوبة جنائية 
أو جنحة يصدر مف القضاء أو يرتب حكما إذا استوفى شروطو القانونية  و يخمص المحكـو 

إال أف األستاذ محمد فتحي قد خمص إلى نقاط   (1)" ذا الحكـ عميو مف اآلثار المترتبة مف ى
 مشتركة بيف التعريفات الفقيية المختمفة و أوردىا كما يمي :

إف رد االعتبار ال يمنح إال لمشخص الذي فقد مكانتو و سمعتو و حقوقو نتيجة  -
الكالـ يوحي أف حكـ قضائي أدانو بعقوبة جنائية أو جنحة ، و ما انتقده في ىذه النقطة أف 

ىناؾ أحكاـ قضائية خاصة جنائية منيا الصادرة عمى شخص ال تفقده سمعتو و مكانتو بينما 
يفترض في ىذا إف السمعة تفقد تمقائيا و العمة في الفقداف ىي صدور الحكـ و تنفيذ العقوبة و 

  ث .لذلؾ المشرع اقر رد االعتبار بقوة القانوف كما سنعرفو فيما يأتي في ىذا البح

أما نقطة االتحاد الثانية أف يكوف طالب رد االعتبار قد نفذ العقوبة أو اعفي منيا أو  -
 .سقطت بماضي المدة

النقطة األخيرة تتمثؿ في رد االعتبار عمى أساس انو حؽ و ليس منحة رتبو  أما -
الشارع لممحكـو عميو و أف ىذا األخير يصبح بعد رد االعتبار في مركز الشخص العادي 

  (1)الذي لـ تسبؽ إدانتو و يتمتع بكافة حقوقو التي فقدىا. 

 ـــــ

، جمعية عمال المطابع التعاونية ،  1العقوبة  دراسة مقارنة ،ط احمد سعيد مومني ، إعادة االعتبار و وقف تنفيذ - (1)

 .11، ص  1991االردن ، 
محمد فتحي ، رد االعتبار في القانون الجزائري ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستر العلوم القانونية كلية الحقوق ،   -(1)

 1،1111/1113جامعة الجزائر
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أما  التشريعات العربية فقد أوردت رد االعتبار و حاولت بعضيا تعريفو مف  -
خالؿ اآلثار المترتبة عنو كما ىو الحاؿ بالنسبة لممشرع الجزائري الذي نص عمى أنو يمحو 

 (1) في المستقبؿ كؿ أثار  اإلدانة العادلة و ما نجـ عنيا مف حرماف األىميات.

ما يالحظ أف التشريع لـ يأتي بجديد في تعريؼ رد االعتبار و إنما اخذ بالتعريفات 
الفقيية و ىذا في كؿ التشريعات العالمية التي أخذت برد االعتبار بفرعيو و رتبت نفس اآلثار 
التي حددىا الفقو في مجاؿ رد االعتبار و سنذكر بعض التعريفات لمتأكيد ىذه المالحظة حيث 

ف اإلجراءات الجزائية المصري عمى ما يمي " إف رد االعتبار يترتب عميو محو حكـ ينص قانو 
القاضي باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ و زواؿ كؿ ما يترتب عميو مف انعداـ األىمية و الحرماف مف 

 . (1)الحقوؽ و سائر اآلثار الجنائية "
عمى أف " يترتب عمى إعادة االعتبار إبطاؿ مفعوؿ األحكاـ  كذلؾ القانوف المبناني فينص

الصادرة بالنسبة لممستقبؿ و يصبح المحكـو عميو في مركزه و كأنو لـ يداف و تسقط بذلؾ كؿ 
  (3)العقوبات الفرعية و اإلضافية و التدابير االحترازية و ما ينجـ عنيا مف فقداف األىمية"

مى أف رد االعتبار يمحو كمية الحكـ القاضي باإلدانة أما القانوف الفرنسي فينص ع    
 .(4)" 11ويصبح كأنو لـ يكف و تمغى بذلؾ حتى الصحيفة رقـ 
مف ؽ ا ج  نجدىا تنص عمى ما  676و المشرع الجزائري و بالرجوع إلى نص المادة 

ميات " يمي " يمحو رد االعتبار في المستقبؿ كؿ أثار اإلدانة و ما نجـ عنيا مف حرماف االى
(5). 

و المالحظ ىنا أف المشرع في تعريفو لرد االعتبار قد شابو عيب النقص عف باقي 
 التشريعات األخرى حيث ذكر آثار حكـ اإلدانة فقط و لـ يمدد مجاؿ رد االعتبار إلى حكـ

 
 ـــــــ
 مف ؽ. إ. ج  22الفقرة  676المادة  - (1)
 مف قانوف االجراءات المصري  552المادة  -     (2)

 مف قانوف العقوبات المبناني . 161المادة  - (3)
 مكرر مف قانوف العقوبات الفرنسي 16/ 133المادة  - (4)
 المتضمف قانوف االجراءات الجزائية المعدؿ و المتمـ باالمر 26/1966 28المؤرخ في  66/155االمر رقـ  - (5)

 .24/12/2226الصادرة في   84الجريدة الرسمية رقـ   22/12/2226المؤرخ في  26/22
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اإلدانة ذاتو فال ندري ىؿ ىو تعمد أو تقصير أو غفمة ، لكنني أرجح أف يكوف خطأ 
في الترجمة باعتبار إف التشريع الفرنسي ىو المميـ و المنواؿ لممشرع الجزائري حيث نص 

مكرر ؽ ع ؼ " عمى اف رد االعتبار يمحو كمية الحكـ  13/ 133 المشرع الفرنسي في المادة
 " 11القاضي باإلدانة و يصبح كأنو لـ يكف و تمغى بذلؾ الصحيفة رقـ 

إال أف المشرع المصري فقد و فؽ في الصيغة الصحيحة و المنطقية مف حيث التوافؽ  
اءات الجنائية المصري قانوف اإلجر  551مع السياسة الجنائية الحديثة حيث نص في المادة 

 عمى اف رد االعتبار يترتب عميو محو الحكـ القاضي باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ .

مف قانوف العقوبات المبناني انو لـ  161في المادة  يو ما نالحظو في القانوف المبنان
يوفؽ كذلؾ في الصيغة الصحيحة عمى غرار المشرع الجزائري حيث نص عمى إف رد 

ترتب عميو إبطاؿ مفعوؿ األحكاـ الصادرة بالنسبة لممستقبؿ و بذلؾ لـ ينص صراحة االعتبار ي
 عمى محو ىذه األحكاـ . 

و أننا نرى أف ىذا يعد فراغا في التشريع الجزائري يجب سده ، و ذلؾ بالنص عمى 
( و في المستقبؿ و زواؿ كؿ ما يترتب عميو مف انعداـ 11محو الحكـ مف الصحيفة رقـ )

 ة و الحرماف مف الحقوؽ   .     األىمي

 ف ػػو بذلؾ يكوف رد االعتبار يترتب عميو اثري

: محو الحكـ القاضي باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ فال يسجؿ في صحيفة السوابؽ أوال
 القضائية خاصة التي تسمـ إلى المحكـو عميو .

: ىو زواؿ كؿ ما يترتب عف ىذا الحكـ مف أثار كانعداـ األىمية و الحرماف مف ثانيا 
الحقوؽ فبمجرد ما يرد إلى المحكـو عميو اعتباره يصبح شخص مؤىؿ لمقياـ بكؿ واجباتو و 

 التمتع بكافة حقوقو 
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 عن تطور نظام رد االعتبار الجزائي . ةــذة تاريخيـنب  :المطمب الثاني 

 نتعرض في ىذا المطمب إلى بعض النقػاط التي نراىا تمييدية لمموضوع نجسدىا سوؼ
في النظرة التاريخية لنشأة وتطور نظاـ رد االعتبار في مختمؼ التشريعات القديمة والحديثة بما 

 فييا التشريػع الجزائري.

 . الفرع األول : تطور نظام رد االعتبار في األنظمة القانونية الغربية

ر نظاـ رد االعتبار لدى معظـ الدوؿ الغربية تقريبا بثالث مراحؿ متوالية حيث لقد م
كاف نظاما ادريا بحتا في البداية ، ثـ أصبح بعد ذلؾ نظاـ قضائي و انتقؿ بعدىا إلى نظاـ 

 قانوني ، بمعنى نظاـ يعطي لكؿ محكوـ عميو الحؽ في رد االعتبار وفؽ الشروط 

عتبر نظاـ رد االعتبار مف األنظمة الضاربة في التاريخ فقد عرفو يالمرحمة اإلدارية :  -أوال 
" ففي عيد الجميورية كاف الشعب   RESTITUTION IN INTEGRUMالروماف تحت اسـ"  

ىو الذي يمنحو لممواطف الروماني الذي صدر بحقو حكـ بالنفي و أضاع بسببو جنسيتو و 
كاف ىذه المنحة ىي التي تعيده إلى الحظيرة القومية ، و تعد إليو الحؽ الكامؿ في ممارسة 

 .(1) كؿ حقوقو الممنوعة"

أما في عيد اإلمبراطورية فاف منحيا كاف مرتبط بإرادة اإلمبراطور فكانت ىذه 
المنحة تارة مطمقة تشمؿ كؿ الحقوؽ الممنوعة و تارة أخرى مقيدة مقصورة عمى بعض الحقوؽ 
فقط ، مع العمـ اف النظاـ اإلمبراطوري ىو النظاـ السائد في أكثر التشريعات األوربية القديمة 

تبار يصدر عف الممؾ تبعا لمعفو الخاص و ظؿ األمر كذلؾ حتى الثورة فكاف  رد االع
 LETTRESالفرنسية التي ألغت العفو الخاص و أبقت عمى رد االعتبار و عرؼ انذاؾ باسـ" 

DE REHABILITATION ثـ أصبح بعد ذلؾ يجري بصورة عمنية في حفمة أطمؽ عمييا اسـ ،
" BAPTEME- CIVIQUE (2) لمدنية" أي حفمة العمادة ا .  

 ـــــ 
 . 675، ص 1951، مطبعة الجامعة لسورية ، سوريا  الحقوق الجزائية العامةعبداهلل حومة ،  -(1)

 .  148، دار الكتاب المبناني ، لبناف  ) د س ط( ، ص  الوجيز في شرح العقوبات الجزائريابراىيـ الشباسي،  -(1)
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تميزت ىذه المرحمة بظيور نوعي رد  : ثانيا : المرحمة القضائية و القانونية
االعتبار الجزائي وىما رد االعتبار القضائي و رد االعتبار القانوني ، و سوؼ نتناوؿ ىذه 

 المرحمة في التشريع الفرنسي و االيطالي .
بدأت ىذه المرحمة بعد أف زالت الممكية في فرنسا أيف ظؿ نظاـ رد  ا( في فرنسا :

 1791سنة  ةاالعتبار محصور في الجنايات و قد ادخؿ ألوؿ مرة في قانوف العقوبات الفرنسي
 . (1)فنص عميو كحؽ مقرر لمحكـو عميو يسمح برجوعو الى الحالة التي انقص منيا الحكـ 

رنسي في قانوف تحقيؽ الجنايات في المواد نص عميو المشرع الف 1818و في سنة 
ليشمؿ بذلؾ  13/17/1851و قد عدلت ىذه المواد بالقانونيف المؤرخيف في  634الى  619

عدد اكبر مف المحكـو عمييـ و قد كاف نظاـ رد االعتبار يعتبر عمال مختمط تشترؾ فيو 
دائرتيا طالب رد االعتبار السمطة اإلدارية و القضائية فكاف دور محكمة االستئناؼ المقيـ ب

 .(2)يقتصر عمى تقديـ رائييا عمى العريضة التي يقدميا ىذا األخير 

وزير العدؿ  ففي حالة ماذا كاف ىذا الرأي في مصمحتو يحوؿ النائب العاـ الى              
الذي يستصدر األمر.  مف رئيس الدولة ، واستمر ىذا الوضع إلى غاية صدور قانوف 

وفقا  ؼالذي نزع ىذه السمطة مف رئيس الدولة و منحيا لمحكمة االستئنا 14/18/1881
مف قانوف التحقؽ لمجنايات الفرنسي و بذلؾ ظير رد االعتبار القضائي فأصبحت  618لممادة 

لتي تفصؿ في الطمب بعد سماع أقواؿ النائب العاـ و المحكـو عميو أو محاميو المحكمة ىي ا
صدر قانوف يقضي بجواز رد االعتبار لممحكـو عمييـ الذيف  11/31/1897، و بتاريخ 

سقطت عقوبتيـ بالتقادـ، أما النوع الثاني لمرد االعتبار و ىو رد االعتبار القانوني فمـ يدخؿ 
و المكمؿ في  15/18/1899بموجب قانوف  1899 في سنة في التشريع الفرنسي إال

11/17/1911 (3)). 

 ـــــــــ
، دار الطبعة الثانية  ، الجزء الخامس ، (عقوبة القتل و الجرح و الضرب ) ةالموسوعة الجنائيجندي عبد المالؾ ،  -(1)

 . 151العمـ لمجميع ، لبناف   )د س ط(  ، ص 
 .151، المرجع السابؽ ، ص  ابرايـ الشباسي -( 1)

 . 636، ص 1966-1961، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبناف ،  األحكام الجزائية العامةفؤاد رزؽ ،  -(3)
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أما حاليا فقد تنظيـ أحكاـ رد االعتبار بنوعيو القضائي و القانوني بموجب 
الفرنسي كما  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 799حتى  781في المواد  16/11/1991قانوف

الجديد و  يمف قانوف العقوبات الفرنس 133-17إلى  -133-11تطرقت إلى ذلؾ المواد 
تصدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع الفرنسي انفرد بأحكاـ خاصة تنظـ رد االعتبار 

 .(1) بالنسبة  لألشخاص المعنوية 

 1889لقد كاف رد االعتبار في القانوف االيطالي الصادر سنة  ب( في ايطاليا :
قضائيا فقط ،  1931ينقسـ إلى نوعيف قضائي و قانوني ، ثـ أصبح في القانوف الصادر سنة 

مف قانوف العقوبات ، و نظـ إجراءاتو  181إلى  178فنص عمى شروطو و أثاره في المواد 
 .  (1)في قانوف تحقيؽ الجنايات.

 . تطور نظام رد االعتبار في األنظمة القانونية العربية ثاني :الفرع ال
قد سارت معظـ القوانيف العربية الحديثة عمى منواؿ التشريع الفرنسي في نظاـ رد 

 االعتبار و سوؼ نتعرض الى القانوف المصري و الجزائري .

أدخؿ التشريع الجنائي المصري نظاـ رد االعتبار بالقانوف  في مصر : ( أ
و لكنو اخذ برد االعتبار القضائي دوف   13/1193/ 15الصادر في  1931لسنة  41رقـ 

القانوني ، و ذلؾ تأثرا بالقانوف االيطالي و قد أرفقت وزارة الحقانية بيذا القانوف مذكرة 
بعقوبة جنائية أو جنحة يؤدي إلى االنتقاص  ـحكإيضاحية جاء في مقدمتيا ما يمي ) إف ال

مف شخصية المحكـو عميو و يحوؿ دوف استعادة مكانتو السابقة في الييئة االجتماعية و دوف 
الوصؿ إلى مركز شريؼ الف الحكـ بالعقاب في غالب األحواؿ يتبعو الحرماف مف بعض 

       ممحكوـ عميو االندماج الحقوؽ السياسية و المدنية و يسجؿ في قمـ السوابؽ فيتعذر ل
                     الييئة    في  مف أف يتبؤ الشخص الييئة االجتماعية و ليس مف العدؿ أف يحـر  في  ثانية

 ــــــــــ
  حسب التشريع الفرنسي ، يجوز لكؿ محكـو عميو سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا الحصوؿ عمى رد االعبتار - (1)

 . بنوعيو القانوني و القضائي

 .                   151ابراىيـ الشباسي ، المرجع السابؽ ، - (1)
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االجتماعية مكاف الالئؽ بكؿ وطني صالح إذا بذؿ مجيود جدي لييتدي و أقاـ الدليؿ 

االجتماعية نفسيا أف يندمج  ةعمى ىذا بحسف سيرتو لمدة طويمة عمى أف مصمحة اليين
المحكوـ عميو الذي تاب و أصمح حالو و لذلؾ قررت غالب الشرائع أحكاـ  لرد اعتبار 

 . (1)المحكـو عمييـ( 

، اخذ المشرع  1951سنة  151و بعد صدور قانوف اإلجراءات الجنائية بالقانوف رقـ         
د االعتبار القانوني إلى جانب رد ، لكنو أضاؼ ر  1931لسنة  41المصري بأحكاـ القانوف 

االعتبار القضائي ، و خصص لمنظاميف الباب التاسع تحت عنواف ) في رد االعتبار ( ، مف 
 . 553إلى  536الكتاب الرابع المتعمؽ بالتنفيذ في المواد 

 

أما المشرع الجزائري فمنذ صدور قانوف اإلجراءات الجزائية في  في الجزائر : ( ب
 677نظامي رد االعتبار القانوف و رد االعتبار القضائي في المواد أخذ ب 18/16/1966

و ىذا في الباب السادس تحت عنواف ) في رد اعتبار المحكـو عمييـ مف الكتاب  693حتى 
 السادس الخاص بإجراءات التنفيذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــ

 . 18انور العمروسي ، نفس المرجع السابؽ ، ص - (1)
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 . تميز نظام رد االعتبار الجزائي عن األنظمة المشابية األخرى :المبحث الثاني 

ىناؾ عدة أنظمة شبيية بنظاـ رد االعتبار خاصة فيما يخص في اآلثار المنشئة          
و إف سبب ىذا التشابو ناتج عف التكييؼ الفقيي لو القانوني ليذا النظاـ حيث إف اغمب  ليا

أسباب انقضاء العقوبة و ىي تنفيذىا وفاة المحكـو عميو و الفقياء تناولوا رد االعتبار ضمف 
التقادـ و العفو عف العقوبة و رد االعتبار و العفو الشامؿ حيث قسموا أسباب انقضاء العقوبة 
إلى أسباب طبيعية و أسباب عارضة و األسباب الطبيعية لالنقضاء تتمثؿ في التنفيذ فالقاعدة 

ىا أما األسباب العارضة فيقصد بيا األحواؿ التي يسقط بيا العامة أف العقوبة تنقضي بتنفيذ
حؽ الدولة في اقتضاء العقبة قبؿ تماـ تنفيذىا و تتمثؿ ىذه األسباب في التقادـ وفاة المحكـو 
عميو ، العفو ، ففي ىذه الحاالت تسقط العقوبة  و لكف يضؿ الحكـ منتجا لجميع أثاره 

و سنتناوؿ في  (1)آلثار إال برد االعتبار او العفو الشامؿالجنائية األخرى بحيث ال تزوؿ تمؾ ا
 ىذا المبحث مطمبيف 

 : تمييز رد االعتبار عف العفو بأنواعو . أوال

 : تمييز رد االعتبار عف وقؼ التنفيذ و تقادـ العقوبة . ثانيا

 المطمب األول : تمييز رد االعتبار عن العفو بأنواعو :

عفوا عف العقوبة و األخر  أيميز الفقياء بيف نوعيف مف العفو ،  خاصا و عاما، 
عفوا عف الجريمة ، و ىما موضوع كؿ مف العفو الشامؿ و الخاص عمى التوالي فاألوؿ يرفع 
عف الجريمة وصفيا الجنائي تماما ، أما الثاني فانو يبقي عف الجريمة و يرفع أثارىا الجنائية 

لعقوبة فقط و بالتالي فاف األوؿ ينيي الدعوى الجنائية ألنو يمحي الصفة المتمثمة في ا
اإلجرامية عف الفعؿ ، اما النوع الثاني فال اثر لو عمى الدعوى الجنائية و ال عمى الحكـ 

 الصادر فييا و إنما ينصب عمى مجرد تنفيذ العقوبة 

 

 ــــــــ

 . 697، ص  1983 ،الطبعة الثالثة  ،، دار الفكر العربي ، القاىرة قانون العقوبات القسم العام مأموف محمد سالمة ،  - (1)
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 الفرع األول : تعريف العفو بأنواعو : 

ال يخمو دستور مف الدساتير الوضعية عمى النص عمى موضوع العفو و المقصود   
ى الحقوؽ التي تعيد بو ىو نزوؿ المجتمع عف حقو في القصاص مف المجـر الذي تعدى عم

القانوف بحمايتيا ، و العفو نوعاف ، عفو عف العقوبة ) العفو الخاص ( ، و عفوا عف الجريمة 
) العفو الشامؿ أو التاـ ( ، و سوؼ نركز عمى العفو الشامؿ لمتشابو الكبير بينو و بيف رد 

شأنو  ذلؾ بعد التعريؼ االعتبار و كذلؾ لندرتو و قمة تكراره و صعوبة إجراءات اتخاذ القرار ب
 بالعفو الخاص و تمييزه عف العفو الشامؿ .  

ىو تقرير إباحة الفعؿ المجـر سابقا و بناء عمى  (: L amnistieأوال ( العفو العام )
ىذه اإلباحة يمـز لتطبيقو صدور قانوف مف السمطة التشريعية عمال بالمبداء القائؿ باف القانوف 

جية اخرى ضماف لحقوؽ المتيميف و الغير الف إباحة الفعؿ يترتب ال يمغيو إال قانوف و مف 
عميو محو عف كؿ اآلثار الناتجة عنو سمفا و يمس بكؿ شخص ما لـ ينص القانوف عف 

 خالؼ ذلؾ.

ىو عمؿ مف اعماؿ السمطة العامة الغرض منو إسداؿ الستار النسياف عمى بعض  -
يمكف اف ترفع عنيا و  األحكاـ التي صدرت  الجرائـ و بالتالي محو الدعاوي التي رفعت أو

 .(1) بشأنيا 

حؽ منح العفو الشامؿ لمسمطة التشريعية بموجب  اما المشرع الجزائري فقد اعطى
التي نصت عمى انو " يشرع البرلماف  17فقرة  111في المادة  1996الدستور المعدؿ سنة 

قواعد قانوف  -7في المياديف التي يخصيا لو الدستور و كذلؾ في المجاالت االتية : 
لجنح و العقوبات المختمفة المطابقة العقوبات و اإلجراءات الجزائية ال سيما تحديد الجنايات و ا
 ليا و العفو الشامؿ و تسميـ المجرميف و نظاـ السجوف " 

 

 ــــــ 

  . 147عبد اهلل سميماف ، مرجع سابؽ ، ص  -(1) 
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 ىما : فو يتميز العفو الشامؿ بصفتيف رئاسيتي 

و ىو محو ذو اثر  انو يترتب عميو محو جميع النتائج الجنائية المترتبة عف الجريمة ، -
 رجعي .

كما انو تدبير عاـ يراعى فيو طبيعة الجـر و ليس الشخص مرتكبو فال يمنح ألشخاص  -
معينيف بأسمائيـ بؿ مف اجؿ طائفة مف الجرائـ ارتكبت في فترة معينة مف الزمف أو في 

 . (11)ظروؼ معينة 

 طو كما يمي :و قد ذكر االستاذ وقاؼ العياشي الحكمة مف العفو الشامؿ و شرو   

تكوف عادت بالغت الحكمة من العفو الشامل : أن االسباب الموجبة اليو  -
الضرورة و الخطورة مف اجؿ تجاوز ظروؼ محدقة بمصمحة األمة ال يمكف تحييدىا اال 
بالعفو العاـ و ىذه االسباب مختمفة منيا الرغبة في طي ممؼ جريمة أو جرائـ مف نوع معيف 

 ترة تقتضي المصمحة بعدـ تجديد ذكرىا .ألنيا ترجع بنا الى ف

لكي تتنازؿ الدولة عف الحؽ في مالحقة الجاني و تنفيذ شروط العفو العام :ـ 
 العقوبة عميو بمقتضى العفو العاـ أو الشامؿ البد مف توافر الشروط التالية: 

انيا ممثمة لمييئة اف يصدر ىذا العفو بقانوف مف السمطة التشريعية عمى اعتبار   ـ               
االجتماعية و ىي وحدىا صاحبة الحؽ في إصداره ، و قد نص الدستور الجزائري عمى ىذا 

 111الشرط دوف غيره لصحة العفو العاـ و ىو اف يصدر عف السمطة التشريعية بنص المادة 
و لعؿ عدـ تقييده بشروط اخرى ىو صدوره عف السمطة التي تسف القوانيف و ىي   17/

 الحؽ اذا ارادت فرض الشروط التي تراىا ضرورية او متناسبة مع العفو العاـ.  صاحبة

  

 ــــــ 

 . 148ابراهيم الشباسي ، مرجع سابق ، ص  -(1) 
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لغرض معيف فال  اف يكوف العفو عاـ بحث يتحدد في جرائـ معينة او فترة معينة او ـ         
 يكوف العفو صحيح بدوف تحديد الجرائـ التي تـ العفو عنيا او الفترة التي وقعت فييا 

يجب اف ال يمس العفو بحقوؽ اآلخريف حيث اف أثار العفو العاـ تتحدد فقط  ـ          
ال تسقط  باآلثار الجنائية لمجريمة اما اآلثار المدنية فيي تتعمؽ بحقوؽ الغير فالدعوى المدنية

بالعفو و بذلؾ تمحى النتائج الجنائية التي تترتب عف الصفة الجنائية و ال يؤثر ذلؾ عمى 
 الدعوى المدنية و الحقوؽ الشخصية المطالب بيا .

 ال يجب اف تتعدى أثار العفو الى غير الجرائـ التي نص عمييا قانوف العفو. ـ           

اـ الصادرة و الدعاوى الناشئة عف الجرائـ التي شمميا اف يشمؿ العفو فقط األحك ـ          
 (1)قانوف العفو التي تكوف قد وقعت قبؿ صدوره اال اذا كاف القانوف قد نص عمى موعد اخر. 

( األخيرة التي ذكرىا األستاذ ال تعتبر شروط 14نالحظ اف الشروط األربعة )
خاة مف العفو الشامؿ لذلؾ نؤيد بالمعنى الصحيح بقدر انيا اسباب و دواعي و أغراض متوا

المشرع الجزائري باقتصاره عمى الشرط الجية المصدرة لمقانوف فال شؾ اف المشرع ال يقدـ 
عمى ىذا القانوف إال بعد مراعاة مصمحة المجتمع و الظروؼ المراد تجاوزىا السياسية و 

طفاء نار االجتماعية و المحافظة عمى امف المجتمع و استقراره و دعما لموحدة ا لوطنية وا 
 الفتنة و الحقد و الضغينة .

  :يترتب عف صدور قانوف العفو الشامؿ اثار نذكر منيا ما يمي:  اثار العفو الشامل
الجزاءات و  زواؿ كؿ اثر ترتب عمى الجريمة سواء تعمؽ ىذا األثر باإلجراءات او - 11

انقضاء الدعوى الجنائية بأثر رجعي الف العفو الشامؿ ال يسقط العقوبة أو التيمة لكنو يزيؿ 
عف الفعؿ الجنائي صفتو اإلجرامية منذ أف وجد لذلؾ فاف العفو الشامؿ يمحو الجريمة كما 

سواء يمحو الحكـ و كذلؾ االثار الجنائية المترتبة عميو ىذا في اي وقت صدر ىذا العفو 
 قبؿ الدعوى او بعدىا سابقا لصدور.

 

 ــــــ 

، دار الخمدونية ،   نظام رد االعتبار الجزائي في التشريع الجزائري و اثاره عمى حقوق االنسانوقاؼ العياشي  ،  -(1) 
 . 64 -63،ص 1111
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الذي  الحكـ النيائي او الحؽ لو  متقدـ عمى التنفيذ او متأخر عمى التنفيذ و لو نفس االثر
 .(1)يحدثو رد االعتبار عمى الحكـ النيائي 

اف العفو الشامؿ ال يؤثر عمى الدعوى المدنية و ال عمى الحكـ الصادر فييا و ىو  -11
االصؿ فيو اال اذا نص قانوف العفو الشامؿ صراحة عمى اعفاء مرتكب الجريمة مف دفع 

لمدنية أو انتيائيا اذا لـ التعويض المدني اذا كاف قد قضي بو أو عمى عدـ قبوؿ الدعوى ا
 . (1)تكف قد رفعت و لـ يصدر الحكـ فييا 

اف العفو العاـ اليمكف لممتيـ التنازؿ عنو و يطمب محاكمتو و يحتج باف لو مصمحة  -11
 (3)في ذلؾ كي يثبت براءتو 

يترتب عمى العفو الشامؿ محو الجريمة و زواؿ كؿ اثر يترتب عمييا فاذا صدر العفو   -13
تنتيي بحكـ نيائي سقطت الدعوى العمومية فال يمكف رفعيا و ال السير فييا و  العاـ قبؿ اف

التحريكيا و اذا كاف المتيـ موقوؼ يجب االفراج عنو و اذا صدر حكـ جنائي قبؿ صدور 
العفو الشامؿ يسقط ىذا الحكـ سقوطا ذا اثر رجعي بكؿ ما يترتب عميو مف اثار و ذلؾ 

 االعتبار .  بدوف الحاجة الستصدار حكـ برد
و يقصد بو عفوا عف العقوبة اي عفوا عف تنفيذ  :(  La Graceالعفو الخاص )  :ثانيا 

 العقوبة أو ما تبقى منيا 

رئيس الجميورية بإنياء تنفيذ العقوبة المقررة عمى الجاني بموجب حكـ بات ،  ىو تكـر -
 .( 4)بمعنى إنياء كمي أو جزائيا أو استبدليا بعقوبة اخؼ 

فرئيس الجميورية ىو السمطة الوحيدة التي خوؿ ليا الدستور حؽ إصدار العفو فقد جاء       
 8المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقـ مف الدستور الجزائري الصادر في  77في نص المادة 

الجريدة الرسمية  1111أبريؿ  11المؤرخ في  13-11معدؿ بػالقانوف رقـ ال 1996ديسمبر 
  19-18القانوف رقـ و  1111أبريؿ14في: رخةالمؤ  15رقـ 

 ــــــ 

 . 198ص   ، 1997دار الجامعة الجديدة االسكندرية ، مصر ،  نظم االجراءات الجنائيةجالؿ ثروت ، -(1)

 .136،ص1116، افة  لمنشر و التوزيع سوريا ، الطبعة االولىاالقسـ العاـ دار الثق شرح قانون العقوباتمحمد عياد الحمبي ، -(1)

 .  136، ص 1116دار الفكر العربي ،  المصري القانونمبادئ االجراءات الجنائية في رؤوؼ عبيد ،   -(3)
  . 1998، د ـ ج ، الجزائر 1عبد اهلل سميماف ، شرح قانوف العقوبات الجزائري القسـ العاـ  ، ج -(4)
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 " 1118نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقـ  1118نوفمبر  15المؤرخ في  
والعفو الخاص  لرئيس الجميورية حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات و استبداليا

تأخذ بو أكثر التشريعات فى العالـ فيو مؤسسة ال غنى عنا ألسباب متعددة أىميا أف القاضى 
ث يتعذر عميو يطبؽ القانوف وال يستطيع تعدى الحدود المرسومة لو فى تطبيؽ العقوبة بحي

أحيانا مواجية بعض المسائؿ التى تحتاج الى حؿ خاص ال تسمح بو حدود سمطتو وقد وجد 
المشرع أف الحؿ الوحيد ليذه المسألة ىو إناطة حؽ الموازنة بيف ضرورة تنفيذ العقوبة 
وضرورات المصمحة العامة بسمطة عميا فى البالد مؤىمة لمثؿ ىذه الميمة وىى سمطة رئيس 

ة او الممؾ والعفو الخاص باالضافة الى ذلؾ ىو سبيؿ إلصالح األخطاء القضائية التى الدول
وـ عميو جميع طرؽ المراجعة ـ قد أصبح مبرما وسدت أماـ المحكتكتشؼ بعد أف يكوف الحك

(1)  
والعفو الخاص ىو وسيمة لمحد مف إكثار الحكـ بعقوبة اإلعداـ إذا كانت ىذه العقوبة قد        

ى حاالت ال تتحقؽ فييا مقتضيات الصالح العاـ وىو أخيرا طريؽ مكافأة مف حسف فرضت ف
سموكو أثناء تنفيذ عقوبتو ولـ تتوافر فيو شروط وقؼ الحكـ النافذ وأصبح ضرر إبقائو فى 

 السجف أكبر مف نفعو 

 طبيعة وأىمية العفو الخاص :  

إف العفػػو عػػف العقوبػػة ىػػو عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ السػػيادة يخػػتص الػػرئيس وحػػده بإصػػداره وال         
يممػػؾ القضػػاء المسػػاس بػػو أو التعميػػؽ عميػػو وأف االسػػاس الػػذى بنػػى عميػػو مصػػمحة المجتمػػع فػػى 
عدـ تنفيذ العقوبة وأف الفائػدة التػى يناليػا المجتمػع مػف عػدـ تنفيػذ العقوبػة أكبػر مػف الفائػدة التػى 

 لو مف تنفيذىا . تنا
كما أف الوسيمة إلصالح األخطاء القضائية التى ال يمكف تداركيا بطرؽ الطعػف المختمفػة       

أو وسػػػيمة لتخفيػػػؼ مػػػدة العقوبػػػات كاالعػػػداـ مػػػثال أو لتشػػػجيع المحكػػػـو عميػػػو مػػػف االبتعػػػاد عػػػف 
 . (2)االنحراؼ والجريمة واتباع السموؾ الحسف 

 ىو عبارة عف منحو مف رئيس الدولة لممحكـو عميو يمنحياالعفو الخاص كما ذكرنا  و    

  ــــــ
 .  626المرجع السابؽ ص، محمد عياد   -  (1) 
 . 637ص ،المرجع السابؽ  ، محمود محمود مصطفى -( 2)
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بصورة فردية لشخص معيف أو لعدة أشخاص فى مناسبات معينة ولكنو ليس حقا لممحكـو 
ويعود منح العفو الخاص لرئيس الدولة إستنادا الى حكمتو وتقديره  عميو فميس لو اف يطالب بو

مف أجؿ مداواة جراح خاصة أو إلطفاء جذوة مشاحنات محمية أو لغايات إصالحية نبيمة 
عجزت السمطتيف التشريعية والقضائية عف إيجاد حؿ ليا أو إلصالح بعض األخطاء أو 

  (1).لظروؼ اإلنسانية والعدالة لمتخفيؼ مف قسوة العقوبة وإليجاد توازف بيف ا
والعفػػو الصػػادر عػػف العقوبػػة يكػػوف بإسػػقاطيا كميػػا أو بعػػض أو إبػػداليا بعقوبػػة أخػػرى ، وال     

   .يشمؿ العفو الخاص العقوبات الفرعية أو اإلضافية المقضى بيا الى جانب العقوبة االصمية
جميػع المراحػؿ القضػائية لمػدعوى بمػا فػي  و االصؿ أف العفو الخاص ال يصدر إال بعد إستنفاذ

ذلػػؾ مرحمػػة الطعػػف حيػػث أنػػو ال يصػػدر العفػػو الخػػاص عػػف أى شػػخص لػػـ يكػػف قػػد حكػػـ حكػػـ 
نيائيػػػا وباتػػػا فػػػالعفو ال يصػػػدر إال بعػػػد أف يكػػػوف الحكػػػـ قػػػد اكتسػػػب الدرجػػػة القطعيػػػة إلعطػػػػاء 

 القضاء المجاؿ الواسع لتحقيؽ العدالة وعدـ التدخؿ فى عممو . 

جأ الى العفو الخاص ألسباب مختمفة منيا الرغبة فى إصالح الخطأ القضائى فػى حالػة ويم    
وقوعػػػو حيػػػث ال سػػػبيؿ الػػػى اصػػػالحو بػػػالطرؽ القانونيػػػة القضػػػائية أو التخفيػػػؼ مػػػف شػػػدة قػػػانوف 
العقوبػػات فػػى ظػػروؼ تبػػرر ذلػػؾ . وخاصػػة فػػى تجنػػب تنفيػػذ بعػػض العقوبػػات القاسػػية كعقوبػػة 

 .   (2)اإلعداـ 
 

 :  و الخاصشروط العف
 

 لمعفو الخاص شروط متعددة نجمميا فيما يمى : 

ػ يمػػنح العفػػو الخػػاص رئػػيس الدولػػة وىػػو صػػاحب السػػمطة النيائيػػة فيػػو وىػػذا المػػنح يكػػوف  1
بمرسػـو يػذكر فيػو اسػـ المعفػو عنػػو والعقوبػة المسػقطة والعقوبػة المتبقيػة اذا كػاف اإلسػػقاط 

 حزئيا والعقوبة المستبدلة إف وجدت . 
ػ ال يمنح العفو الخاص إال اذا حوكـ المحكـو عميػو بحقػو حكػـ جزائػى نيػائي  أمػا إذا كانػت  2

 الدعوى فى طور المحاكمة أو صدر بيا حكـ قابؿ ألى طريؽ مف طرؽ الطعف 

 ـــــ 
  472ص ،المرجع السابؽ  ،عبود السراج  - (1)
  637ص ، المرجع السابؽ ، محمود محمود مصطفى  -( 2)
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فال يجوز إصدار العفو وذلؾ ألف العفو الخاص طريؽ إحتياطى و اخيرا ال يمجػأ اليػو إال اذا    
 استنفذ المحكـو عميو كؿ الطرؽ القانونية االخرى لرفع العقوبة عنو أو تخفيضيا . 

 :آثار العفو الخاص  

أو الممػػؾ عػػف المحكػػـو عميػػو أنػػو يمتنػػع  يترتػػب عمػػى العفػػو الخػػاص مػػف قبػػؿ رئػػيس الدولػػو    
تنفيذ العقوبو إذا كانت قد أسقطت كميا وال يجوز التنفيذ إال عمى مقتضػى أمػر العفػو غيػر حالػة 

   (1)اإلسقاط الكمية 

والعفػػو الخػػاص شػػخص ال يمتػػد أثػػره إلػػى الشػػركاء فػػي الجريمػػة وكمػػا قمنػػا أف العفػػو الخػػاص     
منحو ال يجوز لممحكـو عميو أ يػرفض االسػتفادة منيػا والعفػو الخػاص يشػمؿ العقوبػات األصػمية 
فقػػط وىػػو يقضػػي بإبػػداليا أو بإسػػقاط مػػدتيا وبالمقابػػؿ فػػإف العفػػو ال يشػػمؿ العقوبػػات الفرعيػػة أو 

والتػػػػدابير اإلحترازيػػػػة المقضػػػػي بيػػػػا باالضػػػػافة إلػػػػى عقوبػػػػو أصػػػػمية إال بموجػػػػب نػػػػص اإلضػػػػافية 
 (2)صريح في المرسـو الذي يمنحو 

ف إسػػقاط العقوبػػو أو التػػػدابير االحترازيػػة  بػػػالعفو الخػػاص يعػػادؿ التنفيػػػذ والعفػػو الخػػػاص       وا 
المتعمقػػة بوقػػؼ يسػػقط العقوبػػو وال يسػػقط  الحكػػـ أي أف مفعػػوؿ الحكػػـ يسػػتمر لتطبيػػؽ األحكػػاـ 

عادة اإلعتبار والتكرار واعتياد االجراـ   .(3)التنفيذ ووقؼ الحكـ النافذ وا 

وال يؤثر العفو الخاص عمػى حقػوؽ المجنػي عميػو فػي التعػويض عػف الضػرر  الػذي أصػابو     
مػف الجريمػة ألف العقوبػػة ىػي التػػي تسػقط أمػػا الجريمػو نفسػيا فتسػػتمر بجميػع أثارىػػا وأنػو ال أثػػر 

 الخاص عمى حقوؽ الغير أو عمى الضرر الناتج عف الجريمو .لمعفو 

 الفرق بين العفو الخاص والعفو العام 

و سػوؼ  يختمؼ العفو الخاص عف العفػو العػاـ فػي عػدة نػواحي ويتشػابو معػو فػي نػواحي أخػرى
 نتطرؽ الى نقاط االختالؼ و التشابو كما يمي .

 ػػػػػػ
   627ص ، المرجع السابؽ  ،محمد عياد  - (1)
 .97ص ، المرجع السابؽ ،ممدوح خميؿ البحر  -(2)
 139ص ، المرجع السابؽ ، رؤوؼ عبيد -(3)
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 :   اوال : نقاط االختالف

 :  من حيث االثار 

أف األوؿ يمحػو بػػأثر رجعػػي كػػؿ مػػا يترتػػب عمػى الجريمػػة مػػف أثػػار جنائيػػة ألنػػو يمحػػو  -       
الخػػػاص فػػػال يػػػؤثر عمػػػى بقػػػاء مػػػا يترتػػػب عمػػػى الصػػػفة الجنائيػػػة عػػػف الفعػػػؿ المرتكػػػب أمػػػا العفػػػو 

 الجريمة مف أثار وال يمحو عنيا صفتيا الجنائية بؿ تبقى قائمة ومنتجو ألثارىا.

أف العفػػو العػػاـ يػػؤدي إلػػى الغػػاء العقوبػػة ومحػػو اإلدانػػو أمػػا العفػػو الخػػاص فيػػؤدي إلػػى ػػػ       
 نيا انقضاء حؽ الدولو في تنفيذ العقوبو أو إبداليا أو تنفيذ جزء م

 ) المختصة( : من حيث الجية المصدرة
أف العفو العاـ يصدر بقانوف مف السمطة التشػريعية أمػا العفػو الخػاص فيمػنح بمرسػـو صػادر  

 مف رئيس الدولو.

 :   من حيث الموضوع

شخصػػي أي يمػػنح إلػػى شػػخص معػػيف بالػػذات يسػػمى فػػي مرسػػـو العفػػو  العفــو العــام           
فموضوعي يشمؿ مرتكبي جرائـ معينة دوف تسميتيـ أو تحديػدىـ عمػي وجػو  العفو الخاص أما 

الخصوص ونتيجة لذلؾ فإف العفو الخاص ال يستفيد منو إال مػف صػدر العفػو باسػمو أمػا العفػو 
 المتدخموف والمخبئوف عمى السواء العاـ فيستفيد منو الفاعموف والشركاء المفترضوف و 

جريمػػة وىػػو ال يػػؤثر فػػي العقوبػػة بعينيػػا أو يخفػػؼ منيػػا أو العفػػو الخػػاص ال يمػػس ال          
يستبدؿ بيػا عقوبػة أخػرى أمػا العفػو العػاـ فيشػمؿ العقوبػة والجريمػة معػًا ونتيجػة لػذلؾ فػإف العفػو 
العػػػاـ يزيػػػؿ الحكػػػـ نيائيػػػًا وال يعػػػود لػػػو أي وجػػػود قػػػانوني وال يشػػػمؿ العفػػػو الخػػػاص إال العقوبػػػات 

 األصمية.

  من حيث العود:
العفػو العػػاـ ينيػي الحكػػـ باإلدانػػة و اليعػد سػػابقة فػي العػػود ، بينمػػا العفػو الخػػاص ينيػػي         

االلتػػػزاـ بالعقوبػػػة أو بتنفيػػػذ العقوبػػػة و لكنػػػو ال يمحػػػي أثػػػار الحكػػػـ باإلدانػػػة اذ يصػػػبح سػػػابقة فػػػي 
 العود .
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 :  من حيث التوقيت
و الػدعوى أمػا العفػو الخػاص فػال العفو العاـ يصدر في أي وقت يشاؤه المشرع كانػت عميػ      

 يمنح إال بعد اكتساب الحكـ الدرجة القطعية .
 :  ثانيا : نقــاط االتفـــاق  

 ويتفؽ العفو العاـ مع العفو الخاص في النقاط التالية :
أنيما ال يشمالف تدابير احترازية وتدابير اإلصػالح إال إذا نػص قػانوف العفػو ومرسػـو العفػو  -

 صراحة عمى ذلؾ 
عػدـ المسػػاس بحقػػوؽ  المجنػػي عميػػة الشخصػػية و لػو المطالبػػة بػػالحقوؽ المدنيػػة ومػػا يترتػػب  -

 عف الفعؿ مف تعويض مدني.

 :الفرع الثاني : تمييز رد االعتبار عن العفو بأنواعو

قد عممنا انيا توجد أسباب تنقضي بيا العقوبة غير مربوطة بتنفيذىا و المتمثمة              
ـ عميو و تقادـ العقوبة ، العفو عف العقوبة ، و إضافة الى انقضاء العقوبة في وفاة المحكو 

ىناؾ أسباب تيدؼ الى محو أثار الحكـ فتسقط عف المحكـو عميو ما لحؽ بو بسبب العقوبة 
التي نزلت بو و تتمثؿ في نظاـ رد االعتبار و العفو الشامؿ فرغـ التشابو بيف ىذه األنظمة 

يا لذلؾ سندرس الفرؽ بيف نظاـ رد االعتبار و العفو الخاص ثـ نميز يوجد اختالؼ كبير بين
 بيف رد االعتبار و العفو الشامؿ .

 تميز رد االعتبار عن العفو الخاص :  - :اوال 

 رغـ التشابو بيف النظاميف اال اف ىناؾ نقاط اختالؼ أساسية نوجزىا فيما يمي :

  سبيؿ المثاؿ :نذكر ىذه النقاط عمى   نقاط االختالف : -*

  من حيث الجية المختصة : -

مف  77يصدر العفو الخاص عف رئيس الجميورية و يعتبر عفوا رئسيا بموجب المادة 
، اما رد االعتبار فيستفيد منو المحكـو عميو بطريقتيف : عف طريؽ  17البند  1996دستور

ـ القانوف اذا كاف رد قرار مف غرفة االتياـ اذا كاف رد االعتبار قضائيا و قد يكوف بحك
 االعتبار قانونيا.
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  من حيث الموضوع :

موضوع العفو الخاص ىو العقوبة األصمية اما رد االعتبار فموضوعو العقوبات التبعية و      
 .  (11)التكميمية فقط سواء كانت مدنية أو سياسية 

   من حيث العود :

يصبح سابقة في العود عكس رد  اف العفو الخاص ال يمحو اثار الحكـ باإلدانة اذ    
  االعتبار .

 نذكر منيا ما يمي :  نقاط التشابو : -*

 اف كالىما ال يمساف حقوؽ الغير المترتبة عف حكـ اإلدانة من حيث حقوق الغير : - 

عف  ةكؿ مف العفو ورد االعتبار  الغاية منيما إنياء حالة شاذة ناشئ من حيث الغاية : - 
حكـ جنائي أو جنحي نفذ في المحكوـ عميو و تسبب في حرمانو مف ممارسة حقوقو السياسية 

  و المدنية .

  ة:ــمالحظ

اذا نص قرار العفو صراحة عمى شموليتو لمعقوبات التبعية و التكميمية يصبح لو تأثير      
  استثنائي عمى ىذه العقوبات باإلضافة الى العقوبة األصمية.

 ز رد االعتبار عن العفو الشامل: ـتمي: ثانيا

 رغـ التشابو بيف النظاميف اال اف ىناؾ نقاط اختالؼ أساسية نوجزىا فيما يمي :

  ذكر ىذه النقاط عمى سبيؿ المثاؿ :ن نقـاط االختـالف :

 ــــــ
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  المقارناالعتبار المحكوم عميو في القانون الجنائي الجزائري و القانون لعساكر محمد ، رد  -(1)

     . 1114-1113سنة  ، كمية الحقوؽ و العمـو االدارية بف عكنوف جامعة الجزائر ،في القانوف الجنائي ، رالماجستي
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  : *( من حيث الجية المختصة

 يمنح العفو الشامؿ بحكـ القانوف أو بقرار الجية القضائية حسب نوع رد االعتبار اما     
 العفو الشامؿ فيو مف اختصاص السمطة التشريعية ال يكوف اال بقرار مف البرلماف.

 : من حيث الموضوع  
العفو الشامؿ موضوعيا يتعمؽ بجريمة أو عدت جرائـ اما رد االعتبار فيو حؽ مكتسب       

 لممحكـو عميو اذا استوفى شروطو و ال يتعمؽ بجرائـ محددة أو فترة معينة 
 ف :من حيث اليد   
اف العفو العاـ ييدؼ الى التيدئة و نسياف بعض الحوادث و استقرار األوضاع ، اما رد       

االعتبار فييدؼ الى إصالح المحكـو عميو و تسييؿ اندماجو في المجتمع ، حيث يعتبر 
 مكافئة شخصية لممحكوـ عميو عمى حسف سموكو .

  من حيث االثار:   
لفعؿ الذي وقع صفتو الجنائية اي يعطؿ أحكاـ قانوف العقوبات العفو الشامؿ يمحو عف ا      

عف الفعؿ الذي يشممو فيترتب عميو إنياء كؿ أثار الجريمة سواء لحقو حكـ او لـ يمحقو اما رد 
االعتبار فيمنح إلزالة أثار حكـ اإلدانة في المستقبؿ  بعد تنفيذ العقوبة او سقوطيا بالتقادـ فيو 

 عقوبة يشترط سبؽ انقضاء ال
 : من حيث المحاكمة  
العفو الشامؿ قد يصدر قبؿ المحاكمة أو بعدىا ، اما رد االعتبار فال يكوف إال بعد مرور      

 فترة معينة مف تنفيذ العقوبة أو سقوطيا بالتقادـ.
 من حيث التوقيت  : 

أخر و يتوقؼ عمى إرادة المشرع  العفو الشامؿ  ىو إجراء استثنائي يتحقؽ مف انا الى        
، اما رد االعتبار فيو إجراء عادي و دائـ و حؽ مكتسب لممحكـو عميو متى تحققت شروطو 

. 
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 : من حيث الرجعية 

العفو الشامؿ يزيؿ أثار الفعؿ اإلجرامي في الماضي و الحاضر و المستقبؿ فال حاجة لرد     
 ة بالنسبة لممستقبؿ فقط .االعتبار اما رد االعتبار يزيؿ أثار اإلدان

 مجال التطبيق  : 

العفو الشامؿ يستفد منو الفاعموف األصميوف و المساىميف فور صدوره عكس رد االعتبار     
فانو ال يستفيد منو إال المحكـو عميو الذي نفذ العقوبة و توافرت فيو الشروط القانونية بصفتو 

أشخاص محدديف معنيف بصفاتيـ عكس رد االعتبار الذي  الذاتية .، و العفو الشامؿ اليخص
 يخص شخصا معينا بذاتو و صفاتو و ىو طالب رد االعتبار .

 : نقـــــاط التشابــــــو  

  من حيث الغاية  : 

محو الصفة الشائنة التي لحقت الشخص المداف ، لكف  ييدؼ كال النظاميف الى       
 في الماضي و الحاضر و المستقبؿ  بالنسبة لرد االعتبار في المستقبؿ اما العفو الشامؿ

  : من حيث العود  

ال يتـ العمؿ بنظاـ العود في كال النظاميف ، اي ال يعتد بالجريمة التي يشمميا العفو       
 حساب التكرار . العاـ و رد االعتبار في 

 :  من حيث الموضوع

كالىما متعمقاف بالدعوى الجزائية فقط ، حيث ال يمتد أثارىما الى التعويضات المدنية      
 سواء في الدعاوي المرفوعة قبؿ صدور القرار أو بعدىا .
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شطب الحكـ مف صحيفة  أف العفو الشامؿ يزيؿ أثار الحكـ باإلدانة و يؤدي الىنالحــظ 
السوابؽ العدلية فال ضرورة الى طمب إعادة االعتبار اما صدور العفو الخاص فال يتعارض 

 مع طمب رد االعتبار .

 . تمييز رد االعتبار عمى وقف التنفيذ و تقادم العقوبةالمطمب الثاني : 

محولة إصالح المحكـو عميو بشتى الطرؽ و  يتجو ىدؼ السياسة الجنائية الحديثة الى        
مف ضمف ىذه الطرؽ نظاـ و فؽ تنفيذ العقوبة و تقادـ العقوبة و ىما يشتركاف في ىذا اليدؼ 
مع نظاـ رد االعتبار لذلؾ يجدر بنا اف نتطرؽ الى نقاط االختالؼ و التشابو بيف نظاـ رد 

و لذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب  االعتبار مف جية و نظاـ وقؼ التنفيذ و تقادـ العقوبة
الفرع األوؿ تميز رد االعتبار  عمى نظاـ وقؼ تنفيذ العقوبة ثـ في الفرع الثاني نعرج عمى 

  .تمييز بيف نظاـ رد االعتبار و تقادـ العقوبة

   تمييز رد االعتبار عمى وقف التنفيذ  الفرع األول :

يستوجب بعد محاكمتو  اإلنسافيقترفو  راميإجمف غير المجادؿ فيو اف كؿ فعؿ            
عطائو فرصة الدفاع عف نفسو، اف يصدر بحقو حكـ قضائي، يوقع عميو العقاب الالـز  وا 

 ، ولردع المجـر وتعريفو بقبح ما اقترؼ، ، .واألمفوالكافي انتصار لحؽ المجتمع بالحماية 

اءات مف ىذه القاعدة، فتسقط اال اف التشريعات الجزائية قديما وحديثا وضعت استثن       
، تستيدؼ أمف إنسانية وأىداؼالجزائية او تمنع تنفيذىا او تؤجؿ صدورىا، لغايات  اإلحكاـ

، ودخولو في زمرة المجرميف اإلجراميالمجتمع واستقراره، وحماية المجـر مف عواقب فعمو 
ت ليا نظـ السوابؽ، وقد تطورت ىذه التشريعات مع مرور الزمف، الى اف وضع وأصحاب

وقؼ التنفيذ و سوؼ نتناولو مف ناحية الميية ثـ  و مف ىده  االنظمة نظاـقانونية وفقيية 
 نميزه عف نظاـ رد االعتبار 

: سوؼ نتناوؿ تعريؼ نظاـ وقؼ التنفيذ و شروطو و الغاية  اوال : ماىية نظام وقف التنفيذ
 منو ، صوره ، اثاره كما يمي:
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 :  تعريف وقف التنفيذ ا(

ىو أحد تدابير الدفاع االجتماعي و يقصد منو تميؽ وقؼ تنفيذ العقوبة عمى شرط   -1
 .(1)واقؼ خالؿ فترة زمنية يحددىا القانوف 

وقؼ التنفيذ ىو تعميؽ تنفيذ العقوبة عمى شرط موقؼ خالؿ مدة التجربة يحددىا القانوف  -1
(1).  

ىو تدبير مف تدابير الرحمة االجتماعية خولتو القوانيف لممحاكـ في تحقيؽ تنفيذ عقوبة      
 مقتضي بيا 

كما يعتبر منحة مشروطة تعطى لممحكـو عميو و تصبح بمثابة مكأة إف ىو عرؼ االستفادة 
منيا و أحسف السبيؿ و السموؾ و يعتبره البعض نوعا مف الغفراف القضائي المنطوي عمى 

  (3) موجو الى المحكوـ عميو بما قد ينتظره مف ثواب أو عقاب واقع الحاؿ المستقبميإنذار 
المتيـ  بإدانةومف خالؿ ىذيف التعريفيف يتبيف اف وقؼ التنفيذ يفترض صدور حكـ     

كانت  فإذالتنفيذ العقوبة المحكوـ بيا  إجراءعدـ اتخاذ اي  أيضاوالحكـ عميو بعقوبة ويفترض 
 عنو عمى الفور . اإلفراجالعقوبة مانعة لمحرية يترؾ حرا طميقا واذا كاف موقوفا احتياطيا يتـ 

اف يظؿ المحكـو عميو طيمة فترة التجربة التي يحددىا  أيضاويفترض نظاـ وقؼ التنفيذ 
 تحقؽ ىذا الشرط خالؿ ىذه الفترة فإذاالقانوف تحت رحمة الشرط الموقؼ لتنفيذ العقوبة، 

ذا لـ يتحقؽ الشرط خالؿ ىذه المدة فميس ىناؾ محؿ لتنفيذ  استوجب تنفيذ العقوبة بحقو وا 
 .العقوبة بؿ إف الحكـ الصادر بحقو يعتبر كأف لـ يكف

 
 
 ــــــ
صادر لمطباعة و النشر ، بيروت ال، الطبعة الثالثة ، دار  الموسوعة الجنائية المجمد الخامسفريد الزغبي ،   -(1)
 .331ص، 1995،
، الطبعة االولى ،  و التدابير االحترازي لمعقوبةالقانون الجزائي ، النظرية العامة محمد محمد مصباح القاضي ،  -(1)

 189ص ، 1113منشورات الحمبي الحقوقية ، لبناف ،
 1985، الطبعة الخامسة ، دار النيضة العربية القاىرة ، مصر  مبادئ عمم الجرام و عمم العقابفوزية عبد الستار ،  -(3)
 . 419ص ،
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 : الغاية من نظام وقف التنفيذ -

تنفيذ العقوبات المانعة  مساويتجنيب المحكـو عمييـ  إلىييدؼ نظاـ وقؼ التنفيذ         
سوابؽ وليس منيـ خطر كبير  بأصحابلمحرية، ذات المدة القصيرة، وىؤالء في مجمميـ ليسوا 

تطبيؽ العقوبات المانعة لمحرية  أفوتأىيؿ، بؿ  إصالحبرامج  إلىعمى المجتمع وليسوا بحاجة 
السوابؽ وقد يخرجوف لممجتمع بعد  أصحاباالختالط بالمجرميف مف  إلىعمييـ يؤدي بيـ 

 والمجتمع معا . أنفسيـتنفيذ العقوبات المقررة اشد خطرا عمى 

تورط فيو  أوبو عمى ارتكابو  أحاطتيرتكب شخص ما جرما اضطرتو ظروؼ  افمربيم       
الندـ  أسباب، فمثؿ ىذا الشخص قد يكفي لردعو وتحفيز إلبعاده إدراؾدوف تخطيط منو، او 

يقاؼفي داخمو مجرد محاكمتو  بقائوتنفيذ العقوبة بحقو  وا  طيمة مدة التجربة ذاكرا عواقب  وا 
 اإلصالحيتكبو وعازما عمى عدـ مخالفة القانوف مرة ثانية، وىذا ىو اليدؼ الخطأ الذي ار 

الذي وجد نظاـ وقؼ تنفيذ العقوبة مف اجمو، وينطمؽ ىذا اليدؼ مف فكرة دفع ضرر يمحؽ 
بالمحكـو عميو مقابؿ نفع اجتماعي قد ال يكوف بمعاقبتو عقابا مانعا لحريتو بؿ قد ينعكس فيما 

 .(1)ع بعد سمبيا عمى المجتم
 صور وقف التنفيذ: - أ

لنظاـ وقؼ التنفيذ صور متنوعة ال يعرؼ القانوف الجزائري إال واحدة و ىي وقؼ التنفيذ      
االختبار و  البسيط تماشيا مع القانوف المصري ، باإلضافة إلى وقؼ التنفيذ مع الوضع تحت
 ىو نظاـ قديـ ظير في أواخر القرف الثامف عشر في اإلمبراطورية النمساوية ثـ 

عمى اختالؼ مذاىبيا العقائدية و أنظمتيا السياسية  تانتشر ليشمؿ معظـ التشريعا
 خاصة االنجموساكسونية.   (1)

  ؟و لكف ما ىي شروط الحكـ بوقؼ التنفيذ البسيط و آثاره 

 ــــ
(1)- http://www.lawjo.net/?q=node/206     

 181، المرجع السابؽ ، ص:  أحسف بوسقيعة -(1)
 شروط الحكم بوقف التنفيذ: -ب

http://www.lawjo.net/?q=node/206%20%20%20%20
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متى توافرت  ؽ/ج لمقاضي الحكـ بوقؼ العقوبة بعد النطؽ بيا 594أجازت المادة 
شروط معينة منيا ما يتعمؽ بالجريمة و منيا لممحكوـ عميو و منيا ما يتصؿ بالعقوبة 

 ذاتيا 

 الشروط المتعمقة بالجريمة :  -

يجوز تطبيؽ نظاـ وقؼ التنفيذ في كؿ الجنح و المخالفات و في الجنايات إذا 
ؼ المحققة طريقا قضي منيا عمى الجاني بعقوبة الحبس الجنحية بفعؿ إفادتو بالظرو 

ؽ ع و يتحقؽ ذلؾ في الجنايات المعاقب عمييا بالسجف المؤقت  53ألحكاـ المادة 
 دوف الجنايات المعاقب عمييا بالسجف المؤبد. 

 الشروط المتعمقة بالجاني: - 

إف االستفادة مف وقؼ التنفيذ متاحة لممتيميف لـ يسبؽ الحكـ عمييـ بالحبس  
 قانوف العاـ. لجناية أو ضجة مف جرائـ ال

 و يترتب عف ىذا الشرط ما يمي:

كؿ ما يقضي بو مف عقوبات في المخالفات. حتى و إف كانت بالحبس ال يحوؿ  -
 دوف تطبيؽ نظاـ وقؼ التنفيذ.

ال يعتد بعقوبة الغرامة المقضي بيا في الجنح و الجنايات لحرماف صاحبيا مف نظاـ  -   
 وقؼ التنفيذ. 

 عقوبة الحبس المقضي بيا في الجرائـ العسكرية و السياسية.  ال تؤخذ في االعتبار -

و يثور التساؤؿ حوؿ ما إذا كانت تعد سابقة تحوؿ دوف تطبيؽ نظاـ وقؼ تنفيذ  -
 العقوبة التي سبؽ الحكـ بيا لجناية أو جنحة و سقطت برد االعتبار. 
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قوبات التي صدر ؽ/ج التي تفيد بعدـ التنويو عف الع 591بالرجوع إلى أحكاـ المادة 
نستنتج باف العقوبة التي شمميا رد  1بشأنيا قرار برد االعتبار في القسيمة رقـ 

 االعتبار ال تحوؿ دوف تطبيؽ نظاـ وقؼ التنفيذ عمى صاحبيا. 

 الشروط المتعمقة بالعقوبة: -

يكوف وقؼ التنفيذ إال بالنسبة لعقوبات الحبس و الغرامة أي العقوبات األصمية و  ال
 مف ثـ ال يجوز الحكـ بوقؼ تنفيذ العقوبات التكميمية و ال تدابير األمف. 

و متى توافرت كؿ ىذه الشروط يجوز لمقاضي أف يأمر بوقؼ التنفيذ و ىذا اإلجراء 
لتقدير القاضي يقرره بكؿ سيادة لمف يراه ليس حقا و إنما ىو أمر اختياري متروؾ 

 مستحقا لو مف المتيميف بحسب ظروؼ الدعوى و شخصية المتيميف. 

 و في ىذا السياق صدر قرار من المحكمة العميا  جاء فيو:          

ليس حقا مكتسبا  591" إف االستفادة مف وقؼ التنفيذ المنصوص عميو في المادة 
لشروط القانونية و إنما ىي مكنة جعميا المشرع في متناوؿ الذي تتوافر فيو ا لممتيـ

 القضاة وترؾ تطبيقيا لسمطتيـ التقديرية ". 

أوجب المشرع أف يصدر القاضي قرارا مسببا عند ما يقضي بإيقاؼ التنفيذ أي ما ىي  كما -
األسباب التي دعتو إلى إيقاؼ التنفيذ كتوافر ظروؼ خاصة لممتيـ كاف يكوف كبير السف أو 

 ميومعتؿ الصحة أو تصالح مع المجني ع

 يمكف حصرىا فيما يمي:  آثار وقف التنفيذ:

فيذ ىي عقوبة جزائية، و بيذه الصفة تدوف العقوبة مع وقؼ التنفيذ إف العقوبة مع وقؼ التن 
التي تقدـ إلى  11، و في القسيمة رقـ 11في صحيفة السوابؽ القضائية في القسيمة رقـ 

 بعض اإلدارات. ما لـ تنقض ميمة االختبار المحددة بخمس سنوات. 
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ر. و تحتسب ىذه العقوبة التي تسمـ لممعني باألم 13في حيف ال تسجؿ في القسيمة رقـ 
 في تحديد العود.

مع وقؼ التنفيذ معمؽ  أف تنفيذ العقوبة المحكـو بيا عقوبة تنفيذىا معمق عمى شروط: -1
سنوات مف تاريخ صدور الحكـ األوؿ  5عمى شرط و ىو أال يرتكب المحكـو عميو مدة 

 لجناية أو جنحة مف القانوف العاـ توقع عميو مف اجميا عقوبة السجف أو الحبس.

 و ىكذا يمغي وقؼ التنفيذ بتوافر شرطيف:

سنوات مف تاريخ  15دة أف يرتكب المستفيد مف وقؼ التنفيذ في م الشرط األول:
 صدور الحكـ األوؿ جناية أو جنحة مف القانوف العاـ. 

و بالتالي ال يؤخذ بالجرائـ العسكرية و السياسية كما و ال يؤخذ بعقوبة الغرامة و ال 
 بالعقوبات التكميمية وال بتدابير األمف. 

السجف  ومف  أ، توقع عمى ىذه الجناية أو الجنحة عقوبة الحبس أو الشرط الثاني : 
 ثف ال يؤخذ بعقوبة الغرامة وال بالعقوبات التكميمية وال بتدابير األمف.

و إذا توافر ىذاف الشرطاف يمغى وقؼ التنفيذ بمجرد صدور الحكـ ىذا و يترتب عمى ذلؾ  
 تنفيذ المنطوؽ بيا في الحكـ األوؿ دوف أف تمتبس بالعقوبة الثانية. 

ؽ إ  495و نظرا لخطورة اآلثار المترتبة عمى وقؼ التنفيذ أوجب المشرع في المػادة       
ج عمى رئيس المحكمة أو المجمس الذي يفيد المحكوـ عميو بوقؼ التنفيذ أف ينذره بأنو في 
حالة صدور حكـ جديد عميو باإلدانة فاف العقوبة األولى ستنفذ عميو دوف أف يكوف مف 

 (1)عقوبة الثانية كما انو يستحؽ عقوبات العودالممكف أف تمتبس بال

 ــػ

 .85أحسف بوسقيعة ، المرجع السابؽ ،ص: - (1)
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و الجدير بالمالحظة أف قضاء المحكمة العميا لـ يستقر بعد بخصوص ما يترتب عمى      
منقسـ في ىذا المجاؿ بيف النقض لعدـ االلتزاـ  المذكورة. فالقضاء 594خرؽ أحكاـ المادة 

و بيف الرفض و ىذا ما يتجمى لنا مف خالؿ القراريف الصادريػف بتاريخ  594بأحكاـ المادة 
. أيف تـ فيو نقض 111. ص 11غ  1991المحكمة القضائية  57417ممؼ  13/16/1989

  594القرار لعدـ االلتزاـ بأحكاـ المادة 
 أيف تـ الرفض. 113136ممؼ  16/16/1994تاريخ و القرار الصادر ب

في الصادر  عقوبة تزوؿ بفعؿ انقضاء ميمة التجربة بدوف عارض: يعتبر الحكـ القضائي 
جة جنجناية أو    جناية أو جنحة مع وقؼ التنفيذ كأف لـ يكف إذا لـ يرتكب المحكـو عميو

ما سبؽ عدـ تسجيؿ العقوبة و يترتب عمى  سنوات مف ذلؾ الحكـ 5مف القانوف العاـ خالؿ 
مف صحيفة السوابؽ القضائية كما تزوؿ أيضا العقوبات التكميمية المقضي  1في القسيمة رقـ

 .بيا
 .الفرق بين رد االعتبار ووقف تنفيذ العقوبةثانيا : 

اعتنؽ المشرع الجزائري نظاـ رد  8/6/1966منذ صدور قانوف اإلجراءات الجزائية في  
. كما تبنى 693إلى  676االعتبار في صورتيو بقوة القانوف والقضائي وذلؾ في المواد مف 

ؽ.ج. الذي أخذت بو معظـ الشرائع  596الى 591نظاـ وقؼ تنفيذ العقوبة في المواد مف 
المدرسة الوضعية التي رأت مف مصمحة المجتمع وقؼ مف شريع الجزائري العقابية بما فييا الت

تنفيذ عقوبة الحبس عمى مجرمي الصدفة ويشترؾ كؿ مف النظاميف في مجموعة مف النقاط 
 كما يختمفاف في نقاط أخرى.

 :نقاط الشبو -ا

مجموعة مف يتشابو النظاماف تبناىما المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات الجزائية في     
 النقاط والتي يمكف حصرىا فيما يمي :

كال مف نظامي رد االعتبار ووقؼ تنفيذ العقوبة مرتبطاف بالعقوبة المحكـو بيا ومف ثـ ليما  -
 ارتباط بصحيفة السوابؽ القضائية.

 كال مف النظاميف ليما شروط وآجاؿ يجب احتراميا. -
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نو نفس الحكـ بالنسبة لمتعويضات المدنية ال كال مف النظاميف ال يمتد أثرىما إلى ما تضم - 
بالنسبة لمصاريؼ الدعوى الف كؿ مف النظاميف جنائييف فال مساس لو باآلثار غير الجنائية 

 (1)لمجريمة.

 يمكف حصر االختالفات فيما يمي : نقاط االختالف: -ب

 من حيث المفيوم: -

بؿ عمى وجو تنقضي معو جميع رد االعتبار ىو إزالة حكـ اإلدانة بالنسبة إلى المستق 
في حيف يمكف تعريؼ الحكـ مع إيقاؼ تنفيذ العقوبة بأنو تعميؽ تنفيذ العقوبة عمى  (1)آثاره 

شرط واقؼ خالؿ فترة معينة يحددىا القانوف ويتمثؿ الشرط الواقؼ في عدـ ارتكاب المحكوـ 
 (3)عميو جريمة أخرى تالية خالؿ الميمة التي حددىا المشرع

 حيث القوة اإللزامية: من -

ىناؾ صورتيف لرد االعتبار في التشريع الجزائري : رد اعتبار قانوني ورد اعتبار  
فإف كاف رد اعتبار قانوني تتوافر فيو جميع الشروط القانونية فالقاضي ممـز بمنحو ، قضائي

بالمجوء مباشرة لممتيـ دوف أف يخضعو لسمطتو التقديرية، ولو عمميا يكوف رد االعتبار القانوني 
إلى أميف الضبط ودوف أف يمر عمى غرفة االتياـ كما ىو عميو الحاؿ بالنسبة لرد االعتبار 

 القضائي .

أما وقؼ تنفيذ العقوبة فحتى يتوافر شروطو فانو يبقى مف السمطة التقديرية لمقاضي         
 بإمكانو منحو لممتيـ كما يجوز حرمانو منو وال يستطيع المتيـ االحتجاج بو .

 

 ـــــــ

 .282ص: عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابؽ ، -(1)
 .89ص:المرجع السابؽ، نفس عبد الحميد الشواربي ،  -(2)
 226 إسحاؽ إبراىيـ منصور، المرجع السابؽ، ص :-(3)
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مع اإلشارة إلى انو إذا قرر القاضي وقؼ تنفيذ العقوبة وجب عميو أف يذكر أسباب ذلؾ في 
ال كاف معيبا يترتب عميو النقض، إال انو في حالة ما إذا قضى بتنفيذ العقوبة  الحكـ نفسو وا 

كاف المتيـ قد طمب منو االستفادة مف وقؼ تنفيذ  فإنو غير ممـز ببياف سبب الرفض ولو
العقوبة الف األصؿ في األحكاـ تنفيذىا، وما وقؼ التنفيذ إال خروج عمى األصؿ ولذلؾ فيو 

 وحده الذي يستمـز بياف األسباب المميزة لذلؾ.

 من حيث الشروط واآلجال: -

يختمؼ كؿ مف النظاميف في كوف لكؿ واحد منيما شروط وآجاؿ يميزه عف اآلخر تـ            
بالنسبة لوقؼ 596إلى  591بالنسبة لرد االعتبار . ومف  693إلى  676ذكرىما في المواد 

 التنفيذ.

 حيث اليدف:   –       

المحكوـ عميو  ييدؼ رد االعتبار إلى إزالة حكـ اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ لتأىيؿ           
وتمكينو مف استعادة مركزه في المجتمع كمواطف شريؼ ، فإذا كاف الحكـ باإلدانة يستتبع 
حرمانو مف حقوؽ ومزايا عديدة ويضع المحكوـ عميو في وضع دوف وضع سائر المواطنيف 

يقتضي إعادة ىذه الحقوؽ والمزايا إليو  –حيف يثبت جدارتو بذلؾ  –فإف تأصيمو الكامؿ 
تراؼ لو بمركز مشروع في  المجتمع و غزالة وصمة اإلجراـ واإلدانة عنو وتمكينو بذلؾ واالع

مف أف يساىـ في نشاط المجتمع وازدىاره عمى الوجو الطبيعي المألوؼ ووظيفة رد االعتبار 
 ىي تحقيؽ ذلؾ.

في حيف ييدؼ وقؼ تنفيذ العقوبة بعد النطؽ بيا إلى إعطاء فرصة أخرى لمجرمي الصدفة 
ف تنفيذ العقوبة يعود عمييـ وعمى المجتمع بضرر اكبر نتيجة الختالطيـ في السجف لكو 

 بغيرىـ مف الجناة بالفطرة فيتحولوف إلى مجرميف بالعادة.

 من حيث تطبيق أحكام اآلثار والعود:  -
إف العقوبة مع وقؼ التنفيذ ىي عقوبة جزائية وبيذه الصفة تدوف العقوبة مع وقؼ التنفيذ في 

 11ؽ إ ج ( وفي القسيمة رقـ  613 -611)ـ  11لسوابؽ القضائية في القسيمة رقـ صحيفة ا
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التي تسمـ لبعض اإلدارات ما لـ تنقضي ميمة االختبار المحددة بخمسة سنوات  في حيف ال 
 .(1)تسمـ في القسيمة التي تسمـ لممعني وتحتسب ىذه العقوبة في تحديد العود 

وه عنو في الحكـ القاضي بالعقوبة كما ينوه عنو في البطاقة رقـ أما بالنسبة لرد االعتبار فين -
مف صحيفة السوابؽ القضائية في حيف ال ينوه عف العقوبة التي شمميا في رد االعتبار في  11

 (1)مف صحيفة السوابؽ القضائية  13و 11القسيمتيف 
إذا أرتكب المحكـو كما انو يؤدي إلى زواؿ الحكـ باإلدانة في المستقبؿ ويترتب عف ذلؾ  -

 عميو جريمة ثانية فال يعتبر عائدا .
 من حيث العقوبة التبعية: -      

إف الحكـ بوقؼ تنفيذ العقوبة ال يمتد عمى التعويضات المدنية وال بالنسبة لمصاريؼ  
الدعوى وال بالنسبة لمعقوبات التبعية فيذه كميا تنفذ عمى المحكوـ عميو الف الوقؼ ال يشمميا 

يف رد االعتبار فيؤدي إلى زواؿ حكـ اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ وتسقط عنو جميع في ح
العقوبات التبعية والتكميمية باإلضافة إلى التزاـ بتنفيذ العقوبة األصمية الذي يفترضو ابتداء رد 

 .  (3)االعتبار

 

ف أف ىذا ولو لـ نجد نص ينص عمى ذلؾ صراحة في القانوف الجزائي الجزائري ولكف يمك 
نستنتجو مف خالؿ نية المشرع مف تبنيو لنظاـ رد االعتبار والعالقة التي تربط العقوبة األصمية 

 .بالعقوبة التبعية

  .تقادم العقوبة عنرد االعتبار تميز : الفرع الثاني   

تأخذ اغمب الشرائع بنظاـ انقضاء العقوبة بمضي المدة، الف مضييا يعد قرينة عمى      
نسياف الجريمة و الحكـ الصادر فييا، و لحث السمطات عمى المبادرة إلى تنفيذ األحكاـ 
النيائية و تعقب المحكـو عمييـ فور صدورىا، ىذه االعتبارات ال يعترؼ بيا القانوف 

 ظاـ تقادـ العقوبة.اإلنجميزي الذي يجيؿ ن

 ــــ  
 .325،ص، ، المرجع السابؽ  سقيعةبو أحسف -(1)
 .89عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابؽ ، ص: -(2)
 95المرجع السابؽ ، ص:  نفس عبد الحميد الشواربي ،-(3)
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أف العقوبات التي ال تقبؿ تنفيذا ماديا إيجابيا بؿ تنفذ مف تمقاء نفسيا بدوف عمؿ  كما 
مادي فال تخضع لنظاـ التقادـ و إنما تخضع لمعفو الشامؿ أو رد االعتبار و ىي في 

 (1) التشريع المصري الحرماف مف بعض الحقوؽ و المزايا

 : تقادم العقوبةماىية  (اوال

أخذ المشرع الجزائري بنظاـ التقادـ متضمنا أحكامو في قانوف اإلجراءات الجزائية المواد    
 ؽ إج.  616إلى  611مف 

يميز القانوف الجزائري مف حيث مدة تقادـ العقوبة حسب وصؼ الجريمة المحكـو 
فييا و ليس حسب طبيعة العقوبة التي صدرت فقد تكوف العقوبة التي صدرت في 

بة جنحية يحدث ىذا في الجنايات المعاقب عمييا بالسجف المؤقت في حالة الجناية عقو 
 .(2) إفادة المحكـو عميو مف الظروؼ المخففة

و ىكذا فاف كانت الواقعة جناية فاف العقوبة تنقضي فييا بمضي عشريف سنة          
دة كاممة تحسب مف التاريخ الذي يصبح فيو الحكـ نيائيا و ىذا ما تنص عميو الما

              نقضيت  فالعقوبة ؽ إج ، أما إذا كانت الجريمة المحكـو فييا جنحو 613
سنوات كاممة مف التاريخ الذي أصبح فيو الحكـ نيائيا  غير أنو إذا كانت  15بمضي 

ليذه  عقوبة الحبس المقضي بيا تزيد عمى الخمس سنوات فاف مدة التقادـ تكوف مساويو
 ؽ اج.  614المدة و ذلؾ حسب المادة 

و تتقادـ العقوبات في المخالفات بمضي سنتيف كاممتيف و لكف ما ىي العقوبات التي 
 تتقادـ؟ 

 
 ـــ

 . 297رؤوؼ عبيد، المرجع السابؽ ، ص:   -(1)
 . 197:ص  ، المرجع السابؽ ، احسف بوسقيعة -(1)
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 العقوبات التي تتقادم: -

التي تتقادـ ىي العقوبات التي تقبؿ تنفيذا ماديا مثؿ عقوبة اإلعداـ  العقوبات    
إذا تمكف المحكـو عميو مف اإلفالت مف قبضة العدالة و العقوبات السالبة لمحرية سواء 

 كانت بالسجف أو الحبس 
أما العقوبات التي ال تقبؿ بحكـ طبيعتيا تنفيذا ماديا كالحرماف مف الحقوؽ    

إنيا ال تخضع لمتقادـ و ال تسقط عف المحكـو عميو إال بالعفو الشامؿ الوطنية مثال ف
أو برد االعتبار الف مثؿ ىذه الحقوؽ متصمة بأىمية المحكوـ عميو و األىمية ال تسقط 

 (1. )بالتقادـ إال إذا نص القانوف عمى خالؼ ذلؾ
    

تسقط عقوبة الحظر مف اإلقامة في التشريع الجزائري إال بعد خمس سنوات  و ال 
 عمف تاريخ سقوط العقوبة األصمية و بالتالي فالمشرع الجزائري قد اخذ بما أخذ التشري

 . (1)المصري في ذلؾ

 سريان التقادم :  -

ئيا حائزا يبدأ سرياف تقادـ العقوبة مف الوقت الذي يكوف فيو الحكـ الصادر نيا       
لحجية الشيء المقضي بو  باستنفاذ طرؽ الطعف الثالث و ىي المعارضة و االستئناؼ و 
النقذ أو بفوات مواعيد الطعف الثالث حيث يتحصف الحكـ ضد اإللغاء الف مع العمـ الطعف 

 بالنقض في القانوف الجزائري لو اثر موقؼ ماعدا ما قضي بو الحكـ في الجانب المدني
 التقادم ووقفو:انقطاع  -

تنقطع مدة تقادـ العقوبة بالقبض عمى المحكـو عميو و بكؿ إجراء مف إجراءات التنفيذ 
 التي تتخذ في مواجيتو.

  ــــــ
 . 298احسف بوسقيعة  ، المرجع السابؽ ص:  -(1)
 878، دار الفكر العربي ، ص  القسم العام من التشريع العقابيرؤوؼ عبيد ،  -(1)
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بانقطاع مدة التقادـ أف يعرض سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعيف بعد زواؿ  و يقصد 
 سبب االنقطاع أف تبدأ مدة جديدة كاممة فال تضاؼ إلييا المدة التي قبميا 

أما وقؼ مدة التقادـ فيعني عدـ احتسابيا خالؿ فترة مف الوقت يعرض فييا سبب       
ف المدة التي تمضي بعد زوالو تكمؿ المدة التي سرت يحدده القانوف فإذا زاؿ ذلؾ السبب فا

 قبؿ طرده أي تضاؼ المدتاف إلى الحد الذي يكتمؿ بو التقادـ مدتو

فالفرؽ بيف إيقاؼ التقادـ و انقطاعو أف األوؿ ال يخرج مف االعتبار المدة التي مضت       
 (1)قبؿ طرده أما الثاني فيخرجيا مف االعتبار فكأنو لـ يمض مف التقادـ أية مدة 

 أثار تقادم العقوبة:  -

 تتحدد ىذه اآلثار وفقا لقاعدتيف:

لمسمطات العامة أف تتخذ إزاء المحكوـ األولى ىي انقضاء االلتزاـ بتنفيذ العقوبة فميس 
لتنفيذىا و ال يقبؿ منو أف يتقدـ اختيارا لمتنفيذ فانقضاء العقوبة بالتقادـ مف النظاـ  عميو إجراء

 العاـ .

أما القاعدة الثانية فتقرر بقاء حكـ اإلدانة فيظؿ محتفظا بوجوده القانوني منتجا جميع 
تبر سابقة في العود و يظؿ سببا لمحرماف مف بعض أثاره عدا ما انقضى منيا بالتقادـ فيع

 الحقوؽ و المزايا و يبقى مسجال في صحيفة السوابؽ القضائية.  

و نتيجة لذلؾ فاف لممحكـو عميو مصمحة في أف يحصؿ عمى رد اعتباره كي يتخمص        
 .مف ذلؾ الحكـ و أثاره التي لـ تنقض بالتقادـ، و يعترؼ لو الشارع بيذه المصمحة

 التمييز بين رد االعتبار و تقادم العقوبة: ثانيا :

 يمكف حصر نقاط االختالؼ بيف رد االعتبار و تقادـ العقوبة فيما يمي:

 ػػػػػػ

 .83ص:  عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابؽ ، -(1) 
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 من حيث المفيوم: -

تقادـ العقوبة ىو مضي فترة مف الزمف يحددىا القانوف تبدأ مف تاريخ صدور الحكـ البات 
دوف أف يتخذ خالليا إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضي بيا، و يترتب عمى التقادـ انقضاء 

  (1)االلتزاـ بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكـ اإلدانة قائما

حيف رد االعتبار ىو إزالة حكـ اإلدانة بالنسبة إلى المستقبؿ عمى وجو تنقضي معو جميع  في
 آثاره، و يصبح المحكـو عميو ابتداء مف رد اعتباره في مركز مف لـ تسبؽ إدانتو

 من حيث العمة: -

ي قد يبدو انقضاء العقوبة بالتقادـ نوعا مف المكافأة التي يقررىا القانوف لممجـر الماىر ف
االختفاء و االبتعاد عف إجراءات التنفيذ أو انو بمثابة جزاء لتقاعس السمطات العامة عف 

العقوبة، و عمى الوجييف فيو نظاـ معيب إذ ال يجوز  أف يكوف  القياـ بواجبيا في تنفيذ
 االختفاء و ىو في ذاتو سموكا شائنا سببا في مكافأتو. 

مة قوية بررت اخذ التشريعات المعاصرة بو و و لكف ىذا النظاـ يستند إلى ع          
 تجاىميا االنتقادات.

السابقة انو بمضي زمف طويؿ عمى صدور حكـ بالعقوبة واجب التنفيذ دوف أف تتخذ      
خاللو إجراءات لتنفيذه يعني في الواقع أف الجريمة و عقوبتيا قد محيتا مف ذاكرة الناس، و 

سيئة و مثيرة مشاعر مف الحقد و  ااف الف ذكرياتيممف المصمحة اإلبقاء عمى ىذا النسي
 االنتقاـ ليس مف المصمحة إيقاضيا، و باإلضافة إلى ذلؾ فاف الوضع الواقعي الذي

 

 

 ــــ

 . 81ص  ، المرجع السابؽ ، عبد الحميد الشواربي -(1)
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قانونا  استقر خالؿ ذلؾ الزمف ينبغي اإلبقاء عميو و تحويمو إلى وضع معترؼ بو
 (1)تحقيقا العتبارات االستقرار القانوني.

في حيف يرتبط رد االعتبار بالتحديد الحديث أغراض العقوبة و القوؿ بأنيا تستيدؼ 
في المقاـ األوؿ تأىيؿ المحكوـ عميو و تمكينو مف استعادة مركزه في المجتمع كمواطف 

مزايا عديدة و يضع المحكوـ  شريؼ، فإذا كاف الحكـ باإلدانة يستتبع حرمانا مف حقوؽ و
عميو في وضع دوف وضع سائر المواطنيف، فاف تأىيمو الكامؿ حيف تثبت جدارتو بذلؾ 
يقتضي إعادة  ىذه الحقوؽ و المزايا إليو و االعتراؼ لو بمركز مشروع في المجتمع و إزالة 

 (2) ازدىاره وصمة اإلجراـ و اإلدانة عنو و تمكينو بذلؾ مف أف يساىـ في نشاط المجتمع و

 من حيث التنفيذ:                           

العقوبات التي ال تقبؿ بحكـ طبيعتيا تنفيذ ماديا كالحرماف مف الحقوؽ الوطنية فإنيا ال 
حيف يمكف ليذه العقوبات أف تسقط برد االعتبار أو العفو الشامؿ الف مثؿ  تخضع لمتقادـ. في

 ىذه الحقوؽ متصمة بأىمية المحكـو عميو.
 من حيث اآلثار: -

مف آثار تقادـ العقوبة ىو انقضاء االلتزاـ بتنفيذ العقوبة، فميس السمطات العامة أف 
أف يتقدـ اختيارا لمتنفيذ فانقضاء  تتخذ إزاء المحكـو عميو إجراء بتنفيذىا، و ال يقبؿ منو

 العقوبة بالتقادـ مف النظاـ العاـ. 
كما انو بتقادـ العقوبة يقرر بقاء حكـ اإلدانة فيظؿ محتفظا بوجوده القانوني منتجا جميع     

أثاره عدا ما انقضى منيا بالتقادـ، فيعتبر سابقة في العود و يظؿ سببا لمحرماف مف بعض 
 (3)الحقوؽ و المزايا

 
 ػػػػػػ
 71المرجع السابؽ ، ص:  ، عبد الحميد الشواربي -(1)

 .731ص ، لبناف ، دوف سنة النشر، يدة لمنشرامعة الجدعوض محمد قانوف العقوبات القسـ العاـ دار الج -(1)
 .74ص:  المرجع السابؽ ،، نفس عبد الحميد الشواربي   -(3)
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باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ و زواؿ كؿ  في حيف رد االعتبار فيو يمحي الحكـ  القاضي
ويعني  و سائر اآلثار الجنائية   (1) ما يترتب عميو مف انعداـ األىمية و الحرماف مف الحقوؽ

زواؿ حكـ اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ أف يعتبر المحكـو عميو بدءا مف تاريخ حصولو عمى رد 
يو بعقوبة ما فتسقط عنو جميع اعتباره في مركز شخص لـ يجـر و لـ يدف و لـ يحكـ عم

العقوبات التبعية و التكميمية، باإلضافة إلى االلتزاـ بتنفيذ العقوبة األصمية الذي يفترض ابتداء 
رد االعتبار و يترتب عمى زواؿ الحكـ باإلدانة انو إذا ارتكب المحكـو عميو جريمة تالية فال 

 يعتبر عائدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػ
 .19العمروسي ، المرجع السابؽ ،ص:أنور  -(1)
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 ونیة لممارسة رد االعتبار الجزائيآللیات القانا :الفصل الثاني 

رد االعتبار الجزائي هو األداة التي تسمح للمحكوم علیه بعقوبة جزائیة التخلص من        
هذه العقوبة واستعادة مركزه في المجتمع كمواطن سوي وبالتالي االستفادة من كل الحقوق 
والمزایا التي یرتبها القانون لهذه األخیرة ، وقد تناوله المشرع الجزائري في الباب السادس من 

انون اإلجراءات الجزائیة تحت عنوان :" في رد االعتبار للمحكوم علیه " وینقسم رد االعتبار ق
الجزائي إلى قسمین : رد اعتبار قانوني ورد اعتبار قضائي یشتركان في أنهما یشمالن 
األحكام الصادرة عن جهات قضائیة جزائریة فقط، وسنحاول التطرق إلى كل واحد منهما في 

  مبحث مستقل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 



اآللیات القانونیة لنظام رد االعتبار الجزائيالفصل الثاني                                    
 

 

 :ة  رد االعتبار القانونيــــالمبحث األول : آلی

احد اآللیات لنظام رد االعتبار الجزائي و هو یمثل الصورة االعتبار القانوني هو رد          
حداثة و ما یمیزه هو قیامه على قرینة حسن السلوك بمجرد مضي فترة التجربة المحددة  االكثر

في القانون  دون صدور حكم بعقوبة جزائیة على المحكوم علیه و هو بذلك یعفي المحكوم 
علیه من اإلجراءات اإلداریة و القضائیة و یترك اثر محمود في نفسیة المحكوم علیه حیث 

امته و حفظ أسراره ، و قد ادرجه المشرع الجزائري في قانون االجراءات یحرص على صیانة كر 
الجزائیة ، و سوف نتناول في هذا المبحث شروط رد االعتبار القانوني ( المطلب األول )  و 

 في المطلب الثاني اثار رد االعتبار القانوني .

 :المطلب األول : شروط رد االعتبار القانوني

بار القانوني یتسم بطابع السریة الذي یجعل المحكوم علیه في وضعیة ان رد االعت        
مریحة النه یستعید اعتبار دون اجراء اي تحیقیق قانوني و دون الرجوع الى النبش في مضیه 
للتأكد من كفاءته السلوكیة ، فاستعادة االعتبار القانوني یقوم على قرینة حسن السلوك بمجرد 

 یصدر خاللها حكما بعقوبة جزائیة تدین المحكوم علیهم.مضي مدة التجربة دون ان 

 و هو مقرر بحكم القانون یستفید المحكوم علیه  فترة انتهاء فترة التجربة بطریقة الیة        

رد االعتبار القانوني هو ازالة اإلدانة بقوة القانون بمجرد مضي مدة محددة في القانون      
ن المحكوم عالیه و تعتبر هذه المدة قرینة على حسن دون ان یصر بذلك حكم جزائي یدی

 .)1(السلوك و استقامة السیرة 

 
 ـــــــــــ
 1، المؤسسة الجامعیة لدراسات و النشر و التوزیع ، ط العقوبات و التدابیر و اسالیب تنفیذهاعلي محمد جعفر ،   -)1(

 .108ص ،  1998 ، لبنان
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الحكم  القضائي باإلدانة و محو اثاره بالنسبة الى المستقبل بقوة القانون دون  هو ازالة  -
 .)1(حاجة الى تقدیم طلب به أو صدور حكم بحصوله 

من ق ا ج  حیث  678و  677و قد نظم المشرع الجزائري رد االعتبار القانوني في المادتین  
حكوم علیه الذي لم یصدر علیه خالل " یعتبر رد االعتبار بقوة القانون للم  677نصت المادة 

المدد االتي بیانها حكم جدید بعقوبة حبس أو بعقوبة اخرى اكثر منها جسامة الرتكاب جنایة 
 أو جنحة "  

على ما یلي " یرد االعتبار بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة  678و قد نصت المادة    
سنوات اذا لم یحصل  05انتهاء فترة اختبار  الحبس أو الغرامة مع ایقاف التنفیذ و ذلك بعد

الغاء إلیقاف التنفیذ و تبدءا هذه المهلة من یوم صیرورة الحكم باالدانة حائز لقوة الشئ 
 المقضي"

هذه الشروط إلى  من  ق ا ج یمكن تصنیق 678و  677بالرجوع إلى نص المادتین       
صنفین: شروط المتعلقة بالعقوبة و شروط  متعلقة بسلوك المعني سنتطرق إلى كل صنف في 

 فرع مستقل .

  : الشروط المتعلقة بالعقوبة  الفرع األول   

 تختلف هذه الشروط باختالف  طبیعة العقوبة فیما إذا كانت نافذة أو موقوفة النفاذ 

 ن سالبة للحریة و قد تكون غرامة : العقوبة النافذة قد تكو  النسبة للعقوبة النافذةب) 1

   ق ا ج  04-03 -02 – 677إذا كانت العقوبة سالبة للحریة : تنص المادة   -أ

      

 ـــــــ

 1986الطبعة االولى ، االسكنریة مصر  ، دار المطبوعات الجامعیة ، شرح قانون العقوبات القسم العاممحمد زكي ابو عامر ،  -)1(
 . 616ص ، 
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مدته ستة   ز) فیما یختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ال تتجاو 2مایلي: "...على  
 شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم. 

بعقوبات  فیما یختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي تتجاوز مدته السنتین  أو )3
مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر  ال یتجاوزمتعددة 

 في الفقرة السابقة. 

)فیما یختص بالعقوبة الوحیدة بعقوبة  الحبس لمدة تزید على سنتین أو عقوبات متعددة 4
 ال یتجاوز مجموعها سنتین بعد مضي مهلة عشرین سنة تحتسب بالطریقة نفسها" .

من خالل فقرات هذه المادة نستنج أن المشرع یشترط فیما یخص العقوبة السالبة       
" و أن یتم تنفیذ هذه العقوبة  أو أن تتقادم   emprisonnementللحریة أن تكون حبسا "

من جهة و  إضافة إلى ضرورة مرور مهلة معینة تتحدد مدتها تبعا لمدة الحبس المحكوم  بها
تبعا لكون الحكم المراد رد اإلعتبار  بخصوصه  صدر مرة واحدة أو أنه صدرت عدة أحكام 

 من جهة أخرى, و سنتحدث عن هذه الشروط تباعا :
: و الحبس هو عقوبة أصلیة في ضرورة كون العقوبة السالبة للحریة حبسا) 1-أ          

من قانون العقوبات و أدنى مدة للحبس حسب   05مادة المخالفات و الجنح طبقا لنص المادة 
هذه المادة هي یوم واحد و أقصى مدة له هي خمس سنوات ماعدا الحاالت التي یقررفیها 

وبالتالي فالعبرة  "la réclusionالمشرع حدودا أخرى و بذلك استبعد هذا األخیر عقوبة السجن"
هي باللفظ المستعمل في الحكم المقرر للعقوبة السالبة للحریة مع مراعاة المدة المشترطة في 

 رد اإلعتبار . 
: تنفیذ هذه العقوبة یقتضي أن یوضع المعني في  ضرورة تنفیذ عقوبة الحبس) 2-أ         

اب المدة المشترط مرورها في رد المؤسسة العقابیة و یقضي الفترة المحددة له, و ال یبدأ حس
اإلعتبار إال من الیوم الذي یخرج فیه المعني من المؤسسة العقابیة, و األصل في تنفیذ 

المقضي به و ال یجوز  ءاألحكام السالبة للحریة أن یتم فور صیرورة الحكم حائزا لقوة الشي
المؤرخ في   72/02من األمر  16تأجیل تنفیذه إال في حاالت معینة حصرتها المادة 

 المتضمن قانون تنظیم السجون وٕاعادة تربیة المساجین ومن  هذه الحاالت: 10/02/1972
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حدوث وفاة في عائلة المحكوم علیه أو ثبوت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله....  

الیوم ب  یوما و 30شهرا  الشهر وب  12مدة السنة ب  -بالنسبة لتنفیذ العقوبة -كما تحسب
المذكور أعاله , و إذا لم تنفذ عقوبة  02-72من األمر12ساعة و هذا حسب المادة  24

 الحبس فإنه یجب أن تكون قد تقادمت.
 

و تتقادم العقوبة في مادة المخالفات بمرور سنتین كاملتین من التاریخ الذي یصبح           
ا ج , كما تتقادم الجنح بمرور خمس  ق 615فیه الحكم أو القرار نهائیا و هذا حسب المادة 

من ق ا ج,  614سنوات كاملة من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم أو القرار نهائیا طبقا للمادة  
و العقوبات التي تتقادم هي العقوبات التي تقبل بطبیعتها تنفیذا مادیا كعقوبة الحبس حیث 

ضة العدالة , أما العقوبات التي ال تقبل تطبق علیها فكرة التقادم إذا أفلت المحكوم علیه من قب
بطبیعتها تنفیذا مادیا  كالحرمان من الحقوق الوطنیة فإنها ال تكون محال للتقادم و ال تسقط إال 

و ال یبدأ حساب میعاد التقادم إال بعد استنفاذ طرق الطعن   )1(بالعفو الشامل  أو رد اإلعتبار 
 طعن بالنقض أو بفوات المواعید المقررة لها.المتمثلة في المعارضة ,االستئناف و ال

 
و تنقطع مدة تقادم العقوبة بالقبض  على المتهم  أو إتخاذ أي  إجراء من   إجراءات          

التنفیذ ضده , و تجدر اإلشارة إلى أن تقادم العقوبة سواء كانت غرامة أو حبسا یحرم المعني 
 ذا خالفا لرد اإلعتبار القانوني .من  اإلستفادة من رد اإلعتبار القضائي و ه

) ضرورة مرور مهلة معینة : إن طول هذه المهلة یتحدد تبعا لمدة الحبس المحكوم بها 3-أ
القانوني قد صدر علیه حكم مرة واحدة أو  من جهة و تبعا لكون الشخص محل رد اإلعتبار

 من   ق اج كما یلي:  677/4,3,2عدة أحكام و سنحاول تحدید هذه المدة كما ذكرتها المادة 
 
 
 

 ــــــ
 . 298ص  ،المرجع السایق  ،أحسن بوسقیعة  -)1(
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بخصوص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ال تتجاوز مدته  ستة أشهر: فهنا یجب  -   
أن تمر مهلة  عشر سنوات اعتبارا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم كما تم شرحه 
أعاله أي في حالة الحكم على المعني بعقوبة الحبس مرة واحدة فقط  وكانت مدة  هذا الحبس 

من تاریخ خروج المعني من  هر فإنه یجب أن تمر عشر سنوات ابتداءال تتجاوز ستة أش
المؤسسة العقابیة أو اعتبارا من تقادم عقوبة الحبس , وقد یتبادر سؤال للذهن هل عقوبة 
الحبس ستة أشهر بالضبط تدخل ضمن هذه الحالة أوال ؟ لكن بالرجوع إلى عبارة "ال تتجاوز" 

 ه الحالة. فإنه یفهم منها أنها تدخل ضمن هذ

  

بخصوص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي ال تتجاوز مدته سنتین أو عقوبات متعددة ـ    
ال یتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحسب كما تقدم ذكره في الفترة 
السابقة, یفهم من هذه الفقرة أنه إذا كانت عقوبة الحبس وحیدة وتراوحت مدتها بین أكثر من 

أقصى أو إذا كانت عدة عقوبات بالحبس و لكن ال یتجاوز ین كحد ستة أشهر و سنت
مجموعها سنة واحدة فإنه یجب مرور خمس عشرة سنة كاملة تحسب بنفس الطریقة المذكورة 

 أعاله .

بخصوص الحكم بالعقوبة الوحیدة بالحبس لمدة تزید عن سنتین أو عقوبات متعددة ال ـ     
رین سنة تحسب كما سبق شرحه: ففي هذه الحالة یتجاوز مجموعها سنتین بعد مضي عش

تزید مدته عن   یجب أن تمر عشرین سنة كاملة سواء كان الحكم بعقوبة الحبس مرة واحدة
سنتین أو كان األمر متعلقا بعقوبات متعددة تتراوح مدتها بین أكتر من سنة و بین سنتین 

لعقوبات المتعددة التي  یتجاوز و بالتالي فإن رد اإلعتبار القانوني  بخصوص ا كحد أقصى,
لم تتحدث عن  04-678 و هو أمر منطقي كون المادة  )1( مجموعها سنتین حبسا مستبعد

 تجاوز مجموع عقوبات الحبس المتعددة السنتین .  حالة المدة المشترط مرورها في 

 ـــــــ

)1( – 99Jeandidier،op-cit -art 4  
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" من قانون العقوبات و 05الغرامة عقوبة أصلیة طبقا للمادة ":  إذا كانت العقوبة غرامة –ب
تكون في الجنح و المخالفات دون الجنایات و كون الغرامة عقوبة  أصلیة في المواد الجزائیة 
فهي بذلك شخصیة ال توقع إال على من تمت إدانته جزائیا و یجب أن تفرض  بناء على حكم 

كما یجب  )2(للغرامة یمكن أن یعتبر سابقة في العود كما أن الحكم المتضمن  ,  )1(قضائي 
یجب تنفیذها سواء تنفیذا  أن یحدد  مبلغها تحدیدا دقیقا , و باعتبار الغرامة عقوبة أصلیة فإنه

عینیا أي تسدیدها أو تنفیذها من خالل اإلكراه البدني ,   وٕاذا لم تنفذ فإنه یشترط أن تكون قد  
 و التي تنص : 01-677تقادمت و هذا حسب المادة  

) فیما یختص بعقوبة  الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبار من یوم سداد الغرامة أو 1"...
إنتهاء اإلكراه البدني  أو مضى أجل التقادم ", و بالتالي فالشروط المطلوبة لرد اإلعتبار 

ة اإلكراه  القانوني بخصوص عقوبة الغرامة تقتضي أن یتم تسدید هذه الغرامة أو مرور مد
البدني أو تقادمها إضافة إلى ضرورة  مرور خمس سنوات یبدأ حسابها من تاریخ التسدید أو 

 إنتهاء اإلكراه البدني أو التقادم .
 : تسدید الغرامة) 1-ب

األصل  أن تنفیذ عقوبة الغرامة  یكوم عینیا بمجرد صیرورة الحكم باإلدانة حائزا لقوة      
من ق ا ج و یتم  ذلك من خالل تسدیدها لدى  597/02طبقا للمادة  الشيء المقضي به

من   598مصالح الضرائب و التي تسلم للمعني  وصال  یثبت ذلك, غیر أنه و حسب المادة  
  مق ا ج و إذا لم تكن أموال المحكوم علیه  كافیة لتغطیة  المصاریف و الغرامة أو رد ما یلز 

 عال حسب ترتیب األولویة األتي:رده خصص المبلغ الموجود لدیه ف
 المصاریف القضائیة .-
 رد ما یلزم رده .-

 التعویضات المدنیة .-

 الغرامة .-
 
 

 ـــــــ
 663مأمون محمد سالمة، المرجع السابق ، ص  -)1( 

 860ص  – 1979دار الفكر العربي – القسم العام من التشریع   العقابي مباءئرؤوف عبید ،  -)2(
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الحالة یبدأ حساب مدة الخمس سنوات المشترطة ابتداء من تاریخ تسدید الغرامة , و و في هذه 

إذا لم یقم المحكوم علیه بالوفاء بمبلغ الغرامة فإنه یلجأ إلى إكراهه بدنیا  وذلك ما سنبینه فیما 
 یلي :

من قانون اإلجراءات الجزائیة تحت  611إلى  597تناولته المواد من  ) اإلكراه البدني:2-
عنوان " في اإلكراه البدني " و اإلكراه البدني معناه حبس المحكوم علیه بعقوبة مالیة لمدة من 

من ق ا ج: " ویجوز تنفیذ   599و یتم بأمر من وكیل الجمهوریة, و تنص  المادة   )1(الزمن 
دانة و برد ما یلزم رده  والتعویضات  المدنیة و المصاریف بطریق األحكام  الصادرة باإل

عن المتابعات على األموال حسب ما هو منصوص علیه  بقطع النظر   اإلكراه البدني و ذلك
 .                     597المادة  

اإلكراه  ویتحقق تنفیذ هذا اإلكراه البدني بحبس المحكوم علیه المدین و ال یسقط              
من األحوال االلتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات الحقة بطرق التنفیذ  البدني بحال 

یفهم من أن هذه المادة أن قضاء المحكوم علیه مدة معینة من الحبس تنفیذا لإلكراه العادیة "
لمحكوم علیه البدني  ال یعفیه البتة من االلتزامات المالیة التي یمكن  للدائنین بها متابعة ا

 بشأنها و مطالبتهم  إیاه تسدیدها .
) ق ا ج: " یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة حینما  01/  600و تنص المادة          

تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم  رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد 
مكره بدنیا مدة غیر محددة في الحبس , البدني " و بذلك فمن غیر الممكن إبقاء ال همدة اإلكرا

 و هذه المدة تتحدد حسب مقدار  الغرامة المحكوم بها كما یلي :
 د ج  100من یومین إلى عشر أیام إذ لم یتجاوز مقدار الغرامة أو األحكام المالیة األخرى -
 ج.د250دج وال یتجاوز 100من عشرة أیام إلى عشرین یوما إذا كان مقدارها یزید على  -

 
 

 ـــــــ
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 د ج. 500دینارا و لم یتجاوز  250من عشرین إلى أربعین یوما إذا زاد على  -

 د ج. 1000دینار و لم یتجاوز  500من أربعین إلى ستین یوما إذا زاد عن  -

 ألفي دینار . دینار و لم یتجاوز 1000من شهرین إلى أربعة شهور إذا زاد عن  -

 من أربعة إلى ثمانیة شهور إذا زاد عن ألفي دینار و لم یتجاوز أربعة آالف دینار  -

من ثمانیة أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آالف دینار و لم یتجاوز ثمانیة آالف  -
 دینار .  

 من سنة واحدة إلى سنتین إذا زاد عن ثمانیة آالف دینار . -

 .خالفات ال یجوز أن تتجاوز مدة اإلكراه البدني شهرین و في قضایا الم

من ق ا ج على أنه :" یوقف تنفیذ اإلكراه البدني لصالح   01/ 603كما تنص المادة 
المحكوم علیهم الذین یثبتون لدى النیابة عسرهم المالي بأن یقدموا خصیصا لذلك شهادة فقر 

اإلعفاء من الضریبة یسلمها لهم مأمور یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي أو شهادة 
 الضرائب البلدة  التي یقیمون  فیها ".

و هنا یطرح تساؤل حول التاریخ  الذي یبدأ منه حساب مهلة الخمس سنوات هل من 
المفروض على المحكوم  تاریخ  توقیف اإلكراه البدني أو من تاریخ  إنتهاء المدة  التي كان من

كن بالرجوع إلى عبارة :" اعتبارا من یوم سداد الغرامة أو إنتهاء علیه قضاءها في الحبس , ل
اإلكرام البدني ". فإنه یمكن القول بأن حساب المدة یبدأ من تاریخ توقیف اإلكراه البدني ألن 

 توقیفه یعتبر بمثابة انتهاء له .

م من ق ا ج على أنه :" ال یجوز القبض على المحكو  02و 604/01و تنص المادة       
 علیه باإلكراه البدني و حبسه إال بعد: 

 أن یوجه إلیه تنبیه بالوفاء و یظل بغیر جدوى لمدة تزید عن عشرة أیام . -1
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 أن یقدم من طرف الخصومة المتابع له  طلب بحبسه ..."   -2

أن یبلغ بحكم اإلدانة و إذا لم یتم تبلیغه به فإنه  -قبل توجیه بالوفاء إلیه   -و كذلك یجب 
 ب أن یتضمن التنبیه بالوفاء مستخرجا من الحكم .یج

و إذا لم یسدد المحكوم علیه مبلغ  الغرامة  أو لم ینفذ علیه بطریق اإلكراه البدني فإنه        
 یشترط أن تكون عقوبة الغرامة قد تقادمت حتى یستفید من رد اإلعتبار القانوني .

   : ) تقادم عقوبة الغرامة3-ب

من قانون اإلجراءات الجزائیة  نجد  615و  614إلى نص المادتین بالرجوع        
سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي  5بأن عقوبة الغرامة في مواد الجنح  تتقادم بمرور 

یصبح حكم أو قرار اإلدانة نهائیا، كما أن عقوبة الغرامة في مواد المخالفات تتقادم بمضي 
حكم أو القرار نهائیا , و بذلك في هذه الحالة فإن مدة سنتین كاملتین من یوم صیرورة ال

یبدأ حسابها من یوم إنتهاء مدة تقادم عقوبة الغرامة حسب المدد  الخمس سنوات المشترطة 
 التي ذكرتاها أعاله .

و قد تكون العقوبة مركبة أي الحبس و الغرامة معا ففي هذه الحالة من أین یبدأ 
اإلعتبار القانوني هل من تاریخ اإلفراج عن المحكوم علیه أم من حساب المهلة  المشترطة لرد 

تاریخ تسدیده الغرامة ؟  و قانون اإلجراءات الجزائیة لم یتحدث من هذه الحالة و لكن یرى 
البعض أن العبرة تكون بتاریخ اإلفراج على المحكوم علیه و هذا ال یعني إعفائه من تسدید 

 الغرامة المفروضة علیه.
ق ا ج  فإن العقوبات التي صدر  677اإلشارة إلى أنه و حسب المادة وتجدر 

أمر بإدماجها  تعد بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبیق األحكام السابقة و هذا یسري على 
من قانون  38و  37,  36, 35/02عقوبة الحبس و الغرامة معا و ذلك تطبیقا للمواد 

عفاء الكلي  أو الجزئي  من العقوبة بطریق العفو العقوبات، كما تجدر المالحظة إلى أن اإل
" یقوم مهام تنفیذها الكلي أو الجزائي و هذا كذلك ینطبق على عقوبة   La Grâceأي " 

 الفقرة األخیرة . 677الحبس و الغرامة معا و هذا إستنادا إلى المادة 
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و المتمثلة في : مرور  عقوبة یمكننا تلخیص الشروط المتعلقة بهاالفي األخیر و بخصوص 

مهلة خمس سنوات یبدأ حسابها سواء من یوم تسدید الغرامة أو إنتهاء مدة اإلكراه البدني أو 
 من یوم تقادمها .

   ) بالنسبة للعقوبة موقوفة النفاذ : 2
بقوة القانون  من قانون اإلجراءات الجزائیة على أنه :"یرد اإلعتبار 678تنص المادة 

لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ، و ذلك بعد إنتهاء فترة إختیار 
التنفیذ و تبدأ هذه المهلة من یوم ضیرورة  الحكم  فیحصل إلغاء إلیقا مخمس سنوات إذا ل

   باإلدانة حائزا لقوة الشيء المقضي " 
شروط رد اإلعتبار القانوني بالنسبة للعقوبة موقوفة من خالل هذا النص یمكن استخراج       

 النفاذ و هي :
 صدور حكم بالحبس أو الغرامة موقوف النفاذ. -
 مرور الفترة التجریبیة المقدرة بخمس سنوات. -

 و عدم حصول إلغاء إلیقاف التنفیذ. -
 
 :   صدور حكم بالحبس أو الغرامة موقوفة النفاذ -أ

ما یمكن اإلشارة إلیه في البدایة هو أن العقوبة الموقوفة النفاذ ال یمكن الحكم بها إال        
إذا لم یكن المعني قد سبق الحكم علیه بعقوبة الحبس لجنایة  أو جنحة من جرائم قانون العام 

من  ق ا ج  , و بذلك فإن عقوبة المخالفات حتى لو كانت بالحبس  592و هذا حسب المادة 
ل  دون إفادة المحكوم علیه بوقف التنفیذ , و نفس الشيء یقال على الغرامة المحكوم ال تحو 

، و  )1(بها وحدها في جنحة , كما أن الجرائم العسكریة و السیاسیة ال تؤخذ بعین اإلعتبار 
یشترط في العقوبة موقوفة التنفیذ و التي تكون محال لرد اإلعتبار القانوني أن تكون حبسا أو 

  .غرامة 
 
 

 ـــــــ
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 مرور الفترة التجریبیة المقدرة بخمس سنوات : -ب 

یجب أن تمر خمس سنوات  كاملة من تاریخ صیرورة  حكم اإلدانة نهائیا و هذا دون          
 أن یحصل إلغاء إلیقاف التنفیذ .

 :  التنفیذعدم حصول إلغاء إلیقاف   -ج
ق ا ج:" إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خالل مهلة  593تنص المادة 

خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة 
 أشد منها إلرتكاب جنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أثر .

الحالة العكسیة تنفذ أوال العقوبة الصادر بها الحكم األول دون أن تلتبس بالعقوبة  و في       
 الثانیة".

هذا النص یتحدث عن الحاالت التي یتم فیها إلغاء وقف النفاذ و هي صدور حكم جدید 
لكنه لم یوضح بدقة  إجراءات   بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها إلرتكاب جنایة أوجنحة

إلغاء وقف النفاذ , فهل یحصل هذا اإللغاء بقوة القانون أو یتطلب صدور حكم بخصوصه 
 فیه:  ءو أهم ما جا  )1(؟لقد أجابت المحكمة العلیا عن هذا التساؤل في إحدى قراراتها 

عقوبة األولى و الثانیة مع " إن  إلغاء وقف التنفیذ في هذه الحالة یؤدي إلى التنفیذ المتوالي  لل
المالحظة و أن سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون حاجة  لصدور أمر لهذا 
العرض من طرف القاضي الذي وقعت أمامه المتابعة  الثانیة و لیس ملزما بإصدار أمر بذلك 

 "، ومما جاء فیه كذلك : 
ة العامة و على النیابة وحدها أن تبادر بتنفیذ "... وحیث متى كان ذلك فإنه یتعین على النیاب

 العقوبة التي تم إلغاؤها على الشكل  المنوه عنه أعاله ..."
 
 
 
 
 

 ـــــــ
 مجلة قضائیة عدد  ص ، 22/02/1983، قرار صادر بتاریخ  27826ملف  ،قضیة " م خ " ضد " ج م "  - )1(
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خالل هذا القرار یمكن القول بأن إلغاء وقف التنفیذ یكون بقوة القانون دون حاجة إلى  من
صدور أي حكم یقضي بإلغائه كما أن النیابة هي التي تسعى إلى تنفیذ العقوبة األولى ألن 

 ذلك یدخل ضمن صالحیاتها.

  : الشروط المتعلقة بسلوك المعني الفرع الثاني   

قانون اإلجراءات الجزائیة :" یعتبر رد اإلعتبار بقوة القانون  من 01/ 677تنص المادة 
للمحكوم علیه الذي لم یصدر علیه خالل  المهل  األتي بیانها حكم جدید بعقوبة الحبس أو 

 جسامة  الرتكاب  جنایة أو جنحة, عقوبة أخرى أكثر منها  

بقوة القانون لكل محكوم  من نفس القانون :" یرد اإلعتبار 01/ 678كما تنص المادة 
علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ و ذلك بعد إنتهاء فترة اختبار  خمس سنوات 
إذا لم یحصل إلغاء إلیقاف التنفیذ " من خالل هذین النصین نالحظ أن المشرع الجزائري 

األخیر خالل المدد أال یرتكب هذا  –حتى یتمتع الشخص برد اإلعتبار بقوة القانون  –اشترط 
التي  سبق ذكرها أي جریمة یترتب علیها صدور حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أكثر منها 
جسامة الرتكاب جنایة أو جنحة، أي بعبارة أخرى  فإن المشرع  إشترط حسن سلوك المعني 

 من ق ا ج هو : 677/01خالل تلك المدد الطویلة  نسبیا، و ما یمكن  إستنتاجه من المادة 
أن ارتكاب المعني خالل المدة المشترط مرورها لمخالفة سواء كان معاقبا علیها بعقوبة  -1

 الحبس أو الغرامة أو هما معا ال یحرمه من اإلستفادة من رد اإلعتبار القانوني.               
 أن ارتكاب المعني خالل المدة المشترط مرورها لجنحة تم عقابه علیها  بالغرامة فقط ال -2

 یحرمه من اإلستفادة من رد اإلعتبار القانوني .
                                                                                           .التي یتضمنها الحكم الجدید  )1(استبعاد العقوبات التكمیلیة و تدابیر األمن   -3
 

 ـــــــ

 .                                                     285ص ،   ، المرجع السابق أحسن بوسقیعة -)1( 
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استبعاد الجرائم العسكریة و السیاسیة و هذا بالنسبة للعقوبة الموقوفة التنفیذ ألن ألن  -4
نص و هي األسلم بإعتبارها ال -من ق ا ج في صیاغتها الفرنسیة  )592(المشرع في المادة 

ینص على اشتراط عدم صدور حكم جدید على المعني یقضي بعقوبة الحبس أو  -األصلي 
 عقوبة أشد منها إلرتكاب جنایة أو جنحة من القانون العام 

« ... Le condamné  n’a encouru aucune poursuite suivie de 
condamnation a l’emprisonnement ou a une peine plus grave pour 
crime ou délit de droit commun  …. »  

  غیر هذا النوع من الجرائم غیر مستبعد في العقوبة النافذة .   

  677/01الواردة في نص المادة  » حكم جدید «و قد یطرح  تساؤل بخصوص عبارة 
هل یقصد به الحكم بمفهومه الضیق أم بمفهومـه  –و التي تخص العقوبة النافذة  -ق ا ج 

الواسع أي الحكـم و القـرار سواء كان صـادرا عن المجلس أو المحكمة العلیا ؟ هذا من جهة و 
من جهة أخرى  هل صدور حكم جدید ابتدائي على المعني خالل المدة المشترطة لرد 

معني من اإلستفادة  من رد اإلعتبار اإلعتبار القانوني و صیرورته نهائیا بعد فواتها یحرم  ال
 القانوني أم ال ؟

و حسب رأینا فإن المقصود بالحكم في التساؤل األول هو الحكم بمفهومه الواسع ذاك 
أنه إذا تم قصره على الحكم بمفهومه الضیق فقط فنكون أمام أمر غیر مستصاغ   ألنه من 

 باب  أو لى  أن یشمل القرار مادام الحكم مشموال .
ما بخصوص التساؤل الثاني فإن اإلجابة علیه تعتمد على مدى  اعتبار أن الحكم الجدید أ

یجب أن یكون نهائیا أو ال , و في رأینا یجب أن یكون هذا الحكم نهائیا  ألن هذا أمر  
منطقي كما أنه یكون قي صالح المحكوم علیه خاصة و أن المدد المطلوبة في رد اإلعتیار 

 نسبیا.القانوني  طویلة 
كذا  و و بهذا یشترط أن تمر على الحكم الجدید مواعید المعارضة إذا صدر غیابیا 

مواعید االستئناف و الطعن بالنقض , و بالنتیجة فإن صدور حكم جدید ابتدائي  على المعني 
خالل المدة المشترطة لرد اإلعتبار القانوني و صیرورته  نهائیا بعد مرورها ال یحرمه من 

 ة من رد اإلعتبار القانوني مادام لم یكن نهائیا قبل فواتها. االستفاد
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  المطلب الثاني : أثار رد اإلعتبار القانوني

المقصود بآثار رد اإلعتبار القانوني هي النتائج التي تترتب علیه أو باألحرى الفائدة          
 التي یجنیها المحكوم علیه و یمكن تقسیم هذه اآلثار إلى نوعین :

 آثار على األشخاص وآثار على صحیفة السوابق القضائیة و سنتطرق في كل فرع مستقل:    

  : آثار رد اإلعتبار القانوني على األشخاص  الفرع األول  

 و یمحو رد اإلعتبار «من قانون اإلجراءات الجزائیة على:  02/  676تنص المادة 
                 » في المستقبل كل أثار اإلدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان األهلیات

 یستخلص من هذه الفقرة أن آثار رد اإلعتبار تكون بالنسبة للمستقبل ال الماضي 

و بالتالي فلیس له أثر رجعي , و بذاك فإن حدث وأن تم عزل شخص من وظیفته بسبب      
عتبار فإن ذلك الشخص ال یستطیع التحجج برد اإلعتبار للمطالبة بإعادته الحكم محل رد اإل

هذا ما ذهبت إلیه ، )1(إلى منصبه السابق ، غیر أنه یمكنه اإلستناد علیه لتولي وظیفة ما 
 )2( 1971أكتوبر  14محكمة النقض الفرنسیة في إحدى قراراتها الصادرة بتاریخ 

باإلدانة بالنسبة للعقوبات األصلیة یؤدي  إلى سقوط العقوبات كما أن سقوط أثار الحكم       
و العقوبات التبعیة  هي التي تترتب على عقوبة أصلیة و   )3( التبعیة و التكمیلیة الناتجة عنه

ال یصدر الحكم بها و إنما تطبق بقوة القانون و هي متعلقة بالجنایات فقط و تتمثل في 
من  06و  04/03لحقوق الوطنیة و هذا حسب المادتین الحجر القانوني و الحرمان من ا

قانون العقوبات،  في حین العقوبات التكمیلیة  هي التي ال یحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة 
  و یجب أن تذكر في الحكم و هي :

 ــــــ

 .616ص  ، 1997،عمان ، القسم العام ، شرح قانون العقوبات  ،محمد علي سالم عیاد الحلبي  -)1( 

 )2(- 16294 II  1971  JC P  ,266  BN   ,1971  Octobre  14 .Crim. 

  85ص -المرجع السابق -عبد الحمید الشواربي -)3( 
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 تحدید اإلقامة.  -
 المنع من اإلقامة.  -

 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق. -

 المصادرة الجزائیة لألموال.   -

 حل الشخصي اإلعتباري. -

 ونشر الحكم. -

 من قانون العقوبات . 09و المادة   04/  04و قد نصت علیها المادتان 

و  )1(و العقوبة التي شملها رد اإلعتبار القانوني ال تحول دون تطبیق نظام وفق التنفیذ       
و في هذه الحالة الینوه عن العقوبة في   « من ق إ ج: 692/02هذا ما یستشف  من المادة 

و من المعلوم أن صحیفة السوابق ، »صحیفة السوابق القضائیة من   03و 02القسیمتین 
 " یستعین بها القضاة في منح نظام وفق التنفیذ  من عدمه. 02القضائیة رقم "

و رد اإلعتبار القانوني ال یؤدي إلي سقوط الحكم محل  رد اإلعتبار كما ال یؤدي إلى       
 )2(یمكن تغیره سقوط الجریمة كونها حدثت بالفعل و هي واقع ال 

كما أن رد اإلعتبار القانوني للمحكوم علیه یجعل من الحكم محل رد اإلعتبار كأن لم یكن     
  54المنصوص علیها بالمواد من )3( و بالتالي  ال یؤخذ بعین اإلعتبار لتطبیق قواعد العود

 من قانون العقوبات . 59إلى 

 

 القانوني على صحیفة السوابق القضائیة  آثار رد اإلعتبار   الفرع الثاني :   

ینوه  عن الحكم الصادر برد اإلعتبار  «على أنه :  02و  01/ 692تنص المادة 
و في هذه الحالة ال ینوه عن  على هامش األحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة

  »من صحیفة السوابق القضائیة  03و  02العقوبة في القسیمتین 
 

 ــــ
 .282ص  ،المرجع السابق  ،أحسن بوسقیعة  -)1(
 . 86 و 85و  84ص السابق ،  أحمد سعید المومني المرجع   -)3)و(2(
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المادة قي فقرتها األولى مخالفة للصیاغة الفرنسیة و التي  ما یالحظ أن الصیاغة العربیة لهذه 
 جاءت كما یلي 

« Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation   est faite en marge 
des jugements de condamnation et au casier judiciaire ». 

و هذه  الصیاغة أوضح من صیاغة النص العربي كما أنها األقرب إلى الواقع و         
 بالتالي یمكن األخذ بها باعتبار النص الفرنسي هو النص األصلي .

عتبار القانوني على صحیفة السوابق القضائیة  في أنه یتم التأشیر وتتمثل آثار رد اال      
"  للمعني بأنه قد رد إعتباره القانوني  مع ذكر تاریخ التأشیرو إمضاء 01على القسیمة رقم "

القانوني فإنه  أمین الضبط المكلف بمصلحة السوابق القضائیة ، كما أنه و بمجرد رد االعتبار
و في  عدید من المجالس  03و 02رد االعتبار وهذا في القسیمتین  ال یتم ذكر العقوبة محل

و إنما یتم على سجل  "01القضائیة فإن التأشیر برد االعتبار القانوني ال یتم على القسیمة رقم"
رد االعتبار القانوني و القضائي الممسوك على مستوى مصلحة السوابق القضائیة  ثم توضع 

لألشخاص الذین تم رد اعتبارهم     (B1)قي حافظة خاصة مع جمیع البطاقات  (B1) البطاقة 
. 

در  المالحظة إلى أنه إلى جانب عملیة التأشیر المذكورة أعاله فإنه و بعد إنشاء جوت
المركز الوطني لصحیفة السوابق القضائیة فإن التأشیر على رد االعتبار أصبح یتم كذلك على 
مستوى جهاز اإلعالم اآللي إال أن هذا التأشیر بخصوص رد االعتبار القانوني یتطلب نوعا 

لبیانات المستعملة في النظام القدیم ال تسمح بذلك  هذا و قد عملت المدریة من الوقت ألن ا
و التنظیم و المناهج بوزارة العدل على تثبیت تشغیل المركز الوطني لصحیفة  العامة للعصرنة

إلى السادة  08/02/2004بتاریخ  50السوابق القضائیة و لذلك الغرض أرسلت باالرسالیة رقم 
كل خانات بطاقات  « ما جاء فیها بخصوص  رد االعتبار القانوني :النواب العامین وم

یجب أن تمأل بصفة سلیمة و لكي یمكن استغالل جمیع  01صحیفة السوابق  القضائیة رقم 
 » النظام الجدید و ال سیما المتعلق برد االعتبار بقوة القانون (Modules ) أقسام
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م المناهج دلیال لتطبیق البرنامج الخاص بصحیفة كما أعدت المدیریة العامة للعصرنة و التنظی
و مما جاء فیه بخصوص رد االعتبار القانوني   2004السوابق القضائیة تم إنجازه في جویلیة 

فیما یخص فعالیة هذا الزر فإنه في الوقت  الحالي ال یمكنك استعماله (أي زر رد  «: 
أن تكون الحقول اآلتیة الذكر مملوءة االعتبار بقوة القانون) ذلك أن هذه العملیة تتطلب 

تاریخ الحكم ,تاریخ الخروج من الحبس , طبیعة العقوبة , تسدید الغرامة , نوع  (بالمعلومات 
و بما أنك لم تكن تستعمل هذه الحقول من قبل سواء بعدم  الغرامة , [الدفع , اإلكراه البدني ])

دیم ,لذلك فإنك لن تتمكن من إستعمال هذا ملئها أو أنها لم تكن موجودة أصال في النظام الق
الزر إال بعد مدة معینة، أي بعد أن تكون قد  استعملت هذه الحقول في تحصیلك للمخالفات 
في النظام الجدید. و في إنتظار  ذلك فإن آلیات رد االعتبار بقوة القانون یتم إعمالها عند 

   »تحقیق اآلجال التقادم القانوني 

سني فهم آثار رد االعتبار بطریقة جیدة ال بأس أن نذكر أنواع قسائم السوابق و حتى یت       
 القضائیة و ما تتضمنه كل قسیمة :

 من ق ا ج كما یلي : 645إلى  618هذه األنواع تناولتها المواد من 

 من ق إ ج وهي تتضمن :  629إلى  618: تناولتها المواد من 01رقم القسیمة  -1

حضوریة  أو الغیابیة غیر المطعون فیها بالعارضة المحكوم بها في جنایة أحكام اإلدانة ال -
 أو جنحة حتى و لو موقوفة النفاذ. 

األحكام الحضوریة أو الغیابیة غیر المطعونة فیما بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا  -
د ج غرامة حتى و لو كانت موقوفة  400أیام أو  10) (كانت العقوبة تزید عن الحبس لمدة 

 النفاذ .

 األحكام الصادرة في حق األحداث المجرمین . -

الصادرة من السلطات القضائیة أو السلطات اإلداریة إذا ترتب علیها أو  ةالقرارات التأدیبی -
 نص فیها عن التجرید من األهلیات .
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 ة القضائیة .األحكام المقررة لشهر اإلفالس أو التسوی -

 إجراءات األبعاد المتخذة ضد األجانب . -

مستقلة                                                                                             B1إن كل حكم صادر  باإلدانة و كل قرار تأدیبي یكون محال لقسیمة  *
ر علیها النائب العام أو وكیل الجمهوریة هذه القسیمة  أمین ضبط محكمة اإلدانة ویؤش *

الخاصة بها أمین ضبط محكمة    (B1)فیحرر القسیمة  ةحكام أما القرارات التأدیبیلألبالنسبة  
 میالد المعني. 

 * هذه القسیمة  یؤشر فیها برد االعتبار القانوني  أو القضائي.

 بها .* نرسل نسخة   طبق األصل  منها إلى وزارة الداخلیة للعلم 

یوما من تبلیغه إذا  15* تنشأ بمجرد صیرورة الحكم نهائیا إذا صدر حضوریا و بعد مرور 
 صدر غیابیا و بمجرد صدوره من محكمة الجنایات إذا  صدر غیابیا .

 * هذه القسیمة تبقى من متضمنة العقوبة حتى بعد رد االعتبار.

 : 02القسیمة رقم  – 2

من ق إ ج و تتضمن نفس البیانات التي تتضمنها  631و  630تناولتها المادتان  
 غیر أنها تسلم إلى :  01القسیمةرقم

 أعضاء النیابة.  -

 قضاة التحقیق.   -

 وزیر الداخلیة . -

 رؤساء المحاكم لضمها إلى قضایا اإلفالس و التسویة القضائیة .  -

 السلطات العسكریة.  -
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 تحت إشرافها . مصلحة الرقابة التربویة بالنسبة للموضوعین -

المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات االلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات  -
 عن األشغال العامة أو التوریدات للسلطات العامة . 

السلطات العامة التي تباشر اإلجراءات التأدیبیة أو التي یطلب إلیها التصریح بمنشآت  -
 تعلیمیة خاصة. 

األحكام الصادرة ضد األحداث   إال إذا كانت موجهة  للسلطات  نالقسیمة ال تتضم* هذه 
 القضائیة فقط.

*  یوقع علیها أمین الضبط الذي حررها و یؤشر علیها النائب العام أو القاضي المكلف 
 بمصلحة السوابق  القضائیة المركزیة .

 عتبار ال تذكر في هذه القسیمة .* بعد رد االعتبار للمحكوم علیه فإن العقوبة محل رد اال

 من ق ا ج و تتضمن :  645إلى  632: تناولتها المواد من  03القسیمة رقم  -3

األحكام القاضیة بعقوبة نافذة مقیدة للحریة الصادرة من جهة قضائیة جزائریة و لم یمحها  -
 و هي تخص الجنایات و الجنح فقط  رد االعتبار سواء كان قانونیا أو قضائیا

 * و ال یمكن أن یطلبها إال المعني بها فقط و ال تسلم إلى الغیر إطالقا .

* یوقع علیها أمین ضبط المحكمة التي حررتها و یؤشر علیها النائب العام أو القاضي 
 المكلف بمصلحة السوابق القضائیة المركزیة .

محل رد اإلعتبار قي  *بعد رد االعتبار سواء القانوني أو القضائي فإنه ال ینوه عن العقوبة
  .هذه القسیمة

 الیة رد االعتبار القضائي   :المبحث الثاني 
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إزالة حكم اإلدانة بالنسبة إلى "  : لى أنهع االعتبار القضائي رد یمكننا تعریف
 المستقبل على وجه تنقصي معه جمیع آثاره وذلك بناء على طلب من المحكوم علیه الذي

 )1(" بموجب حكم من المحكمة في مركز من لم تسبق إدانته اعتبارهمن رد  ابتداءیصبح 

هو محو اآلثار الجنائیة للحكم باإلدانة بالنسبة للمستقبل حیث  القضائي رد االعتبار       
یصبح المحكوم علیه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام 
جنائیة ، وهو ال یتقرر إال بحكم قضائي بناء على طلب المحكوم علیه وال ینتج آثاره إال من 

المحكوم علیه برد االعتبار  ةه التثبت من جدار تاریخ صدور هذا الحكم ، حیث یتم بموجب
له أن  فإن شاء استجاب لطلب المحكوم علیه كما واسعةویمارس بشأنه القضاء سلطة تقدیریة 

 . یرفض

مكافأة للشخص الذي  "وقد عرف الدكتور حسن صادق المرصفاوى رد االعتبار بأنه
 بعد فترة من الزمن تثبت فیها حسن سلوكه بعد تنفیذه الحكم الصادر ضده وهو ال یكون إال

ومعنى ذلك أن من یحصل على رد  )2(" جدارة الشخص لهذه المنحة وذلك بحسن سلوكه
 االعتبارسابقة على رد  األولىاعتباره عموما یجتاز مرحلتین 

 االعتبارالثانیة فهي الحقة على رد  أما المرحلة، ألثارهو یكون فیها الحكم قائما منتجا 

 فیها یزول حكم اإلدانة و تنتهي جمیع أثاره. و
المشرع الجزائري قد نظم رد  أنزائیة الجزائري، نجد جو بالرجوع إلى قانون اإلجراءات ال

 منه، و هو ما سنتطرق إلیه. 693إلى  679القضائي في المواد  االعتبار

 

 ــــ

 .78عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص :  -1
 69المرصفاوي، مرجع سابق ، صــحسن صادق  -2

  
 القضائي  االعتبارط رد رو ش  : األولالمطلب 
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القضائي  االعتباربالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري ، نجد أن لرد 
 )1(. لق بتنفیذ العقوبة و كذلك بالطلبعشروطا منها ما هو زمني و منها ما هو مت

بالتقادم و هذا خالفا للمشرع الجزائري الذي  انقضائهاو أتنفیذ العقوبة أو العفو عنها  
العقوبة بالتقادم  فال یجوز  للمحكوم  انقضتلیه فإذا عالعقوبة ، و  استنفاذلم یشترط سوى  

 682/3هذا ما نصت علیه المادة و   استثناءالقضائي إال   االعتبارعلیه أن یحصل على  رد 
فال یجوز  684حالة المنصوص علیها  في المادة ق.إ.ج  التي جاء فیها : " و فیما عدا ال

و  ,القضائي "  االعتباررد على  یحصلوا  أنللمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم 
لكن . و هي الحالة المتعلقة  بالمحكوم علیه الذي أدى خدمات  جلیلة للبالد مخاطرا فیها بحیاته

في رد  عالقانوني ، نظرا الن المادة السابقة حصرت المن االعتباریطرح السؤال بالنسبة لرد 
یحصلوا على رد  أناالعتبار القضائي فقط، فهل یجوز إذا للذین سقطت عقوبتهم بالتقادم 

 االعتبار القانوني ؟ .

القانوني ال   االعتبارق.إ.ج المتعلقتین برد  من  678و  677بالرجوع إلى المادتین 
من تقادمت عقوبته أن یحصل    ,القضائي االعتبارى غرار  رد نجد ما یمنع  صراحة و عل

 رد نه یستنتج أنه یجوزإبنص، ف أو حظر إال   استثناءقانوني  و بما انه ال ال االعتبارعلى رد 
كما أن أقصى مدة مقررة لتقادم  ،العقوبة بالتقادم انقضتالمحكوم علیه قانونا حتى و لو  اعتبار

ق .إ.ج) موافقة ألقصى مدة مقررة لرد  613سنة (المادة  20ي العقوبة في الجنایات وه
ق. إ. ج) مما یستنتج معه أن من تتقادم  677/4سنة (المادة  20قانونا و هي  االعتبار

 قانونیا. اعتبارهعقوبته في الجنایات یرد له 

 القانوني من االعتبارد میعاد حساب رد دالسالفة الذكر تح 677المادة  أنضف إلى ذلك 
 االعتبارو علیه یجوز لمن تقادمت عقوبته الحصول على  التقادم،تاریخ مضي من أجل 

  .القانوني 
 ـــــــ

 .300أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص :  - )1( 
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 "عن المحكمة العلیا بخصوص هذا الموضوع  جاء فیه ما یلي : صدر قرارهذا و قد 
 االعتبارال یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد 

ده رغم تقادم العقوبات ضللمطعون  االعتبارالقضائي، و القرار المطعون فیه الذي قضى برد 
 )1("و عدم توافر شروطه، قد اخطأ في تطبیق القانون

القضائي   االعتبارال یرد  ,ي القانون الجزائري و خالفا للقانون المصري فكما انه و 
یها ما یلي :" یتعین فق إ ج التي جاء  679لمن صدر بحقه عفو شامل و هذا بنص المادة 

مجموع العقوبات الصادرة التي لم یحصل محوها عن طریق رد  االعتبارأن یشمل طلب رد 
  .بصدور عفو شامل" أوسابق   اعتبار
العفو عن من  استفادیجوز لمن  لفه للعفو عن العقوبة،غیر انه یطرح تساؤل بالنسبة        

 ؟  اقضاء اعتبارهیطلب رد  العقوبة أن
 ،العفو الشامل فقط و لم تنص على العفو  عن العقوبة استثنتن المادة السالفة الذكر إ         

من العفو عن  استفادالقضائي لمن   عتباراالو علیه قد یفسر ذلك على أنه إجازة لطلب رد 
جرائي الذي هو في غیر صالح المتهم العقوبة خاصة و انه یتعین تفسیر النص الجزائي اإل

 ضح موقفه  بخصوص هذه النقطة.و یقا، هذا و ننتظر تدخل المشرع الجزائري لیضتفسیرا 
و قد عبر عنها المشرع    مضي فترة التجربة المصري كذلكالمشرع  كما یشترط -1

وهي مرور مدة زمنیة معینة لطلب رد  ج .إ.ق 682/2في المادة  االختبارالجزائري بفترة 
 القضائي و للتأكد من حسن سیرة المحكوم علیه. االعتبار

و علیه   المالیة الناشئة عن الجریمة بااللتزاماتالوفاء  المصريالمشرع  اشترطو كذلك  -2
 لقضائي في التشریع الجزائري هي :ا االعتباررد  فإن شروط

 

 

 

 ـــــــ
 .237ص:   2003، عدد خاص ،  اإلجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة،  27/03/2001بتاریخ  261262قرار رقم  -)1(
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   الفرع األول : الشرط الزمني   

و  جنائیةفرق المشرع الجزائري من حیث الشرط الزمني بین حالة المحكوم علیه بعقوبة 
 : )1(المحكوم علیه بعقوبة جنحیة من جهة، وبین المبتدئ و العائد من جهة أخرى

 االعتبارو كانت العقوبة جنائیة، یجوز له تقدیم طلب رد  ئافإذا كان المحكوم علیه مبتد -1
من القضاء بعد مضي خمس سنوات و تبدأ هذه المهلة  من یوم اإلفراج عن المحكوم علیه و 

 ج)..إ.ق 681/2ة بالنسبة للمحكوم علیهم بها( المادة من یوم سداد الغرام
ما إذا كان المحكوم علیه مبتدئا و كانت العقوبة جنحیة، فال یجوز تقدیم طلب رد أ  -2

مهلة ثالث سنوات ، تحسب هذه المدة من یوم اإلفراج عن المحكوم  انقضاءقبل   االعتبار
علیه بعقوبة سالبة للحریة، و من یوم سداد الغرامة بالنسبة  للمحكوم علیهم بها ( المادة 

 ج)..إ.ق 681/1

أما إذا كان المحكوم علیه في حالة عود، فال یجوز له تقدیم طلبه إال بعد مضي مدة ست  
فراج عنه، و نفس الحكم ینطبق على من صدر علیه حكم بدأ من یوم اإلسنوات على األقل ت

غیر أن المدة ترتفع إلى عشر سنوات إذا كانت العقوبة الجدیدة  اعتباره،بعقوبة جدیدة بعد رد 
 ..ق.إ.ج) 681/1جنایة ( المادة 

  

في  لقضائيا االجتهادأما بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ، فقد قرر  -3
المحددة بخمس سنوات،  االختبارفترة  انتهاءیبدأ من تاریخ  الشرط الزمنيفرنسا بان سریان 

 تلك الفترة    بانقضاءالحكم ال یعد منفذا إال  أنعلى أساس 

 
 
 ـــــــ

      
 .300. أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص : )1(
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 القضائي االعتبارهذا و تجدر اإلشارة أن العبرة في حساب المواعید المتعلقة  برد        
ي ثالث ضعن عقوبة الحبس یستلزم له م االعتبارقوبة ال بنوع الواقعة، فرد عتكون بنوع ال

سنوات فقط من یوم تنفیذها و لو كان الحكم قد صدر في جنایة بسبب توافر ظروف قضائیة 
 . )1( نيمخففه أو عذر قانو 

و هذا ما أشارت إلیه الحكمة العلیا في احدد قراراتها : " ...من المقرر قانونا أن المهلة  
بنوع العقوبة الصادرة علیه ال  دتتحد االعتبارالتي یجوز فیها للمحكوم علیه تقدیم طلب رد 

ي على القرار  المطعون فیه بمخالفة القانون غیر عبنوع الجریمة المسندة إلیه، و من ثم فإن الن
ون ضده عأن المط –في قضیة الحال -مؤسس یستوجب رفضه و لما كان من الثابت 

بعد مرور أكثر من ثالث سنوات من  االعتبارالمحكوم علیه بعام واحد حبسا قدم طلب رد 
طبق صحیح و  عتباراالالقاضي بقبول طلب رد  االتهامفراج علیه، فإن قرار غرفة یوم اإل

  )2(رفض الطعن." استوجبتى كان ذلك م

  الشرط المتعلق بتنفیذ العقوبة   الفرع الثاني :  

لیه أن یثبت قیامه بسداد  المصاریف  القضائیة  والغرامة عیجب على المحكوم    
ج التي  .إ .ق 683/1علیه المادة  تما نصوالتعویضات التي یكون قد حكم بها علیه و هذا 

لیها في  المادة عجاء فیها ما یلي : " یتعین على المحكوم علیه فیما عدا الحالة المنصوص 
یة أو إعفاؤه نمة و التعویضات المداالمصاریف القضائیة و الغر  اده بسدمأن یثبت قیا 684

 من أداء ما ذكر".
قیامه بسداد  و علیه فال یكفي توافر الشرط الزمني ، بل یجب أن یثبت المحكوم علیه 

و هذا ما نص علیه قرار  ,ویضات المحكوم بها علیهعاریف القضائیة و الغرامة و التصالم
قدیم الطلب في الفترة تالقضائي  االعتبار رد المحكمة العلیا الذي جاء فیه: " ال یكفي لقبول

بینها  طالب مراعاة جمیع اإلجراءات  الشكلیة ومنالالزمنیة المحددة قانونا، بل یجب على 
 .تسدید المصاریف القضائیة و الغرامة و التعویضات المدنیة 

 ــــــــ
  .888. رؤوف عبید ، المرجع السابق ،  ص : )1(
 .163، العدد األول ، ص : 1993 المجلة القضائیة،22/12/87بتاریخ  52382قرار رقم :   -)2(
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 استیفاءالطلب رغم  ضفي تطبیق القانون لما قضى برف أخطأ و القرار المطعون فیه
 )1(الطالب الشروط القانونیة "

إذا ینبغي على المحكوم علیه حتى یقبل طلبه في رد االعتبار القضائي أن یثبت قیامه  
 ات المدنیة أو إعفائه من أداء ما ذكر.ضریف القضائیة و الغرامة و التعویاالمص ادبسد

وٕان المحكوم علیه یثبت ذلك عن طریق وصل الدفع و لیس شهادة عدم اإلخضاع ـ 
الصادرة عن إدارة الضرائب مثال وهذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا والذي جاء 

أخطأت لما اعتمدت على شهادة عدم اإلخضاع الصادرة عن  االتهامفیه ما یلي "إن غرفة 
االعتبار و التي ال یمكنها أن تحل محل وصل الدفع الذي یثبت  إدارة الضرائب للتصریح برد

دم ردها عسداد الغرامة المحكوم بها كما أنها أخطأت عند عدم مراعاتها للمهلة القانونیة و 
 .)2( "النیابة العامة وععلى دف

 
 ادأن یثبت قیامه بسد ا,هذا و یجوز للمحكوم علیه الذي یطلب رد اعتباره قضاء 

وصل الدفع و  أخرى غیرالمصاریف القضائیة و الغرامة و التعویضات المدنیة بأي وثیقة 
التي لها الصبغة الرسمیة كنسخة وصل مطابقة لألصل موقع علیها من طرف رئیس المجلس 

قدم مبلغ التعویض للطرف  المحكوم علیه قدضمنها القائم بالتنفیذ أن  الشعبي البلدي یشهد
 المدني، 

یتعین على  الصادر عن المحكمة العلیا و الذي جاء فیه ما یلي:" بینه القرار وهذا ما
 ومتى قدمت نسخة ، طالب رد االعتبار أن یثبت قیامه بتسدید المصاریف القضائیة المدنیة

 

االعتبار فهي تها الرسمیة في طلب رد غات المدنیة لها صبضویعوصل یثبت تسدید الت
سلیما  الشروط الشكلیة ، یعد القضاء لرد االعتبار تطبیقا سلیمة و استوفى بذلك الطالب 

  للقانون"
 ــــــ
 .241، ص:2003، عدد خاص، اإلجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، 23/11/99بتاریخ  225688قرار رقم  -)1(
 229، ص: 2003، عدد خاص ، االجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة ،  25/09/2001بتاریخ  274368قرار رقم :  -)2(
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ى مدة ضعلیه أن یثبت انه قد ق ,ینعأما إذا لم یستطع المحكوم علیه إثبات ذلك ت 
ق إ  683/2أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفیذ بهذه الوسیلة ( المادة  أوكراه البدني اإل
 .ج)

الفترة الزمنیة المحددة  الطلب فيتقدیم  االعتبارهذا و تجدر اإلشارة انه ال یكفي لقبول رد 
ي جمیع اإلجراءات الشكلیة و من بینها تسدید اعیر  أنقانونا، بل یجب على الطالب 

 4صادر یوم  37قبل تقدیم الطلب. ( قرار رقم  األقلالمصاریف القضائیة ثالث سنوات على 
 .)1( ن الغرفة الجنائیة الثانیة)ع1986فبرایر 

لمتضرر أو امتنع عن استالم المبلغ المستحق األداء أودع وٕاذا لم یمكن العثور على الطرف اـ
 ق. إ. ح). 6/  683المبلغ الخزینة ( المادة 

من ق .إ. ج, فإنه ال یجوز للمحكوم علیهم الذین  684و 682/3هذا وحسب المادتین  
سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد االعتبار القضائي إال في حالة ما إذا أدى 

علیه خدمات جلیلة للبالد, مخاطرا في سبیلها بحیاته وفي هذه الحالة ال یتقید طلبه  المحكوم
 برد االعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفیذ العقوبة

إذا فیجب على المحكوم علیه أن یكون قد نقد العقوبة تنفیذ كامال مع دفعه كل األعباء  
، غیر أن ذلك قد یثیر بعض التساؤل، فنحن المترتبة عنها حتى یستفید من رد االعتبار قضاءا

 نعلم أن العقوبات إما أن تكون أصیلة أو تبعیة أو تكمیلیة 

وهذه ال جدال في أنها مشمولة برد االعتبار عموما رغم بعض الخالف الفقهي غیر أنه       
فیها یثور التساؤل بالنسبة لتدابیر األمن, سواءا الشخصیة أو العینیة فهل هي كذلك یجوز 

 طلب رد االعتبار أم ال ؟ سواء كان قضائیا أو قانونیا؟.

  

 

 

 ــــــــ

 103,ص: 2001األولى ، د.و.أ.ت،  ة، الجزء الثاني،الطبع االجتهاد القضائي في المواد الجزائیةجیاللي بغدادي ،  -)1( 
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فمنها ما لم یذكر  )1(تتردد التشریعات الوضعیة في تطبیق رد االعتبار على التدابیر االحترازیة 
شیئا عن التدابیر االحترازیة مكتفیة بتحدید نطاق هذا النظام في آثار العقوبات الناتجة عن 

إلى  676جنایة أو جنحة،وهو ما ذهب إلیه قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري (المواد من  
ن العقوبات ) وقانو 553إلى  531) وقانون اإلجراءات الجنائیة المصري (المواد من  693

 ).119األسباني المادة (

وفى قانون العقوبات المجري, یتناول رد االعتبار اآلثار المترتبة على الحكم فیما یتعلق  
) أما قانون 163/1بالمنع من المشاركة في الشؤون العامة أو ممارسة مهنه أو الطرد (المادة 

لعقوبات التبعیة وكل اآلثار العقوبات اإلیطالي فقد نص على أن رد االعتبار یزیل كل ا
  .)179الجنائیة األخرى ما لم ینص القانون على خالف ذلك (المادة 

الرابعة من نفس القانون على انه ال یمنح رد االعتبار عند ما یكون  الفقرة فوتضی       
المحكوم علیه خاضعا لتدبیر احترازي فیما عدا حالة طرد األجنبي أو المصادرة إذا كان هذا 

 التدبیر لم یبلغ بعد. 

منه على ما یلي:  161وٕان التشریع اللبناني أوضح هذه التشریعات, إذ نص في المادة  
" إعادة االعتبار تبطل للمستقبل مفاعیل جمیع األحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعیة أو 

 اإلضافیة والتدابیر االحترازیة وما ینجم عنها من فقدان أهلیة ".

المنطق أن الحكم برد االعتبار یتناول كل اآلثار المترتبة عن اإلدانة (المادة  فمن 
بزوال الخطورة  مق. ا. ح) بما في ذلك التدابیر االحترازیة، فرد االعتبار هو حك 676/2

احترازي مع زوال الخطورة اإلجرامیة ولیس في القوانین التي  اإلجرامیة وال مبرر لتدابیر
تنافى مع هذه النتیجة ولكن متى یكون التدبیر االحترازي أثار من أثار استعرضناها , ما ی

  الحكم الجنائي؟.

 ـــــ

 390ص  1994المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -النظریة العامة للتدابیر االحترازیة عبد اهللا سلیمان:  -)1( 
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ذلك بالنسبة للتدبیر الشخصي الذي ینزل بسب خطورة الفاعل، فال یطلق  رال یتصو         
سراح المحكوم علیه إال بعد التأكد من زوال خطورته، إذن فكیف یطبق رد االعتبار على هذه 

بعض الشراح إلى القول بعدم إمكانیة تطبیق نظام رد  عالطائفة من التدابیر؟، هذا ما دف
 .)1(رازیة االعتبار على التدابیر االحت

ولكن هنالك بعض التدابیر التي یمكن أن تكون أثرا من أثار الحكم الجزائي وهى التدابیر     
یمكن أن یكون موضوعها الحرمان من بعض الحقوق، كالوصایة وسقوط السلطة األبویة 
والقوامة والمنع من ممارسة مهنة أو عمل, فهي تدابیر یختلط مفهومها في بعض القوانین 

 وبات التبعیة لذلك یمكن تطبیق رد االعتبار علیها.بالعق

ویرى لیفاسیر أنه من المبـالغ القول بأن نظام رد االعتبار لیس له أي تأثیر على  
 إذ هو مناسبة إلعادة فحص الخطورة اإلجرامیة لدى الجاني. ةالتدابیر االحترازی

ائري أن یتدخل في هذه وفي الحقیقة فإنه وللفصل في هذا األمر, یجب على المشرع الجز 
, -تدابیر األمن حسب المشرع الجزائري -النقطة وأن ینص صراحة على أن التدابیر االحترازیة

 یشملها رد االعتبار سواء كان قضائیا أو قانونیا.
 الشروط المتعلقة بالطلب الفرع الثالث:

الشروط تحت  حتى یقبل الطلب المتضمن رد االعتبار القضائي, یتعین أن تتوافر فیه بعض
 طائلة عدم قبوله شكال وهي:

یجب أن یقدم الطلب من قبل المحكوم علیه ,الذي صدر حكم یقضي بإدانته فإذا كان  -1
، وفي حالة وفاة المحكوم علیه یجوز لزوجة أو أصوله أو )2(محجورا علیه فمن نائبه القانوني 

,ولكن في مهلة سنة اعتبارا من فروعه تتبع  الطلب ,بل إن لهم أیضا أن یقوموا بتقدیم الطلب 
 ق. إ. ج. 680تاریخ وفاة المحكوم علیه وهذا ما نصت علیه المادة 

 
 ــــــ
 391عبد اهللا سلیمان ، المرجع السابق ، ص  -)1(
 .301أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص:  -)2( 
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یجب أن یتضمن الطلب المتضمن رد االعتبار القضائي, مجموع العقوبات الصادرة  -2

التي لم یحصل محوها عن طریق رد اعتبار  سابق أو بصدور عفو شامل وهذا طبقا لنص 
ق إ ج, ذلك أن طلب رد االعتبار ال یتجزأ فإذا كان لطالب رد االعتبار سوابق  679المادة 

ام ، فال یجوز رد إعتباره في أي حكم منها دون اآلخر، بل إذا متعددة في جرائم القانون الع
قام مانع من رد االعتبار بالنسبة لحكم منها ،وجب رفض الطلب, ألن رد االعتبار معناه عّد 
المحكوم علیه تقي السیرة حسن الخلق ,فال یصح الحكم بإعادة االعتبار إلى المحكوم علیه 

 . )1(آلخر بالنسبة لبعض األحكام دون البعض ا

وهذا ما یعبر عنه الفقه بمبدأ عدم قابلیة رد االعتبار القضائي للتجزئة فإذا تعددت  
األحكام التي صدرت ضد طالب رد االعتبار ,فال یجوز رد اعتباره عن بعضها دون البعض 

 .اآلخر

حكام فال و نتیجة لذلك فإنه إذا لم تكن شروط رد االعتبار متوافرة بالنسبة ألحد هذه األ       
یجوز رد اعتباره عما عداه منها، وعلة هذا المبدأ أن رد االعتبار یعني جدارة المحكوم علیه 
باسترداد مكانته في المجتمع كمواطن شریف، وهذه الجدارة تقدر بالنظر إلى شخصیته في 

نها مجموعها ككل ال یتجزأ، فإذا كانت غیر جدیرة برد االعتبار في أحد جوانبها فمعنى ذلك أ
 .  )2( غیر جدیرة به على اإلطالق

من قانون اإلجراءات الجزائیة یجب أن یشمل طلب رد  679وعلیه طبقا ألحكام المادة  
االعتبار مجموع العقوبات التي لم یحصل محوها عن طریق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو 

 شامل.
إن الطلب الذي ال " في النص القانوني ف یجبوبما أن المشرع قد استعمل عبارة "  

قرار صادر یوم  .()3(یشمل على جمیع العقوبات المحكوم بها على الطالب یكون غیر مقبول 
 ).50325من الغرفة الجنائیة األولى في الطعن رقم  1988جوان  28

 ــــ
 .889رؤوف عبید، المرجع السابق، ص:  . )1(
 82عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق ، ص  -)2(
 .102جیاللي بغدادي،مرجع سابق ص: -) 3(  
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یجب أن یتضمن طلب رد االعتبار تاریخ الحكم باإلدانة واألماكن التي أقام فیها  - 1
ذلك  ق.إ. ج, و یهدف 685المحكوم علیه, منذ تاریخ اإلفراج عنه وهذا ما نصت علیه المادة 

إلى التأكید من تحسن سیرة المحكوم علیه وجدارته برد االعتبار القضائي وذلك بإجراء تحقیق 
 اجتماعي في األماكن التي أقام فیها المحكوم علیه منذ تاریخ اإلفراج عنه.

وٕان الشروط السالفة الذكر یجب توفرها في طلب االعتبار القضائي وهذا ما أكده قرار   
الذي جاء فیه:" ال یكفي لقبول رد االعتبار القضائي تقدیم الطلب في الفترة المحكمة العلیا و 

  )1(الزمنیة المحددة قانونا بل یجب على الطالب مراعاة جمیع اإلجراءات الشكلیة".
من ق إ ج فإنه ال یجوز في حالة رفض  691نه وطبقا لنص المادة اهذا وتجب اإلشارة 

قبل انقضاء  684الحالة المنصوص علیها في المادة الطلب تقدیم طلب جدید حتى ولو في 
 مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ الرفض.

وهذا ما أشار إلیه قرار  المحكمة العلیا الذي جاء فیه ما یلي: " من المقرر قانونا أنه         
ال یجوز تقدیم طلب رد اعتبار جدید قبل انقضاء مهلة سنتین اعتبار من تاریخ رفض الطلب 

الذي رفض  -ول والقرار المطعون فیه لم یناقش الخطأ المادي الوارد في القرار األول األ
و اكتفى بقبول بطلب رد االعتبار دون  –الطلب بحجة عدم استیفاء المدة القانونیة المحددة 

توضیح أساس ذلك, مما یشكل تناقضا بین القرارین ویترتب على غرفة االتهام أن تفصل في 
 ) 2(ید".الموضوع من جد

السابقة الذكر, ال تسري إال إذا كان  691هذا وٕان القاعدة المنصوص علیها في المادة  
القرار األول قد فصل في موضوع الطلب و قضى برفضه، أما إذا كان القرار األول قد اكتفى 
بالفصل في شكل الطلب و قضى بعدم قبوله شكال ,على أساس أنه مثال قدم مباشرة إلى 

عام لدى المجلس القضائي دون تقدیمه إلى وكیل الجمهوریة كما تنص على ذلك النائب ال
 .ق.إ.ج 685المدة 

  ـــ
 .241، ص:2003، االجنهاد القضائي للغرفة الجنائیة، عدد خاص ،23/11/99بتاریخ  225688قرار  -)1( 
  .245ص  2003االجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة عدد خاص  : 08/12/1998بتاریخ  215 819قرار رقم:  -)2( 
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أن یصحح طلبه، بتقدیمه إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته  رفیجوز للمعني باألم 
و على غرفة االتهام في هذه الحالة أن تفصل في موضوع الطلب ال أن تقرر عدم قبوله لعدم 

ل، و هذا ما قضت به الفرقة الجنائیة بالمحكمة انقضاء مهلة سنتین على صدور القرار األو 
 .)1( 07/01/1986العلیا في قرارها الصادر في 

و بعد تفصیل هذا الشرط الثالث و األخیر لقبول طلب رد االعتبار القضائي فإننا نطرح      
 السؤال التالي:

هل یجوز في إطار التشریع الجزائري تكرار الحكم برد االعتبار؟ أو بمعنى آخر هل یجوز رد 
 679الجزائیة و تحدیدا المواد من  تاعتبار على رد اعتبار ؟ ، بالرجوع إلى قانون اإلجراءا

 منه المنظمة لرد االعتبار القضائي ال نجد مادة صریحة تحكم هذه الحالة. 693إلى 
سكوت المشرع الجزائري عن التطرق لها معناه أنه أجاز تكرار الحكم برد  فهل

 االعتبار؟ خاصة و أننا نعلم أنه ال بطالن و ال حظر إال بنص قانوني ؟ .
منه  547الجنائیة المصري نجد المادة  تبالرجوع إلى القانون المقارن و تحدیدا قانون اإلجراءا

 كم برد اعتبار المحكوم علیه إّال مرة واحدة ".التي تنص على مایلي: " ال یجوز الح
ویعني ذلك أنه و طبقا للقانون المصري إذا رد اعتبار المحكوم علیه، ثم صدر علیه بعد     

وعلة ذلك أّنه  )2(ذلك حكم آخر فال یجوز أن یرد إلیه اعتباره و هذا بالنسبة لهذا الحكم األخیر
أنه غیر  -على وجه نهائي–اعتباره فقد أثبت بذلك إذا أدین المحكوم علیه بعد أن رد إلیه 

جدیر بالمزایا التي ینطوي علیها هذا النظام، وال داعي لتكرار التسامح من جانب المجتمع إزاء 
 شخص یكرر االعتداء على حقوق المجتمع.

السالفة الذكر، التي جاء بها المشرع المصري تتفق مع  547وفي الحقیقة فإن المادة         
لسفة رد االعتبار  الذي على الطالب أن یثبت اندماجه في المجتمع من جدید وبصفة قطعیة ف

فإن الشخص الذي یرد اعتباره, ثم یصدر ضده حكم جدید باإلدانة, قد  ال رجوع فیها و علیه
أثبت بصفة نهائیة بأنه غیر جدیر بنظام رد االعتبار وأنه غیر أهل له وعلیه فال یجوز له 

 برد االعتبار، كما ال یجوز الحكم برد االعتبار إلیه مرة أخرى، وعلى المشرع  تكرار طلبه
 ــــــــــ

 303المرجع السابق ص  –أحسن بوسقیعة  -)1( 
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أن یتدخل و یتدارك الفراغ الموجود في القانون الجزائري وذلك بالنص صراحة على  الجزائري

ه إجازة عدم جواز تكرار الحكم برد االعتبار حتى ال یفسر عدم تطرقه لهذا الموضوع على أن
من ق.إ.ج، التي تنص على رد االعتبار القضائي  682مقتضیات المادة له وهذا رغــم 

 ونون في حالة العود القانوني.للمحكوم علیهم الذین یك
 

 المطلب الثاني: إجراءات رد االعتبار القضائي و آثاره

أن تطرقنا في المطلب األول للشروط المتعلقة برد االعتبار القضائي، و بعد أن  بعد 
قمنا بتفصیلها و رأینا أّن منها الشرط الزمني و الشرط المتعلق بتنفیذ العقوبة و الشرط المتعلق 

 بالطلب. 

 .نتطرق في هذا المطلب الثاني إلجراءات رد االعتبار القضائي و كذلك اآلثار المترتبة عنه

 إجراءات رد االعتبار القضائي الفرع األول: 

منه،  693إلى  686بالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري, و تحدید المواد 
 : یمكننا تقسیم إجراءات رد االعتبار القضائي إلى نوعین

في اإلجراءات األولیة للفصل في طلب رد االعتبار القضائي، و اإلجراءات النهائیة للفصل 
 طلب رد االعتبار القضائي.

 :أوال: اإلجراءات األولیة للفصل في طلب رد االعتبار القضائي

 من ق.إ.ج.  688إلى   686و هي اإلجراءات المنصوص علیها في المواد 

وكیل الجمهوریة، بعد الطلب الذي یقدمه المحكوم علیه  و تبدأ هذه اإلجراءات التي یقوم بها
من  685إلى وكیل الجمهوریة و الذي یطلب فیه رد اعتباره قضاءا, و حسب نص المادة 

 ق.إ.ج فیجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط التالیة:
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یجب أن یقدم المحكوم علیه طلب رد االعتبار, إلى وكیل الجمهوریة بدائرة اختصاص  -1
قامته، و علیه إذا قدم المحكوم علیه طلب رد االعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إ

 اختصاص أخرى, غیر دائرة اختصاص محل إقامته فیكون هذا الطلب غیر مقبول شكال.

 على الطالب أن یذكر بدقة في هذا الطلب:   -  2

 تاریخ الحكم باإلدانة. -أ               

 ماكن التي أقام بها المحكوم علیه منذ اإلفراج عنه.األ -ب               

الجزائیة  تمن قانون اإلجراءا 790وهي نفس الشروط المنصوص علیها في المادة     
كان المحكوم علیه مقیما في فرنسا أو مقیما  اغیر أن هذه المادة تمیز بین ما إذ   ،الفرنسي

 في الخارج.

كان المحكوم علیه مقیما في فرنسا وقت تقدیم الطلب، فإنه یقدم طلبه إلى وكیل  فإذا     
 الجمهوریة بدائرة اختصاص محل إقامته.

أما إذا كان المحكوم علیه مقیم خارج فرنسا وقت تقدیم الطلب فإنه یقدم إلى وكیل     
 الجمهوریة بدائرة اختصاص آخر محل إقامة له بفرنسا.

ثارة نقطة یمكن تصورها عملیا في الجزائر، وهي تلك المتعلقة باألجانب وٕان ذلك یدفعنا إل
الذین تصدر ضدهم أحكام  باإلدانة في الجزائر، فهل یجوز لهم رد اعتبارهم في الجزائر 

 باعتباره بلد اإلدانة ؟ .

على أنه : " یجوز رد اعتبار كل شخص محكوم علیه  من ق.إ.ج 676تنص المادة  
 من جهة قضائیة بالجزائر".لجنایة أو جنحة 

إن المادة السالفة الذكر جاءت عامة، و علیه فإذا كان الشخص أجنبیا وصدر حكم  
بإدانته بجنایة أو جنحة و كان هذا الحكم صادر عن جهة قضائیة بالجزائر, فإنه یجوز له 

 طلب رد اعتباره أمام الجهات القضائیة الجزائریة.

األجنبي الذي صدرت ضده أحكام في اإلقلیم  وعلیه نستنتج من هذا النص أنّ  
 الجزائري، ال یسمح له القانون الجزائري بطلب رد االعتبار في بالده.
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وفي حالة قیامه بهذا الطلب یصبح في نظر المشرع الجزائري باطال، ألن هذه المسألة تمس 
 بالسیادة.

ضي بإدانته في وحسب مبدأ المعاملة بالمثل، فإن الجزائري الذي صدر ضده حكم یق 
الخارج، فإنه ال یجوز له طلب رد اعتباره, إّال أمام الجهات القضائیة للدولة األجنبیة التي أدین 

 فیها.

الجزائیة الفرنسي  تمن قانون اإلجراءا 782ونفس األحكام السالفة الذكر، نصت علیها المادة 
بة جنایة أو جنحة أو التي جاء فیها مایلي: " كل شخص أدین من طرف محكمة فرنسیة بعقو 

 مخالفة، یمكن أن یرد له اعتباره".

أما في كندا فإن رد االعتبار الذي یحصل في كندا، غیر معترف به في الخارج وهذا في عدة 
دول ومن بینها الوالیات المتحدة األمریكیة، فالشخص إذا تمت إدانته في كندا و أراد الذهاب 

لى وثیقة تسمى في التشریع األمریكي بـ: وثیقة تنازل إلى و.م.أ، فعلیه تقدیم طلب الحصول ع
  )1( ةمصلحة الهجرة و التجنس األمریكی

American Immigration and Naturalization Service Waiver  

وهذه الوثیقة تتطلب إجراء استعالمات حول بطاقة السوابق القضائیة للطالب, و هذا من طرف 
األمریكیة، و في نهایة هذه االستعالمات یمكن للطالب أعوان مصلحة الهجرة و التجنس 

الحصول على وثیقة التنازل السالفة الذكر لدى مصالح السفارة األمریكیة بكندا، لیمكنه الدخول 
 الو.م.أ.

غیر أن طالب رد االعتبار قد ال یقدم طلب إلى وكیل الجمهوریة حسب نص المدة  
ى النائب العام دون المرور عبر وكیل الجمهوریة، السالفة الذكر، بل یقدمه مباشرة إل 685

 فهل یجوز ذلك ؟ .
 

 ـــــ

  www.npb-cnlc.gc.ca/infoctr/factsh/pardonfaq-f.htmأنظر الموقع:       -)1(
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من  33لقد أجابت عن ذلك المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه: " إّن مؤدي نص المادة 
قانون اإلجراءات الجزائیة هو أن النائب العام یمثل النیابة العامة أمام المجلس القضائي 
ومجموع المحاكم، ویباشر أعضاء النیابة العامة الدعوى العمومیة تحت إشرافه، كما أن مؤدي 

من نفس القانون هو أّن وكیل الجمهوریة یمثل النائب العام لدى المحكمة  35نص المادة 
 ین في نطاق دائرة اختصاصها، فإن ذلك كله یجسد مبدأ عدم قابلیة النیابة للتجزئة. المع

إذا كان ثابتا من ملف اإلجراءات أن الطاعن كان قد تقدم بطلب رد االعتبار إلى  
النائب العام وأنه عند عرض هذا الطلب على غرفة االتهام للبث فیه فإنها قررت عدم قبوله 

من قانون اإلجراءات  685الجمهوریة كما تنص على ذلك أحكام المادة  لعدم تقدیمه إلى وكیل
 الجزائیة وتقدیمه مباشرة إلى النائب العام.

إن الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فیه تأسیسا على الخطأ في تطبیق القانون  
 .)1(یكون مقبوال وفي محله ولذلك یستوجب نقض القرار وٕابطاله" 

عدم قابلیة النیابة للتجزئة, فیجوز للمحكوم علیه أن یقدم طلبه مباشرة إلى  وعلیه وتجسیدا لمبدأ
 النائب العام دون المرور عبر وكیل الجمهوریة.

وبعد ذلك تبدأ اإلجراءات األولیة للفصل في طلب رد االعتبار والتي یقوم بها بدایة وكیل 
 الجمهوریة الذي یجب علیه القیام بما یلي:

من قانون اإلجراءات الجزائیة أن یقوم  686هوریة حسب المادة یجب على وكیل الجم -1
بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة أو األمن في الجهات التي كان المحكوم علیه مقیما بها 

 وأن یستطلع رأي القاضي تطبق العقوبات.

 
 ــــــ
 ..244، ص 1989م المجلة القضائیة العدد الثاني، 04/12/1984بتاریخ : 41055رقم  قرار  -)1(
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وعلیه وحسب المادة السالفة الذكر فإن التحقیق االجتماعي یعد ضروریا لتقدیر اندماج        
المحكوم علیه من جدید في المجتمع, وأهلیته للحصول على رد االعتبار وهذا ما أشار إلیه 

العلیا الذي جاء فیه ما یلي: " إن إثبات التحقیق االجتماعي بأن سلوك المتهم قرار المحكمة 
قد استقام ودفعه الرسوم المستحقة إلى الخزینة، یترتب عنه إصدار قرار رد االعتبار القضائي 

 .)1(من طرف غرفة االتهام"

السؤال بالنسبة للحصول على رأي قاضي تطبیق العقوبات حسب نفس المادة  ویطرح         
 فهل هو إلزامي أم ال ؟.

لتي ابعد تقدیم الطلب مشتمال على بیان هویة الطالب وتاریخ الحكم بإدانته واألماكن      
 . أقام بها من ذلك الحین

درك الوطني ثم یستطلع یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیقي بمعرفة مصالح الشرطة أو ال
قانون اإلجراءات الجزائیة غیر أن سهو  686رأي قاضي تطبیق العقوبات طبقا لألحكام المادة 

النیابة عن استطالع رأي قاضي تطبیق العقوبات ال یترتب علیه النقض طالما أن غرفة 
مسببا كافیا االتهام غیر مقیدة برأیه وما دام أن قضاءها یرفض الطلب أو قبوله یجب أن یكون 

)2( 

من قانون اإلجراءات الجزائیة یقوم وكیل الجمهوریة  687بعد ذلك وحسب المادة  -2
 بتشكیل ملف طلب االعتبار القضائي والذي یتكون من: 

  نسخة من األحكام الصادرة بالعقوبة. - أ
مستخرج من سجل اإلیداع بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بها المحكوم علیه مدة  - ب

لك رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في عقوبته وكذ
 الحبس.

 ـــــ
 .117ص:  54العدد  -نشرة القضاة– 14/12/1997بتاریخ  368قرار رقم  -)1(
 . 104جیاللي بغدادي المرجع السابق ص:   -)2(
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المحكوم علیه مدة  مستخرج من سجل اإلیداع بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بها -ج
عقوبته وكذلك رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في 

 الحبس.

 من صحیفة الحالة الجزائریة. 1القسیمة رقم  – د

 ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأي إلى النائب العام.

أن الفقرة األخیرة السالفة الذكر, تصطدم مع نفس الفقرة من النص الفرنسي التي تنص  غیر
من صحیفة السوابق القضائیة كجزء من هذا الملف ولیس القسیمة رقم  02على القسیمة رقم 

 فأیهما یطبق هنا، هل النص العربي أم النص الفرنسي؟ 01

ة على أن اللغة العربیة هي اللغة بغض النظر عن الدستور الذي ینص في مادته الثالث
من صحیفة  01والرسمیة، فإن النص الفرنسي هو الصحیح، ذلك أّن القسیمة رقم  الوطنیة

هي بیان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم  02الحالة الجزائیة هي األصل، وأن القسیمة رقم 
القسیمة رقم  ق.إ.ج وال تسلم 1/ 630والخاصة بالشخص نفسه وهذا حسب نص المادة  01
حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة، سوى ألشخاص مذكورین على سبیل الحصر، ومن  02

 بینهم أعضاء النیابة، بمن فیهم وكیل الجمهوریة هذا من جهة.

تجب اإلشارة إلى انه ال یجوز لوكیل الجمهوریة ,أن یتخلى عن اختصاصه في  و   
ائي، وهذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة تشكیل الملف إلى طالب رد االعتبار القض

العلیا الذي جاء فیه ما یلي: " إّن غرفة االتهام برفضها طلب االعتبار المقدم على أساس 
عدم تقدیم حكم محكمة الجنایات وكذلك الوضعیة الجزائیة من طرف الطالب قد خالفه أحكام 

لجمهوریة المختص هو المكلف بتقدیم من قانون اإلجراءات الجزائیة ألن وكیل ا 687المادة 
 .  ).1". (الوثیقتین السابقتین

 
 ــــــــــــ
 .253، ص: 2003م االجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، عدد خاص 14/3/2000بتاریخ  237572قرار رقم  -)1(
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بعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل الملف المتعلق برد االعتبار القضائي یقوم بعد ذلك  - 
 بإرسال هذا الملف مشفوعا برایه إلى النائب العام.                                    

من ق.إ.ج برفع الطلب إلى غرفة االتهام  688یقوم النائب العام وحسب مقتضیات المادة  - 
 القضائي.بالمجلس 

وعلیه ال یجوز لوكیل الجمهوریة أن یقوم برفع الملف المتعلق برد االعتبار القضائي         
 مباشرة إلى غرفة االتهام دون المرور عبر النائب العام.

من قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي  793ونفس هذه األحكام نصت علیها المادة        
غرفة االتهام من طرف النائب العام لدى المجلس  التي نصت على ما یلي: " تخطر

 القضائي"

هذا ویجوز للطالب أن یقدم مباشرة إلى غرفة االتهام, سائر المستندات المفیدة حسب         
ق.إ.ج دون أن یمر عبر وكیل الجمهوریة الذي قدم له طلب رد  688الفقرة الثانیة من المادة 

 االعتبار ألول مرة.

 ات النهائیة للفصل في طلب رد االعتبار القضائي.ثانیا: اإلجراء

من قانون  693إلى  689لقد نص المشرع الجزائري على هذه اإلجراءات في المواد 
 اإلجراءات الجزائیة، وهي اإلجراءات التي تختص بها غرفة االتهام.

حیث یتعین على غرفة االتهام بعد إخطارها بالطلب المتعلق برد االعتبار عن طریق 
لنائب العام، أن تفصل في الطلب خالل میعاد شهرین, وذلك بعد إبداء طلبات النائب العام ا

وسماع أقوال الطرف الذي یعینه األمر أو محامیه أو بعد استدعائه بصفة قانونیة، وهذا ما 
 ق.إ.ج. 689نصت علیه المادة 

فة االتهام والجهة القضائیة المختصة بالفصل في طلب رد االعتبار في فرنسا هي غر 
من قانون اإلجراءات الجزائیة  794و  783على غرار الجزائر، وهذا ما نصت علیه المادة 

 الفرنسي.
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أما في كند فیختص بالفصل في طلب رد االعتبار لجنة خاصة تسمى باللجنة الوطنیة 
للحریات المشروطة التي هي وحدها المخولة حسب القانون الكندي المتعلق بصحیفة السوابق 

 لقضائیة بتحریر، منح، رفض، إلغاء رد االعتبارا

أما في مصر فیختص بالفصل في طلب رد االعتبار القضائي محكمة الجنایات التابع       
من قانون  536لها محل إقامة المحكوم علیه بناءا على طلبه، حسبما جاء بنص المادة 

 ) 1(اإلجراءات الجنائیة المصري 

رد االعتبار في الجزائر غرفة االتهام وهي غرفة من وعلیه یختص بالفصل في طلب 
من قانون  211إلى  176غرف المجلس القضائي، نظمها المشرع الجزائري في المواد 

 اإلجراءات الجزائیة.

حیث تتكون غرفة االتهام من رئیس ومستشارین یعینون بقرار من وزیر العدل لمدة 
ار مصالح الوزارة، وعلى الخصوص مدیریة ثالثة سنوات، وٕاذا حصل ألحدهم مانع تعین إخب

الشؤون الجزائیة والعفو فورا، لكي یقوم الوزیر بتعیین من یخلفه، إذ ال یسوغ لرئیس المجلس 
 )2(القضائي، إال انتداب قضاة المحاكم االبتدائیة بصفة مؤقتة 

وعلیه فإن غرفة االتهام تفصل في طلب رد االعتبار في میعاد ال یجوز شهرین بعد 
إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي یعنیه األمر أو محامیه أو بعد استدعائه 

فتنظر محكمة الجنایات في الطلب وتفصل فیه في غرفة  ) 3(بصفة قانونیة، أما في مصر 
المشورة دون تحدید أجل قانوني معین، بخالف الجزائر التي یجب فیها على غرفة االتهام أن 

اإلجراءات  من قانون 544لطلب في میعاد شهرین، وهذا ما نصت علیه المادة تفصل في ا
 الجنائیة المصري 

 

 

 ــــــــ

 .16، ص: 2000، الطبعة األولى، رد االعتبار الجنائي و التجارينور العمروسي: ا - )1(
 .225، ص: 1999 ، الدیوان الوطني لالشغال التربویة ، الجزائر ،التحقیقجیاللي بغدادي:  -)2( 

 .16المرجع السابق، ص: نفس أنور العمروسي:  -)3(
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ق.إ.ج :"یجوز الطعن في حكم غرفة االتهام لدى المحكمة العلیا  690حسب المادة  و
ضمن الكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون", وعلیه فقرار غرفة االتهام غیر قابل للطعن 

 ق.إ.ج.ف 795سي الذي نص على ذلك في المادة فیه سوى بالنقض على غرار المشرع الفرن
ق.إ.ج مصري على اآلتي :" وال یقبل الطعن في الحكم  544/3في حین نصت المادة 

إّال بطریق النقض لخطأ في تطبیق القانون أو تأویله، وتتبع في الطعن األوضاع والمواعید 
 )1(المقررة للطعن بطریق النقض في األحكام" 

وعلیه فالمشرع المصري وٕان أجاز الطعن في الحكم الصادر برد االعتبار بطریق  
النقض، إّال أنه ضیق من نطاقه بان سمح به حالة واحدة فقط، وهي الخطأ في تطبیق القانون 

الذي أجاز الطعن فیه بطریق النقض  -وكذلك الفرنسي -أو تفسیره وهذا خالفا لمشرع الجزائري
 ق.إ.ج. 500عینة من الصور المنصوص علیها في المادة دون حصره في صورة م

أما في كندا فإن القرار الصادر عن اللجنة الوطنیة للحریات المشروطة والفاصل في 
طلب رد االعتبار غیر قابل للطعن فیه بأي طعن، فقط على الطالب أن ینتظر مرور سنة 

 )2(كاملة من تاریخ الرفض لیقوم بتجدید طلبه 
ق.إ.ج السالفة الذكر، قد  690النقض في قرار غرفة االتهام حسب المادة وٕان الطعن ب

یكون من طرف الطالب وهذا في حالة صدور قرار بالرفض وفي هذا الصدد نشیر إلى قرار 
والذي جاء فیه مایلي:  27/09/2004غرفة االتهام لدى مجلس قضاء تیارت  الصادر بتاریخ 

سنوات طبقا للمادة  03بات االعتبار قبل انقضاء مهلة " . . .حیث وبذلك ال یجوز تقدیم طل
 من قانون اإلجراءات الجزائیة . 681

 حیث أنه في هذه الحالة یجب عدم قبول الطلب شكال . . . ".
 
 
 
 ــــ
 .39سابق، ص: المرجع نفس الالعمروسي،  رأنو  -)1(
 أنظر موقع األنترنات السابق. -)2(
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قد یكون الطعن بالنقض من طرف النیابة العامة إذا صدر القرار بالقبول وكان مخالفا  كما
ق.إ.ج وفي هذا  689لطلبات النیابة العامة, التي أبدتها أمام غرفة االتهام حسب المادة 

 09/11/2004اإلطار نشیر إلى قرار غرفة االتهام لدى مجلس قضاء تیارت الصادر بتاریخ 
 یلي: والذي جاء فیه ما

" .....إّن السلطات المعنیة باألمر قد أحضرت الشهادات الالزمة وأدلت برأیها حسبما تنص  
 من قانون اإلجراءات الجزائیة. 686علیه المادة 

 حیث أّن السید النائب العام لم یتعرض للطلب المذكور أعاله.

 حیث أنه یجب االستجابة لهذا الطلب......" 

ة حسب القانون الجزائري هو أّن غرفة االتهام هي المختصة غیر أنه إذا كانت القاعد
ق.إ.ج التي  693بالفصل في طلب رد االعتبار، إال أن هنالك استثناءا نصت علیه المادة 

جاء فیها ما یلي :" في الحالة التي تصدر فیها المحكمة العلیا حكما باإلدانة بعد رفع األمر 
 تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد االعتبار. إلیها كامال، فإن هذه الجهة القضائیة

ویجري التحقیق حینئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة. ",وعلیه       
 فإن المحكمة العلیا یمكن أن تفصل في طلب رد االعتبار حسب المادة السالفة الذكر.

، حكما باإلدانة المحكمة العلیار فیها ولكن السؤال المطروح: ما هي الحالة التي تصد     
بعد رفع األمر إلیها كامال؟, مع العلم أّن المحكمة العلیا هي محكمة قانون ولیست محكمة 

 موضوع؟

بالرجوع إلى قانون اإلجراءات الجزائیة، ال نجد مادة محددة تنص صراحة على        
 حكم باإلدانة بناءا على ذلك.اختصاص المحكمة العلیا بالفصل في موضوع الدعوى وٕاصدار 

من ق.إ.ج والمتعلقة بطلبات إعادة النظر والتي  8و 531/7فقط هنالك نص المادة 
جاء فیها ما یلي: " ال یسمح بطلبات إعادة النظر إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس 
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كانت تقضي القضائیة أو لألحكام الصادرة عن المحاكم إذ حازت قوة الشيء المقضي فیه و 
 باإلدانة في جنایة أو جنحة.

وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ویقوم القاضي المقرر      
 بجمیع إجراءات التحقیق وعند الضرورة بطریق اإلنابة القضائیة.

عدم  وٕاذا قبلت المحكمة العلیا الطلب قضت بغیر إحالة ببطالن أحكام اإلدانة التي تثبت      
 "صحتها.

وٕان كانت تفصل في  المحكمة العلیاغیر أّنه وفقا للفقرة الثامنة من نفس المادة، فإّن 
ق.إ.ج بل تصدر حكما  693الموضوع، إال أنها ال تصدر حكما باإلدانة كما تشترطه المادة 

ببطالن أحكام اإلدانة وعلیه فالحالة المنصوص علیها كاستثناء عن اختصاص غرفة االتهام 
ال  693حسب المادة  المحكمة العلیافي نظر طلب رد االعتبار القضائي والتي تختص بها 

 تنطبق على طلب إعادة النظر.

المحكمة ق.إ.ج هي عندما تنقض  693أم أّن الحالة المنصوص علیها في المادة 
ق.إ.ج :" وٕان لم یدع حكم  524/2الحكم بدون إحالة؟ كما نصت على ذلك المادة العلیا 

 المحكمة من النزاع شیئا یفصل فیه نقض الحكم المطعون فیه دون إحالة"

تصدر حكما بنقض الحكم المطعون فیه دون  المحكمة العلیاهذه المادة تقضي بان 
إحالة وبالتالي دون أن تفصل في الموضوع أو تصدر حكما باإلدانة, وعلیه هذه المادة ال 

 ق.إ.ج. 693تخص الحالة المنصوص علیها في المادة 

ق.إ.ج تتعلق بامتیاز التقاضي  693أم أن الحالة المنصوص علیها في المادة 
ق.إ.ج, غیر أّنه باستقراء المواد السالفة الذكر نجد  581إلى  573المنصوص علیه في المواد 

تختص بالتحقیق في مثل هذه الحاالت فقط دون أن تصدر حكما باإلدانة  المحكمة العلیاأن 
 ق.إ.ج  576و  575و  574اء التحقیق فأّنها تقوم وحسب المواد ألنه بعد انته
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بإحالة القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان 
 وتصدر حكما باإلدانة. المحكمة العلیایمارس فیها المتهم مهامه دون أن تفصل فیها 

وعلیه یمكننا القول أن هذه المادة  لم تعد ذات جدوى، باعتبارها موجودة منذ تاریخ 
آنذاك تصدر  المحكمة العلیا، أین كانت 1966صدور قانون اإلجراءات الجزائیة أي منذ سنة 

أحكاما ما باإلدانة وعلیه یعود لها االختصاص في النظر في طلبات رد االعتبار غیر أنها لم 
ل هذه األحكام بسبب مختلف التعدیالت التي أدخلت على قانون اإلجراءات تعد تصدر مث

     )1(الجزائیة وقانون العقوبات، مما یتعین معه القول بضرورة إلغاء هذه المادة 

إلضافة إلى ذلك، یرد في التشریع الجزائري استثناء آخر وارد على اختصاص غرفة با         
تبار القضائي، وهو االستثناء المنصوص علیه في المادة االتهام في الفصل في طلب االع

ق.إ.ج التي جاء نصها كما یلي:" إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكیدة على انه  490
صلح حالة، جاز لقسم األحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من یوم انتهاء مدة 

دمة من صاحب الشأن أو من النیابة تدبیر الحمایة أو التهذیب أن تقرر بناءا على عریضة مق
وتختص بالنظر في ذلك كل  المنوه بها عن التدبیر. 01أو من تلقاء نفسها إلغاء القسیمة رقم 

من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصال أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو 
األمر بإلغاء أتلفت وٕاذا صدر ، وال یخضع حكمها ألي طریق من طرق الطعن، محل میالده
 المتعلقة بذلك التدبیر" 1القسیمة رقم 

وعلیه فإن رد االعتبار المتعلق باألحداث تختص بالنظر فیه حسب المادة السالفة 
الشأن  المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصال أو محكمة الموطن الحالي لصاحبالذكر 

 ولیس غرفة االتهام. أو محل میالده

 
 ـــــــ
المعهد  12، الدفعة محاضرات في مادة القاضي الجزائي -النائب العام لدى المحكمة العلیا بن عبد الرحمن السعید -)1(

 .2003/2004الوطني للقضاء 
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اضي قمع مالحظة أن رد االعتبار هذا ,یخص تدابیر الحمایة أو التربیة التي یتخذها     
ق.إ.ج، وأنه یختلف عن رد االعتبار الخاص  444األحداث لصالح الحدث حسب نص المادة 

 بالبالغین من حیث شروطه وآثاره.

ق.إ.ج التنویه عن الحكم  692فبینما یترتب عن رد االعتبار القضائي حسب المادة 
الصادر برد االعتبار على هامش األحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة وان ال 

من صحیفة السوابق القضائیة, دون المساس  03و  02یمتین ینوه عن العقوبة في القس
من صحیفة السوابق القضائیة، یترتب عن رد االعتبار القضائي الخاص  1بالقسیمة رقم 

من صحیفة السوابق القضائیة المتعلقة بذلك التدبیر، وعلیه  01بالحدث إتالف القسیمة رقم 
الحال بالنسبة للبالغ كما أن الحكم بالنسبة  فمصیرها هو اإلتالف المادي ,ولیس الحفظ كما هو

 للحدث یصدر باإللغاء ویكون بناء على أمر، ولیس حكم برد االعتبار كما هو الحال للبالغ.

 آثار رد االعتبار القضائيالفرع الثاني: 

یؤدي القرار القاضي برد االعتبار القضائي إلى محو آثار الحكم الذي شمله رد       
ق.إ.ج :"و یمحو رد االعتبار في المستقبل  676/2االعتبار, وفي هذا الصدد تنص المادة 

 كل آثار اإلدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان األهلیات".

وبة، كما ینوه عنه في البطاقة رقم وینوه عن هذا القرار على هامش الحكم القاضي بالعق
من صحیفة السوابق القضائیة، في حین ال ینوه عن العقوبة التي شملها رد االعتبار في  1

ق.إ.ج،  692/1من صحیفة السوابق القضائیة, وهذا ما نصت علیه المادة  3و  2القسیمتین 
تلم  بدون مصاریف نسخة وحسب الفقرة الثانیة من نفس المادة، فیجوز لمن یرد اعتباره أن یس

 من القرار الصادر برد االعتبار ومستخرجا من صحیفة السوابق القضائیة.

یحررها كاتب الجهة  01علما أّن كل حكم صادر باإلدانة یكون موضوعا للبطاقة رقم 
القضائیة التي أصدرت الحكم ویرسلها بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى مصلحة صحیفة السوابق 

 )1()ق.إ.ج 624لس القضائي المولود في دائرته المحكم علیه (المادة القضائیة للمج
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وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائیة أن رد  676وفي هذا اإلطار یستفاد من المادة 
االعتبار یمحي آثار اإلدانة التي لحقت الشخص نتیجة الحكم الصادر علیه في جنایة أو 

 نوعان : قضائي وقانوني. جنحة من طرف جهة قضائیة جزائریة وهو

للسوابق القضائیة خالفا للعفو  2وكالهما ال یمحوان العقوبات المذكورة في البطاقة رقم 
زواال تاما كما تنص على ذلك  1العام أو الشامل الذي یزیل أثر اإلدانة المذكور بالقسیمة رقم 

 )2(ق.إ.ج   628/2صراحة المادة 

قسم الثالث لغرفة الجنح والمخالفات في الطعن رقم من ال 1991جوان  09(قرار صادر في 
62960"( 

م 16/12/1994أما في فرنسا فمنذ تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة بموجب قانون 
، لم یعد ینوه بالقرار القاضي برد االعتبار في 01/03/1994الذي دخل حیزا النفاذ في 

م القاضي بالعقوبة فحسب، بحیث صحیفة السوابق القضائیة، بل ینوه عنه على هامش الحك
من صحیفة السوابق القضائیة ( المادة  1أصبح رد االعتبار یؤدي إلى سحب البطاقة رقم 

 )3(ق.إ.ج) 798

 

 

 ـــ

  .305ة: المرجع السابق: ص: احسن بوسقیع -) 1(  
 .102جیاللي بغدادي: المرجع السابق،ص: -) 2(  
 305السابق، ص: المرجع نفس ة : أحسن بوسقیع -)3( 

 

ق.إ.ج على ما یلي :" ترسل النیابة العامة صورة  546أما في مصر فقد نصت المادة 
من حكم رد االعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشیر به على هامشه 
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ذ وتأمر بان یؤشر به في قلم السوابق".، وعلیه فإن مصر وعلى غرار الجزائر وخالفا لفرنسا من
م، الحكم الصادر فیها برد االعتبار ینوه عنه في الحكم القاضي بالعقوبة وكذلك 1994سنة 

في صحیفة السوابق القضائیة، وفي هذا اإلطار نسجل القرار الصادر عن غرفة االتهام لدى 
 والذي جاء في منطوقه ما یلي: 01/12/2003بتاریخ بسكرة مجلس قضاء 

 -".....فلهذه األسباب ومن أجلها

 من قانون اإلجراءات الجزائیة. 185و  184بعد اإلطالع على المادتین  -

 / قضى المجلس غرفة االتهام بعد المداولة قانونا

 / بقبول الطلب  في الشكل

 في الموضوع /

) في الحكمین الصادرین ضده بدرالدین -القضائي للطالب (ش القضاء برد االعتبار        
عن  27/05/95عن المجلس القضائي الخاص بقسنطینة و بتاریخ  01/12/93بتاریخ 

 .محكمة الجنایات ببسكرة

 ..." مع التنویه على هامش أصل الحكمین و على صحیفة السوابق القضائیة للمعني      

اآلثار الناتجة عن رد االعتبار القضائي هي آثار هامة یمكن  وفي الحقیقة فإن         
 تقسیمها إلى نوعین:

 
 
 

 أوال: آثار رد االعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم علیه.
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ق.إ.ج  676/2ق.إ.ج السالفة الذكر، والمادة  692وهي اآلثار المذكورة في المادة 
دانة بالنسبة للمستقبل، وزوال ما فیترتب على االعتبار القضائي محو الحكم القاضي باإل

یترتب عن ذلك  من انعدام األهلیة والحرمان من الحقوق الوطنیة، فال یحتسب الحكم سابقة 
، ویعود للمحكوم علیه كل الحقوق والمزایا التي كان محروما منها بناءا على الحكم ) 1(العود 

فیفري  06الصادر في  90/04قم من القانون ر  13باإلدانة، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 
م المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل: "ال یمكن أن ینتخب كمساعدین 1990

 وكأعضاء مكاتب مصالحة:
األشخاص  المحكوم علیهم بارتكاب جنایة أو الحبس بسبب ارتكاب جنحة والذین لم یرد  -

 إلیهم اعتبار.
 م" المفلسون والذین لم یرد غلیهم اعتباره -

وعلیه فالمحكوم علیه الذي رد إلیه اعتباره یجوز أن ینتخب كمساعد أو كعضو في مكاتب 
 المصالحة.

 . ثانیا: آثار رد االعتبار القضائي بالنسبة للغیر
ال یجوز االحتجاج برد االعتبار القضائي على الغیر وهذا بالنسبة للحقوق التي تترتب 

خص فیما یتعلق بالرد والتعویضات، فجمیع هذه لهم من الحكم الصادر باإلدانة وعلى األ
 الحقوق ال تسقط برد االعتبار وٕانما وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني

فرد االعتبار هو نظام جزائي لمحو اآلثار الجزائیة المترتبة عن الحكم دون ما یترتب         
في ذمة المحكوم علیه، فإّن رد  للغیر من حقوق، ونظرا ألّن عقوبة الغرامة تتحول إلى دین

  )2(االعتبار ال یعفى المحكوم علیه من جزاء الغرامة الذي لم یستطع الوفاء به .
 
 
 ـــــــ

 . 40أنور العمروسي: المرجع السابق، ص: -)1(
 .301ة: المرجع السابق، ص: عاحسن بوسقی -)2(      
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 الخاتمة

بعد أن تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد االعتبار , باعتباره نظاما یهدف إلى إعادة 
 إدماج المحكوم علیه من جدید في المجتمع، و إزالة عبء اإلدانة الذي لحقه 

إن معالجتنا لنظام رد االعتبار أثبتت لنا أهمیته لیس فقط من جانب المحكوم علیه 
المستفید منه, لما یوفره له من مزایا و حقوق تسمح له باالندماج مرة ثانیة بأفراد مجتمعه, و 
لكن أیضا بالنسبة للمجتمع من ناحیة استقبال عنصر كان قد فقد مكانته به نتیجة ظروف 

 .             الظروف و تحسین سلوكه ادها بتغییر هذهمعینة, و استع
 

و من ثمة فإن القضاء برد االعتبار على هذا النحو، یحقق بالفعل مصلحة فردیة        
للمحكوم علیه, لكنه بالمقابل یعود باآلثار االیجابیة على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة 

 .الجماعیة

را لتعلقه بحقوق األفراد فإن تجسیده على أرض الواقع بات و ألهمیة هذا النظام، و نظ       
أمرا أساسیا یجب أن ال یبقى دون جدوى على مستوى الجهات القضائیة المختصة التي یتعین 
علیها إتخاذ اإلجراءات الضروریة، و المستمرة لرد اعتبار األشخاص المعنیین به المستوفون 

مر برد اإلعتبار القانوني الذي یفترض القانون اتخاذه للشروط القانونیة خاصة، إذا ما تعلق األ
 .      بعیدا عن إرادة األفراد و دون طلب منهم

 
 كما یتعین أن ال یبقى رد االعتبار أمرا وهمیا, فما دام أن المحكوم علیهم إتبعوا        

و, سواء بقوة و أتبعت في مواجهتهم كافة اإلجراءات القانونیة و إستفادوا منه على هذا اّلنح
القانون أو بموجب قرار حائز لقوة الشيء المقتضى فیه, فإن المعنى القانوني یستلزم أن ال 
 .یواجه بما إرتكبه في الماضي من أفعال مجرمة و استحق رد االعتبار عنها

 
و من خالل دراستنا لرد االعتبار الجزائي الذي نص علیه المشرع الجزائري في المواد        

من قانون اإلجراءات الجزائیة, فإننا نالحظ بعض النقائص على مستوى  693لى إ 676
 التشریع الجزائري , یتعین على المشرع أن یتدخل لتداركها و من بینها : 
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نص المشرع الجزائري على اختصاص المحكمة العلیا , بالفصل في طلب رد االعتبار  -1
ق إ ج , و لكنه لم ینص على الحالة التي تختص فیها المحكمة من  693القضائي في المادة 

العلیا برد االعتبار حسب المادة السالفة الذكر , و في الحقیقة فإن هذه المادة لم تعد تتماشى 
مع اختصاص المحكمة العلیا حالیا باعتبارها محكمة قانون  مما یتطلب تدخل المشرع إللغاء 

 هذه المادة .َ 

الجزائري أن یتدخل و یقوم بتصحیح الخطأ الوارد في الفقرة الثالثة من المادة على المشرع  -2
لصحیفة السوابق القضائیة و لیس رقم  02من ق إ ج , و أن ینص على القسیمة رقم  686

و هذا في النص العربي , كجزء مكون لملف رد االعتبار القضائي الذي یشكله وكیل  01
 الجمهوریة .

زائري أن ال یكتفي بالنص على رد االعتبار القانوني , بل یجب أن ینص على المشرع الج -3
على إجراءاته كذلك  على غرار ردا العتبار القضائي ، و هذا تفادیا ألي تعسف من طرف 

البد   -4أمناء الضبط أو القضاة , في إعمال هذا الحق , في غیاب نص یضبط إجراءاته 
ى تسایر التطور الذي عرفته التشریعات الحدیثة من ق إ ج حت 692من تعدیل نص المادة 

و بالتالي یؤدي القرار القاضي برد االعتبار إلى  –كما هو الحال بالنسبة للتشریع الفرنسي 
من صحیفة السوابق القضائیة بدال من االقتصار على التأشیر بهذا  – 1سحب البطاقة رقم 

 . 01البطاقة رقم  –السوابق القضائیة القرار على هامشي الحكم القاضي بالعقوبة و صحیفة 

هنالك فراغ قانوني واضح , في مسألة تحدید اآلجال للنیابة العامة , عندما یرفع لها طلب  -5
من قانون إ ج و علیه یجب على  688رد االعتبار، و تحویله إلى غرفة االتهام حسب المادة 

أجل اإلسراع في إدماج المحكوم علیه المشرع أن یحدد هذه اآلجال للنیابة العامة , و هذا من 
 من جدید في المجتمع .

لم ینص المشرع الجزائري على عدم جواز طلب رد االعتبار على رد إعتبار سابق  -6
صراحة , و هذا خالفا للمشرع المصري , و على المشرع الجزائري أن ینص على ذلك بنص 

 یتعارض مع فلسفة رد االعتبار .صریح تفادیا , لتفسیر ذلك على أنه إجازة له و هو ما 
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بنظــام رد االعتبــار طوائــف معینــة مــن المحكــومین وهــم : األحــداث مهمــا  نقتــرح اســتثناء مــن -7
كانــت الجــرائم التــي ارتكبوهــا والمحكــوم علــیهم مــع إیقــاف التنفیــذ والمحكــوم علــیهم عــن الجـــرائم 

 .السیاسیة

استوقفني مصطلح " اإلدانة العادلة " إي بالمفهوم المعاكس انـه  676اطالعي على المادة  -8
یوجـــد إدانـــة غیـــر عادلـــة و حاولـــت ان افهـــم مقصـــد المشـــرع الجزائـــري مـــن هـــذا المصـــطلح هـــل 
یقصــد بــه العقوبــة الصــادرة عــن الجهــة القضــائیة و وفــرت للمحكــوم علیــه كــل الضــمانات للــدفاع 

ه االدانة التي حازت قوة الشئ المقضي فیه ام االدانة التي اقتنـع القضـاء عن نفسه؟ ام یقصد ب
بتوقیعها على المتهم حمایة لحقوق و أمن المجتمع ، و على كل حـال فـان العـدل أمـر نسـبي و 

 ال یكون باي صورة من الصور بصفة مطلقة 

مـل للنفـع العـام استحدث المشرع الجزائري عقوبـة بدیلـة عـن عقوبـة احـبس سـماها عقوبـة الع -9
المعـــدل و المـــتمم لقـــانون العقوبـــات  25/02/2009لبمـــؤرخ فـــي  09/01بمقتضـــى القـــانون رقـــم 

 دون النص على رد االعتبار المتعلق بهذه العقوبة .

قـانون االجـراءات الجزائیـة  "ادا حـدث بعـدارتكاب الجریمـة ان  684جـاء اللفـظ فـي المـادة  -10
بالد مخـــاطرا فـــي ســـبیلها بحیاتـــه " نالحـــظ ان اللفـــظ جـــاء ادى المحكـــوم علیـــه خـــدمات جلیلـــة للـــ

بجریمــة دون ذكــر االدانــة یعــد فراغــا قانونیــا و بالتــالي ال یمكــن ان تكــون الجریمــة دون االدانــة 
موضوع لرد االعتبار كذلك لفظ خدمات جلیلة ، و هو لفظ عام مـع المخـاطرة بالحیـاة و هـذا ال 

ة بالمال في التنمیة أو تسدید مدیونیـة أو النهـوض مـن یقع اال في زمن الحروب ، كأن المساهم
 نكبة ال تعد خدمات جلیلة .

مــــن قــــانون االجــــراءات الجزائیــــة " یجــــوز رد االعتبــــار لكــــل  676جــــاء اللفــــظ فــــي المــــادة  -11
مـن القضـاء  جزائري او اجنبي " ربط المشـرع طلـب االجنبـي رد االعتبـار فـي دولتـه نتیجـة ادانـة

الجزائــري بــأمر ســیادي و بالتــالي اي اجنبــي طلــب رد مــن قضــاء بلــده هــو اجــراء باطــل و هــذا 
 تضییق من دائرة رد االعتبار في عهد العولمة و االتفاقیات الدولیة . 
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 :المراجع باللغة العربیة  -: أوال 

 المؤلفات  -أ 

، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الدیوان الوطني لألشغال  أحسن بوسقیعة: د  -1
 .م  1992التربویة ، الطبعة األولى ، 

ووقف تنفیذ العقوبة ، جمعیة عمال المطابع  ، إعادة إعتبار أحسن سعید المومني: د  -2
  م  1992التعاونیة ، عمال االردن ، الطبعة األولى 

, مكتبة القاھرة , تفسیر القرأن العظیم الجزء الخامس و السادس ,  إسماعیل إبن كثیر -4
 . 2004, الطبعة االولى 

 .ر الفكر العربي دا, الجریمة و العقوبة في الفقھ اإلسالمي ,  اإلمام أبو زھرة -5

الطبعة , الجزء الثاني , اإلجتھاد القضائي في المواد الجزائیة ,  جیاللي بغدادي -6
 . 2000, األولى الدیوان الوطني لألشغال التربویة 

  1999, الدیوان الوطني لألشغال التربویة , التحقیق القضائي ,  جیاللي بغدادي -7

 .1997 –عمان -القسم العام  –، شرح قانون العقوبات  محمد علي سالم عیاد الحلبي - 8

القاھرة , دار الفكر العربي , مباديء القسم العام من التشریع العقابي  ,رؤوف عبید: د-9
 .الطبعة األولى , 

 المؤسسة الوطنیة, النظریة العامة للتدابیر االحترازیة ,  عبد هللا سلیمان. د  -11

 . 1994, للكتاب 

 .عوض محمد قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجریدة للنشر -12

, منشأة المعارف , التنفیذ الجنائي على ضوء الفقھ ,  عبد الحمید الشواربي. د -13
 .اإلسكندریة 

القاموس الجدید ,  علي بن ھادیة و بلحسن البلیش و الجیاللي بن الحاج یحي – 14
 . 1991, الجزائر , الطبعة السابعة , اب المؤسسة الوطنیة للكت, للطالب 

الطبعة , دار الفكر العربي , قانون العقوبات القسم العام ,  مأمون محمد سالمة. د  -15
 . 1990, الثالثة 



الطبعة األولي , دار الفكر العربي , القانون الجزائي العام ,  محمود نجیب حسني. د -16
 ,1993 . 

, رد االعتبار في القانون الجنائي و القانون التجاري ,  المستشار أنور العمروسي -17
 . 2001, دار الفكر الجامع 

القرار التأدیبي و ضماناتھ القضائیة بین الفاعلین و  ,مغاوري محمد شاھین  -19
 . 1986طبعة , دار الكتاب الحدیث , الضمان 

 الموجز في علم اإلجرام وعلم العقاب ، الطبعة الثانیة ،  ، إسحاق إبراھیم منصور -20
 1991،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة

، تنفیذ األحكام الجنائیة و مشكالتھ العملیة، المكتبة القانونیة، باب منیر حلمي خلیفة -21
 الحلق

 

 المجالت القضائیة  –ب 

 .العدد األول ,  1989المجلة القضائیة لسنة  – 1

 .العدد الثاني ,  1993المجلة القضائیة لسنة  – 2

, عدد خاص باالجتھاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا , المجلة القضائیة  - 3
 . 2003سنة 
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 الدراســة خالصة 

تكتسي دراسة موضوع رد االعتبار الجنائي أهمیة كبیرة خاصة في          

عصرنا الحاضر الذي یشهد تقدما في العلوم الجنائیة ، و هو من األنظمة العقابیة 

المجتمع فرد  التي تهدف الى رعایة المحكوم علیه و اصالحه و تأهیله لیعود الى

صالح شریف و تطمح هذه الدراسة الى التعریف بهذا النظام من خالل تناول 

المبادئ العامة بما فیها مفهوم هذا النظام و مقارنته باألنظمة العقابیة القریبة منه 

و تبیان اوجه الشبه و االختالف و اآللیات القانونیة المتبعة لالستفادة من هذا 

ن آلیتین و هما نظام رد االعتبار القانوني و بین مهیته و النظام و قد فرقنا بی

شروطه و اثره و كذلك الیة نظام رد االعتبار القضائي  مع تبیان شروطه و 

اجراءته و كذلك االثار المترتبة علیه و قد استثنینا في هذه الدراسة رد االعتبار 

  العسكري و التجاري و  رد االعتبار الخاص بالقضاة .
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