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نكعية في مجاؿ حماية عرؼ النصؼ الثاني مف القرف العشريف قفزة               
كالعيد الدكلي لمحقكؽ  (1)حقكؽ اإلنساف خاصة بميبلد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

لتعكؼ الدساتير الداخمية ىا مف مكاثيؽ كاتفاقيات دكلية، كما تبل ،(2)المدنية كالسياسية
لى تبني كاالعتراؼ بيذه الحماية لمحقكؽ كالحريات ما أعطى نكعا مف إىي األخرل 

 االستقرار كالثبات لمحريات كالحقكؽ المدكنة عمى متنيا. 
يكفي دكف تكفير الضمانات القضائية لمحريات  إال أف االعتراؼ كحده ال       

كالحقكؽ مف خبلؿ مجمكع الكسائؿ كاآلليات التي يمكف المجكء إلييا مف أجؿ كفالة 
االحتراـ الكاجب لمحقكؽ كالحريات ككضع القكاعد القانكنية الكطنية كالدكلية الخاصة 

أمرا ضركريا  بيا مكضع التطبيؽ، كال شؾ أف تحديد ىذه الضمانات كتقنينيا يعتبر
عمى اعتبار أف بدكنيا تصير الحقكؽ كالحريات المقررة لؤلفراد مجرد تعيدات أك 

 نصكص نظرية ليس إال. 
لى المادة إ 32 مف المادة بلؿ المكادمف خ (3)تضمف الدستكر الجزائرم كقد          

 156مف كما تضمنت المكاد  ،الحقكؽ كالحريات الشخصية المعترؼ بيا دستكريا 73
إذ ال  ،لحريات كالحقكؽتمؾ اضمانات قضائية مقررة لكفالة االحتراـ الكاجب ل 177إلى 

 ببل ضمانات حقيقية.  كجكد ليا

كمف بيف األدكات القانكنية التي تضمنيا التشريع الجزائرم لحفظ الحريات       
قامة العدؿ داخؿ المجتمع كمكافحة ظاىرة اإل الذم  ،(4)باتقانون العقو  جراـكالحقكؽ كا 

                                                 
 .217، قرار رقـ1948-12-10فيعف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر (1)
في  النفاذكدخؿ حيز  ،1966.12.16العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، صكدؽ عميو في  (2)

1973.03.23. 
 ، المتضمف التعديؿ2016-03-06لػ  المكافؽ 1437األكلى  جمادل26في  المؤرخ 01-16رقـ  قانكف (3)

 .2016مارس  07، صادرة في  14ج ر العدد  ،الدستكرم
    المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ  1966-06-08المكافؽ ؿ  1386صفر  18المؤرخ في  156-66أمر  (4)

 .1966-06-11، صادرة في 49 ع، ر جكالمتمـ، 
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تضع الدكلة مف خبللو قكاعد معينة لسمكؾ األفراد كأم مخالفة ليذه القكاعد يترتب 
الجزاء  قبؿ أف يكقع عمى فاعمو كيرتب آثاره ال بد أف  ىذا عمييا جزاء جنائي، إال أف

جراءات تتعمؽ بسير الدعكل العمكمية منصكص عمييا في قانكف  يمر بمراحؿ كا 
تحديد اختصاصاتيا ـ بتنظيـ عمؿ السمطات القضائية ك ، الذم ييت(1)اإلجراءات الجزائية
مع تكفير  ،لى غاية محاكمتوإاب الفعؿ المجـر كمتابعة الجاني مف لحظة ارتك

 الضمانات لؤلفراد خبلؿ مراحؿ الدعكل العمكمية.

ككؿ إجراء أقره المشرع في قانكف اإلجراءات الجزائية إال ككضع لو ضمانات      
مػػػا ،ة كأخػػرل إجػػرائية تتعمػؽ إما بالسمطة المختصة باتخاذهمكضكعي بمبررات  كا 

ما باألشخاص الذيف يصدر في مكاجيتيـ ىذا األمر  .كشركط القياـ بو، كا 
كؿ مراحؿ الدعكل بقد أحاط  ؽ إ ج كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم مف خبلؿ 

 تتبلءـلمشخص بضمانات كثيرة   االتياـبؿ كحتى قبؿ تحريكيا كتكجيو  ،العمكمية
 كخطكرة كؿ إجراء.

قـك بيا رجاؿ الضبطية ي -مرحمة غير قضائية-خبلؿ مرحمة التحقيؽ التمييدم      
تنطكم عمى إجراءات تمس بحؽ الفرد في الحرية ككذا في حقو في حرمة القضائية ك 

ال تمس فييا سعى المشرع الجزائرم الى تكفير أقصى حماية ليما بأف  ،حياتو الخاصة
 الحقكؽ إال بالقدر الضركرم لممارسة ضابط الشرطة القضائية لميامو. 

كىي األخرل تنطكم عمى ضمانات  ،تأتي بعدىا مرحمة التحقيؽ القضائي          
أىميا فصؿ كظيفة التحقيؽ عف كظيفة النيابة  ،مكرسة في قانكف اإلجراءات الجزائية
كجكب  ،بالمتيـ المحبكس االتصاؿفي الدفاع، حؽ كالحكـ، سرية التحقيؽ، حؽ المتيـ 

 غيرىا مف الضمانات. تدكيف التحقيؽ...ك 

                                                 
، المتضمف قانكف اإلجراءات 1966-06-08المكافؽ لػ  1386صفر  18المؤرخ فى  155-66أمر رقـ  (1)

 .1966-06-10، صادرة في 48الجزائية المعدؿ كالمتمـ. ج ر العدد 
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المشرع الجزائرم  كفؿ فقد أما خبلؿ مرحمة المحاكمة )التحقيؽ النيائي(          
قرينة البراءة، مبدأ المساكاة أماـ القانكف، حؽ  فيحقكؽ كضمانات أخرل تتمثؿ أساسا 

 مكاثيؽاألحكاـ، كضمانات أخرل عديدة أجمعت عمييا ال كحؽ الطعف في الدفاع،
 .حرياتو األساسيةقميمية المعنية بحقكؽ اإلنساف ك الدكلية كاإل

 محاطة  األخرل فيي ،أما مرحمة ما بعد المحاكمة )مرحمة تنفيذ العقكبة(          
ي بأىمو، الحؽ ف كاالتصاؿبضمانات تتعمؽ أساسا بحؽ المحكـك عميو في الزيارة 

كغيرىا مف الحقكؽ التي تتبلءـ مع طبيعة ىذه  الحؽ في العبلج، ،المعاممة الحسنة
 المرحمة.

  بينما مرحمة انقضاء العقكبة كخركج المحكـك عميو مف المؤسسة العقابية          
فيي قرينة عمى أف المجتمع قد أخذ حقو مف المتيـ، كلذلؾ أتاحت لو التشريعات 
الجنائية العكدة إلى أحضاف المجتمع كاسترجاع مكانتو كحقكقو المدنية كالسياسية مف 

 خبلؿ نظاـ رد االعتبار.

قانكف اإلجراءات الجزائية في الباب  فيع الجزائرم شر مىذا المنحى أخذ بو ال          
 مف المادةلممحكـك عمييـ"  االعتبارفي رد تحت عنكاف " ،دس مف الكتاب السادسلساا

لعبلقتيا الكثيقة بحقكؽ  كاف كأخذ المشرع بيذه اآللية إنما .693لى المادة إ 676
لمستقبؿ لممحكـك عميو فيك الحد الفاصؿ بيف الماضي كا ،اإلنساف كحرياتو األساسية

 (1)فرد مف أفراده.يمارس حقكقو كأم ، لباإلدانػػة
كقد أدخػؿ ىػذا النظػاـ كسبب مف أسباب سقكط األحكاـ الجزائية كمحػػك   

زالتيا بالنسبة لممستقبؿ كبالتالي استعادة المحكـك عميو لحقكقو المدنية  ،آثارىا الجزائية كا 

                                                 
 2006، 1طلبناف، عمي محمد جعفر، فمسفة العقاب كالتصدم لمجريمة، شركة طبارة لمطباعة كالنشر، بيركت،  (1)

 .201ص
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الناشئة عف الجريمة  ،مساس بالحقكؽ المدنية لمغيرالدكف  ،كالسياسية التي حـر منيا
 ؽ إدانتو. بكيصبح المحكـك عميو ابتداء مف تاريخ رد اعتباره في مركز مف لـ يس

لى نكعيف ىما رد إبأبعاده االجتماعية كاالقتصادية كينقسـ رد االعتبار            
كىذا األخير منصكص عميو في القانكف  .االعتبار الجزائي كرد االعتبار التجارم

كالغرض منو تمكيف التاجر المفمس مف استعادة حقكقو التي سقطت منو ك  ،(1)التجارم
استرداد مركزه في الييئة االجتماعية كرفع كصمة العار التي لحقت بو في عالـ 

 التجارة. 

كالذم ال  القانوني االعتباررد كينقسـ رد االعتبار الجزائي بدكره الى نكعيف:       
إنما يستمـز تكفر شركطو القانكنية فيستفيد  ،يستكجب استصدار حكـ مف القضاء

ىك ك  ،القضائي االعتباررد أما النكع الثاني فيك  .حكـك عميو مف رد اعتباره تمقائياالم
 مذكرتنا ىذه. محؿ دراستنا كمكضكع 

لممحكـك عميو الذم قضى عقكبتو  كضمانةن  اامتياز  يعد القضائي االعتباررد ف     
لو أف يطالب  فُحؽ ،كأثبت حسف سمككو كمرت المدة الزمنية األمنية المحددة قانكنا

ذلؾ بطمب يكجيو ك  ،ؿ ىذه اآلليةمف خبل كمركزه القانكني في المجتمع باسترداد اعتباره
ـ كعمى ىذه األخيرة االستجابة لطمبو بإصدار حك ،لى الجية القضائية المختصةإ

القانكني الذم أشرنا إليو  االعتبارقضائي بشأنو إذا ما تكفرت شركطو، دكف انتظار رد 
 كالذم يتطمب فترة زمنية طكيمة نكعا ما تعقب تنفيذ العقكبة. ،سابقا

القضائي ال ينصب عمى العقكبة بذاتيا  االعتباريظير أف اليدؼ مف رد ك           
ذلؾ أف المجتمع أخذ حقو في العقاب فعميا مف المحكـك عميو، إنما ينصب عمى اآلثار 

                                                 
، المتضمف القانكف التجارم، 59 -75 ، المعدؿ كالمتمـ لؤلمر2015ػػػ 12ػػ 30المؤرخ في  20-15قانكف رقـ  (1)

 .2015ػػػ 12ػػ 30صادرة في   71عدد  ج.ر،
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مف صحيفة المحكـك عميو بعدما كانت إلى زمف غير فيمحكىا  ،المترتبة عمى العقكبة
مجتمعو دكف فتح لو أبكاب ، فتُ بعيد حائبل دكف استفادتو مف حقكقو المدنية كالسياسية

 .أية قيكد كمكاطف عادم

في الناحية قانكنية أكثر منيا ال ناحيةتكمف في الفقيمة ىذا النظاـ إال أف      
في مركز مف  ػػػػػػ كما ذكرنا سابقاػػػػػػ  يصبح المحكـك عميو بعد رد اعتباره إذ .جتماعيةاال

كلكف مف كجية  ،لـ تسبؽ إدانتو بزكاؿ جميع اآلثار المترتبة عمى الحكـ بمجرد صدكره
، كتبقى كصمة ذا سكابؽ عدليةنظر المجتمع يظؿ المحكـك عميو رغـ إعادة اعتباره 

  (1)الجريمة تبلحقو.

التحميؿ رد االعتبار القضائي بالدراسة ك  نظاـتفريد عمى ضكء ما تقدـ ارتأينا       
ىادفيف  ،كاآلثار المترتبة عنو القضائي االعتبارمركزيف عمى اجراءات سير ممؼ رد 

لى التطبيؽ السميـ ليذه اآللية التي كضعيا المشرع الجزائرم إلفادة المحكـك ؾ إبذل
بما ينعكس إيجابا عمى نسياف الماضي كاالندماج مف جديد في  عمييـ برد اعتبارىـ

 ذلؾ امتدادفي ك ، ييف يتمتعكف بكؿ حقكقيـ الدستكريةمجتمعاتيـ كأشخاص عاد
 لى إصبلح كدمج المحكـك عمييـ في مجتمعاتيـ.إاسة العقابية الحديثة التي تسعى لمسي

ما بالذم يجعؿ العقكبة مؤقتة  ،كمف خبلؿ ىدفنا ىذا تبرز أىمية رد االعتبار     
 المحكـك عميو مدل الحياة.ة المجتمع مف تكقيعيا، ال أف تككف مؤبدة تبلـز جيشبع حا

فنظاـ رد االعتبار بيذه الكيفية يعد مف المكاضيع ذات األىمية الكبرل في حياة      
الذم انقضت عقكبتو، كىك مرحمة حاسمة في حياتو لما يحتكيو مف  محكـك عميوال

 تفاصيؿ دقيقة يصعب عمى غير المتخصص في الشأف القانكني استيعابيا كفيميا.

                                                 
عادة االدماج االجتماعي في التشريع الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة بمعزكز  (1) كماؿ، رد االعتبار الجزائي كا 

 .08، ص2015 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة البكيرة، الماستر،
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ىذا المكضكع يدخؿ في مجاؿ تخصصنا، كبحكـ مينتنا، سعينا مف خبللو  ككفك      
بما يضمف  التي تعد ضركرة حتمية تقتضييا العدالة تسميط الضكء عمى ىذه اآلليةإلى 

 المكازنة بيف النظاـ العقابي ك حقكؽ اإلنساف. 
االعتبار  ما مدل فعالية نظاـ رد »: كلبحث ىذا المكضكع طرحنا اإلشكالية التالية     

 .«القضائي في محك آثار اإلدانة لممحكـك عمييـ جزائيا ؟
كاعتمدنا المنيج الكصفي التحميمي بصفة أساسية مف خبلؿ كصؼ كتحميؿ      

كما  النصكص القانكنية كالربط بينيا كبيف االجتيادات الفقيية المعالجة ليذا المكضكع.
ريخي لنشأة نظاـ رد االعتبار القضائي اعتمدنا المنيج التاريخي في سردنا لمتطكر التا

 عبر العصكر
خطة  انتيجناكلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، كبيدؼ اإللماـ بعناصر الدراسة     

 فصميف:مقدمة ك تتضمف 
في المقدمة ميدنا لمكضكع البحث بتبياف أىميتو، إشكاليتو، أىدافو، كاألسباب      

 التي دفعتنا الختياره كالمنيج المتبع.
األكؿ خصصناه لمفيـك نظاـ رد االعتبار القضائي كتمييزه عف المفاىيـ الفصؿ     

أكليما يتضمف مفيـك رد االعتبار  ،المشابية لو حيث قّسمناه ىك اآلخر إلى مبحثيف
خصصناه لشركط رد االعتبار القضائي كتمييزه فالقضائي كتطكره التاريخي أما الثاني 

 عف المفاىيـ المشابية لو.
أما الفصؿ الثاني فخصصناه إلجراءات رد االعتبار القضائي كالطعف فيو، كبدكره     

قّسمناه إلى مبحثيف، األكؿ يتناكؿ إجراءات رد االعتبار القضائي كالثاني يتضمف 
 اآلثار المترتبة عند صدكر قرار غرفة االتياـ. 

لتي تكصمنا إلييا مف في الخاتمة قمنا بتبياف أىـ النتائج كالتكصيات كاالقتراحات ا    
 خبلؿ ىذا البحث. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ

كتمييزه  قضائيمفيـك رد االعتبار ال
 المفاىيـ المشابية لوعف 
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فيذىا كفقا لظركؼ الزماف ساليب تنأاختمفت الجزائية ك لقد تنكعت العقكبات  
 -أىدافيا -فخبلؿ المراحؿ التاريخية المتعاقبة انتقؿ مفيكميا كالجدكل منيا .كالمكاف

 كأتأىيمية لممحكـك عمييـ بعقكبات سالبة لمحرية ك إصبلحية  ،لتحقيؽ أغراض اجتماعية
 .جزاءات أخرل خارج السجكف

الحديثة في مجاؿ عممي اإلجراـ كالعقاب أف المسبكقيف  كقد أظيرت الدراسات     
 ل ػػػ العكد اإلجرامي ػػػ ادة ما يعاكدكف ارتكاب جرائـ أخر قضائيا )المحكـك عمييـ( ع

 كأحيانا بصكرة أبشع ألسباب لخصيا المختصكف في أسباب عائمية، اجتماعية كمينية. 
العائمي كالميني بعد انقضاء عقكبتيـ فصعكبة اندماج المحكـك عمييـ في كسطيـ      
، خاصة كأف تمؾ الجريمة المرتكبة يـ الرغبة في كلكج عالـ الجريمة مف جديددييكلد ل

تككف شاىدة عمى ماضييـ كسكابقيـ ل كعقكبتيا مسجمة في صحيفة سكابقيـ العدلية
 كالسياسية.المدنية يحرميـ مف ممارسة حقكقيـ  قد مما القضائية لسنكات قادمة،

يمتد إلى ما امتد ك إنما  ،فأثر العقكبة إذف لـ ينتو بتنفيذىا مف قبؿ المحكـك عميو     
 يعاقب بدؿ المرة مرتيف.عميو ف كس سمباكىك ما ينع ،بعد مرحمة التنفيذ

كسبب مف رد االعتبار لذلؾ أكجدت التشريعات الجنائية الحديثة ما يعرؼ بنظاـ      
كرتب عميو محك حكـ اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ  ،الجزائيةأسباب سقكط األحكاـ 

الستعادة المحكـك عميو حقكقو المدنية كالسياسية التي حـر منيا بسبب حكـ اإلدانة 
 (1)لمغير الناشئة عف الجريمة.دكنما مساس بالحقكؽ المدنية 

بنظاـ رد األخذ  فيكالتشريع الجزائرم لـ يتخمؼ عف غيره مف التشريعات الجزائية     
 155-66 رقـ كذلؾ بمكجب األمر ،االعتبار الجزائي بنكعيو القضائي كالقانكني

 693إلى  676مف في المكاد  ؽ إ ج المتضمف  1966-06-08المؤرخ في
 حيث خصصنا كالتحميؿبالشرح القضائي  االعتباررد  في ىذه الدراسة سنتناكؿك 

                                                 
 . 201محمد عمي جعفر، المرجع السابؽ، ص (1)
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تحديد مفيـك رد االعتبار الفصؿ األكؿ لمجانب النظرم في المكضكع مف خبلؿ 
شركط رد االعتبار القضائي كتمييزه ثـ ، (كتطكره التاريخي )المبحث األكؿ لقضائيا

  عف غيره مف أنكاع رد االعتبار )المبحث الثاني(.
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 ث األولــــــــالمبح
 وتطوره التاريخي قضائيالعتبار المفيوم نظام رد ا

نما ىك عميو اليـك إ الشكؿ الذمبيكف لـ مما ال شؾ فيو أف رد االعتبار الجزائي  
ر بنكعيو يمت في بمكرة المفيـك الحديث لرد االعتباسأمراحؿ تاريخية متعاقبة ب مر

أخذت بو العديد مف التشريعات الجزائية الحديثة. فمف  كالذم قد، القضائي كالقانكني
لنخص خبلؿ ىذا المبحث سنقـك بتعريؼ رد االعتبار الجزائي )لغة، شرعا، فقيا( 

بعدىا رد االعتبار القضائي بتعريؼ نحدد مف خبللو خصائصو المميزة لو في المطمب 
لتاريخي لرد االعتبار التطكر ا نعرض فيوالمبحث، أما المطمب الثاني فساألكؿ مف ىذا 

 الجزائي كنشأتو في التشريع الجزائرم.
 األولب ــــالمطم

 وخصائصو قضائيتعريف رد االعتبار ال
سنعّرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب رد االعتبار القضائي مف الناحية المغكية   

 )الفرع الثاني(. ئص المميزة لو كاالصطبلحية )الفرع األكؿ(، ثـ الخصا
 قضائيالتعريف رد االعتبار : الفرع األول

ثـ رد االعتبار ل المغكم ؼالتعريسنقسـ ىذا الفرع إلى عنصريف األكؿ يتضمف        
  التعريؼ االصطبلحي.

  التعريف المغويأوال 
 عتباراالرد ك  إلى كممتيف:عبارة رد االعتبار تنقسـ 

 (1).أرجعو كصرفو إذاردا، الشيء  يرد رد -
كالرد مصدر رددت الشيء عف كجيو برده ردا  .كرجعوالرد ىك صرؼ الشيء      

 (2)كرده إليو أم أعاده. .كمردا كتردادا

                                                 
  المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائرمحمد المسعدم، القامكس الجديد، معجـ عربي ألفبائي لمطبلب،  (1)
 .382، ص 7،1991ط
 -بك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف أبي منظكر، لساف العرب، الطبعة األكلى، دار صادر، بيركتأ (2)

 .172، ص 1990لبناف، المجمد الثالث، 
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 (1)مف العبرة كىي العضة التي يتعض بيا.االعتبار:  -

بية تستخدـ عبارة إعادة االعتبار. ككما ذكرنا سابقا فإف بعض التشريعات العر     
  (2)تعني إرجاع الشيء إلى مكانو. لغة فاإلعادة

كبجمع الكممتيف رد )إعادة( االعتبار نحصؿ عمى أف الشخص اتعض بما مر بو     
 (3)كاعتبر.

 : التعريف االصطالحي ثانيا:
فقياء أف المبنة األكلى لفكرة رد االعتبار الاعتبر بعض  :في الشريعة االسالمية -1

كريمة كأحاديث الجزائي إنما تضمنتيا الشريعة اإلسبلمية بما احتكتو مف آيات قرآنية 
نبكية شريفة تحث عمى تكبة المذنب مف المعاصي كرجكعو إلى جادة الصكاب صدقا 

فتتحكؿ ذنكبو إلى حسنات. كفيما يمي سنفصؿ في فكرة التكبة في  ،مع ا كالعباد
 اإلسبلـ باعتبارىا الفكرة األقرب إلى مفيـك رد االعتبار الحديث. 

فيقاؿ تاب مف ذنبو تكبة كمتابا أم أناب  ،الذنبفالتكبة لغة ىي الرجكع عف       
 (4)كيقاؿ تاب عميو أم غفر لو كأنقذه مف المعاصي. .كرجع
أف كممة تاب أصميا عاد إلى ا كرجع كأناب، يقاؿ تاب ا  الفقياءكقاؿ بعض      

 (5)عميو أم عاد عميو بالمغفرة كاستتابو كسألو أف يتكب.
 الرجكع عما كاف مذمكما في الشرع إلى ما ىك محمكد فيو.فيي  ،أما التكبة شرعا     

كثيرة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة التي تحث عمى التكبة كعظمتيا  كاألدلة
 عدة  فقد ذكر القرآف الكريـ التكبة في .كقبكليا مف ا في أم حقبة مف حقب الحياة

                                                 
 .646مرجع السابؽ، ص محمد المسعدم، ال (1)
 .68محمد المسعدم، المرجع نفسو، ص  (2)
العياشي كقاؼ، نظاـ رد االعتبار الجزائي في التشريع الجزائرم كآثاره عمى حقكؽ اإلنساف، دار الخمدكنية لمنشر  (3)

 .19، ص 2012كالتكزيع، الجزائر، 
 .165، صنفسومحمد المسعدم، المرجع  (4)
 .233الديف محمد بف مكـر بف أبي منظكر، المرجع السابؽ، صبك الفضؿ جماؿ أ (5)
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ـ  ي ُتكُبكف   ةُ ب  ك  ا الت  م  ن  قكلو تعالى: ﴿إ  منيا  ،مكاضع ي ال ٍة ُث ُمكف  السُّكء  ب ج  يف  ي ع م  م ى ا لم ذ  ع 
ك يمنا م يمنا ح  ك اف  ا ع  م ي ي ـ ك   (1)﴾م ف  ق ر يٍب ف ُأكل ئ ؾ  ي ُتكُب ا ع 

ا ـُ م  م  ي ع  ي ئ ات  ك  ي ع ُفك ع ف  الس  ه  ك  ب اد  م ي قب ُؿ الت كب ة  ع ف  ع   كقكلو تعالى: ﴿ك ُىك  الذ 
﴾  (2)ت ف ع ُمكف 

 كقد تضمف القرآف الكريـ سكرة كاممة سميت بسكرة التكبة.     

مكسى األشعرم رضي ا عنو عف النبي  ف السنة النبكية الشريفة، فعف أبيأما م     
إف ا تعالى يبسط يده بالميؿ ليتكب مسيء النيار كيبسط ) صمى ا عميو كسمـ قاؿ:
 .(3)ركاه مسمـ (الميؿ حتى تطمع الشمس مف مغربيايده بالنيار ليتكب مسيء 

إف ا يقبؿ تكبة العبد مالـ )كعف ابف عمر عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: 
 .ركاه الترمذم كابف ماجة (يغرغر

بؿ دعت المجتمع إلى تقبؿ الفرد  ،كاألحاديث كثيرة التي حثت الفرد عمى التكبة     
ألف نبذ الجماعة لمفرد المذنب كتحقيره كتيميشو ال يساعده عمى االستقامة بؿ  ،التائب

قد تساىـ نظرة االستنكار كاالزدراء في إصراره عمى الخطأ الذم قد تككف عكاقبو سيئة 
 عميو كعمى مجتمعو. 

ظير لنا العناية الكبيرة التي حفت بيا الشريعة االسبلمية المذنب التائب إذ كت     
 .كتقبمو مجتمع كنظامو العاـ إلى احتضانودعت ال

متى تكافرت في المذنب  ،كشركط التكبة كما تضمنتو كتب الفقو االسبلمي أربعة     
 كىي: ،كانت تكبتو مقبكلة صحيحة

 ترؾ المعصية. -             
 الندـ عمى ما فات مف ذنكب. -             
 الذنكب في المستقبؿ. عزمو عمى أف ال يعكد إلى تمؾ -             
 رد المظالـ. -             

                                                 
 .17سكرة النساء، اآلية   (1)
 .25سكرة الشكرل، اآلية   (2)
(3)

 .28ق، ص  1416صحيح مسمـ، كتاب التكبة، الجزء الرابع، دار الخير، القاىرة،   
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تتقارب  لقد أكردت كتب الفقو الجنائي تعريفات عديدة لرد االعتبار: في القانون -2

 :نذكر منيا مف بعضيا
رد االعتبار ىك حؽ مف حقكؽ المحكـك عميو، بفضمو تمحى آثار اإلدانة، كما  -1

في المجتمع مف جديد، كيأخذ مركزه كأم  نجـ عنيا مف حرماف األىميات، بحيث يندمج
مكاطف عادم، بمزاكلة نشاطاتو دكف قيد أك شرط كمف لـ تصدر ضده أحكاـ جنائية أك 

 ىذا بعد مركر فترة زمنية تعد كمرحمة إثبات استقامتو مف فعؿ اإلجراـ.
رد االعتبار ىك ذلؾ النظاـ الذم ييدؼ إلى رفع اآلثار الشائنة التي تككف قد  -2

، حتى يستعيد مكانتو في المجتمع كيمارس حقكقو ت بالمحكـك عميو نتيجة تجريمولحق
مف نفذه  كأفكأم فرد مف أفراده، كبذلؾ تزكؿ آثار الحكـ في الحاؿ كبالنسبة لممستقبؿ 

 (1)لـ يداف.
إعادة االعتبار لممحكـك عميو تعني إزالة حكـ اإلدانة الذم صدر بحقو كمحك آثاره  -3

، كيستعيد المحكـك عميو يكفالجزائية بحيث يصبح ىذا الحكـ بالنسبة لممستقبؿ كأف لـ 
كضعو الطبيعي في المجتمع كأف لـ تسبؽ إدانتو، كقد منحو القانكف لممحكـك عميو 

 (2)اجو في المجتمع.كمكافأة لو لحسف سمككو كاندم
رد  ف  أ» (Claude Zambeau)القاضي الفرنسي بمحكمة النقض الفرنسية  كيرل     

الذم االعتبار يعرؼ عادة بكاسطة اآلثار المترتبة عنو كالمتمثمة في منح الشخص 
جزائية بعد فترة مف الزمف تعد كمرحمة اختبار لو ض لعقكبة كاحدة أك عدة عقكبات تعر 

  (3).«سمككو، كافة الحقكؽ التي فقدىا بسبب ذلؾعف حسف 
 
 

                                                 
  لمدرسات كالنشر كالتكزيع، بيركت عمي محمد جعفر، فمسفة العقاب كالتصدم لمجريمة، المؤسسة الجامعية (1)

 .201،  ص 2006 ، 1لبناف، ط
سمطاف عبد القادر الشاكم، محمد عبد ا الكريكات، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، دار كائؿ لمنشر  (2)

 .414، ص 2011، 1كالتكزيع، ط
(3)  Claude Zambeau- Procédure pénale - édition juris - classeur- Paris, France- l’an 

2000. P1. 
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لرد اعتبار المحكـك  مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نبلحظ أنيا تشترط عنصريف أساسيف

 ىما:  عمييـ
 لمحكـك عميو حسف سمككو خبلؿ فترة التجربة.اإثبات األكؿ يتعمؽ ب -     
بحيث يمحك ىذا األخير كؿ آثار  ،يتعمؽ بما يترتب عمى رد االعتباركالثاني  -     

 اإلدانة.
كما نبلحظ أيضا أف ىذه التعاريؼ تنطبؽ عمى كؿ مف رد االعتبار القضائي كالقانكني 

  لذلؾ سنخص رد االعتبار القضائي بالتعريؼ التالي: 
كذلؾ بناء  ،ىك إزالة حكـ اإلدانة بالنسبة لممستقبؿ عمى كجو تنقضي معو جميع آثاره»

مف رد اعتباره في مركز مف لـ تسبؽ  المحكـك عميو الذم يصبح ابتداءب عمى طم
 ، كىك ال يتقرر إال بحكـ قضائي كال ينتج آثاره إال مف تاريخ صدكر ىذا الحكـإدانتو

 .(1)«كلمقضاء سمطة تقديرية كاسعة في ىذا الشأف

 خصائص رد االعتبار القضائي.: الفرع الثاني
مف خبلؿ التعريؼ األخير لرد االعتبار نخمص إلى جممة مف الخصائص  
 :عمى النحك التالي كىي ،لوالمميزة 

منيا ما يتعمؽ  (2)يحكم بيانات جكىرية الزمة.خاصية الكتابة، إذ ىك طمب كتابي  :أكال
كاـ المداف بيا، األماكف التي أقاـ بيا كغيرىا ية المحكـك عميو صاحب الطمب، األحبيك 

 مف البيانات التي سنفصؿ فييا الحقا.
فعدـ إقداـ المحكـك عميو عمى طمب رد اعتباره القضائي إذا ما تكفرت شركطو     

تحرؾ لرد تلف  ،النيابة أك أية جية قضائية أخرلستضيع عميو فرصة كبيرة، ذلؾ أف 
 ما لـ يقدـ ىك عمى ذلؾ. مف تمقاء نفسيا اعتباره

                                                 
يع العماني، بحث لتأىيؿ ر أحمد بف طالب الجابرم، رد االعتبار القانكني كالقضائي كالحكمة منو في التش (1)

 .13، ص2010معاكني االدعاء العاـ، الدفعة الثانية، 
 .ؽ إ جمف   685أنظر المادة  (2)
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تبار القضائي مف المحكـك عميو أك مف نائبو القانكني إذا أف يقدـ طمب رد االع :ثانيا
المحكـك عميو يجكز لزكجو أك أصكلو أك فركعو  كفاة ا عميو، كفي حالةر كاف محجك 

 (1)ذلؾ حيث يمكف ليـ تتبع الطمب كتقديمو في ظرؼ سنة اعتبارا مف تاريخ الكفاة.

التزامات مالية  ،التنفيذ الفعمي لمعقكبة سكاء كانت حبسا، غرامة، تعكيضات مدنية :ثالثا
كبالتالي ىنا تستبعد مف طمب رد  .(2)أك اإلعفاء مف أدائيا )مصاريؼ قضائية(

ككذلؾ األحكاـ  ،)عفك عاـ أك خاص (االعتبار القضائي األحكاـ المشمكلة بالعفك 
 (3)التي تقادمت كالتي تدخؿ ضمف رد االعتبار القانكني.

أف يقدـ طمب رد االعتبار القضائي إلى المحكمة المختصة بمكاف إقامة  :رابعا
يقدـ المحكـك »أف  التي تنص عمى ؽ إ جمف  685المحكـك عميو طبقا لنص المادة 
  «..محؿ إقامتو. يؿ الجميكرية بدائرةعميو طمب رد االعتبار إلى كك

إال أنو يجكز لممحكـك عميو تقديـ طمبو إلى النائب العاـ لدل المجمس القضائي      
 .لمكاف إقامتو كما سنفصؿ في ذلؾ الحقا

يع الجزائرم مفصؿ في طمب رد االعتبار في التشر الجية القضائية المختصة ل خامسا:
كيككف ذلؾ عف طريؽ حكـ  ،(4)ج إؽ مف  689ىي غرفة االتياـ طبقا لنص المادة 

 قضائي قابؿ لمطعف أماـ المحكمة العميا.
ترتبة عف رد ينجـ عف رد االعتبار القضائي لممحكـك عميو نفس اآلثار الم سادسا:

برد اعتباره  1مى القسيمة رقـ التي تمس أساسا التأشير بذلؾ عاالعتبار القانكني، ك 
 . 3ك 2ذؼ العقكبة مف القسيمتيف رقـ كح

 
                                                 

(1)
 ؽ إ ج.مف  680انظر المادة  

 ؽ إ ج. مف 683انظر المادة  (2)
  2013، 2نشر كالتكزيع، الجزائر، طمبادئ قانكف العقكبات، دار ىكمو لمطباعة كالعبد القادر عدك،  (3)

 .522ص 
تفصؿ غرفة االتياـ في الطمب خبلؿ شيريف بعد إبداء طمبات النائب العاـ »مف ؽ إ ج عمى  689تنص المادة  (4)

 و أك بعد استدعائو بصفة تمقائية.كسماع أقكاؿ الطرؼ الذم يعنيو األمر أك محامي
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 المطمب الثاني
 التطور التاريخي لنظام رد االعتبار القضائي

الكشؼ عف الترابط  إلى لتاريخي لنظاـ رد االعتبار ييدؼلمجانب ا إف التطرؽ     
كصكال إلى  ،ككيؼ تطكر كانتقؿ ىذا المفيـك مف زمف آلخر ،بيف الماضي كالحاضر

االعتبار الجزائي اليـك رد  التي تضمنت أغمبيا ،األكضاع الراىنة بتشريعاتيا الحديثة
 كآلية لعكدة المحكـك عميو ألحضاف مجتمعو بجميع حقكقو التي فقدىا بعد الحكـ عميو.

جذكر ضاربة في  لوكرد االعتبار الجزائي ال يعتبر كليد التشريعات الحديثة إنما        
 ىاكتطكر الفكرة نشأة خبلؿ ىذيف الفرعيف نظرة تاريخية عف لذلؾ سنمقي مف التاريخ، 

التي لـ تكف لتبقى في  ،في التاريخ القديـ كالحديث، بما في ذلؾ نشأتو في الجزائر
 عرفيا المجتمع الدكلي في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف.التي  منأل عف التطكرات

 الفرع األول: لمحة تاريخية عن فكرة رد االعتبار القضائي

إف فكرة رد االعتبار ليا أصكؿ ضارية في التاريخ، فقد نادل بيا الفبلسفة منذ  
انتقؿ إلى المتيـ  ثـ )الضحية(المجني عميو ئات السنيف أيف كاف في بدايتو يخص م

كما ىك عميو الكضع اليـك في  ،إلى أف كصؿ إلى المحكـك عميو ،توالذم ظيرت براء
 (1)التشريعات الحديثة.

حقان لممجني عميو، إذ في رأيو أف  (2)«بنتاـ»فقد اعتبره بعض الفبلسفة مف أمثاؿ       
الجرائـ المرتكبة في حؽ المجني عميو تضيع عميو جزء مف شرفو فيصيبو العار 

كليس  فيك مف يجب أف يرد لو اعتباره كبالتالي ، كيصير أقؿ اعتبارا في نظر الناس
 شرف.بترضية الالجاني، ككاف ُيعرؼ آنذاؾ 

                                                 
 .17ص ،كقاؼ، المرجع السابؽ العياشي (1)
( مشرع انجميزم لو عدة دراسات تشريعية محكرىا عمـ األخبلؽ كالمعاقبة 1832-1948) جيريمي بنتاـ (2)

 كالمكافأة.
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فقد نادكا برد اعتبار  (1)«كارياييزارم بس»أما جانب آخر مف الفبلسفة مف أمثاؿ      
المستفيد مف البراءة، كيككف رد االعتبار لمثؿ ىؤالء في شكؿ تبجيؿ  )المتيـ(الجاني 

 .الرسميةكتكريـ مف الييئات  مف طرؼ الجماىير
ر لممجني عميو ابرد االعتكيبدك أف ما نادل بو الفبلسفة منذ مئات السنيف كاف      

أصبح أيف  ساحتو كليس لممحكـك عميو كما ىك الكضع اآلف ةتبرئ تـ كالمتيـ الذم
فرت اإذا تك  ،حيث تمنحو المحكمة التي أصدرت الحكـ ضد الجاني .قضائيا أيضا

نمالكف ليس لممتيـ البرمء شركط معينة نص عمييا القانكف،  لممحكـك عميو الذم  كا 
 (2) انتيت فترة عقكبتو.

كما عرؼ رد االعتبار عند الركماف الذيف تعكد فكرة رد االعتبار إلى قانكنيـ      
ت االسـ ، ككاف يعرؼ تححيث كانت تعتبر منحة مف السمطة العامة لممحكـك عميو

إال  .(3)«سابؽ عيده إلى إعادة الحاؿ» «restitution in intergrum»البلتيني 
عندىـ لـ تكف ليا مميزات رد االعتبار المعركؼ في القكانيف د االعتبار ر أف فكرة 

 إلدانة بالنسبة لممستقبؿ كالماضيالحديثة فيي أقرب إلى العفك، ذلؾ أنيا تمحك آثار ا
كما أنو يعد عمبل مف أعماؿ االمبراطكر كعطؼ منو كمنحة كليس حقا لممحكـك عميو 

 إذا ما تكفرت شركطو.

ففكرة رد االعتبار ىي أقرب ما تككف إلى تكبة المذنب  ،االسبلمية ةشريعالأما في      
الذيف أصمكا فكرة رد االعتبار في كىك ما يراه جانب مف الفقو االسبلمي  ،مف ذنبو

ذلؾ أف المذنب الذم ندـ كاستغفر كتاب  قبؿ أم تشريع آخر،الشريعة االسبلمية 
 بدليؿ القرآف كالسنة كما ذكرناه آنفا. نكبو في صحيفتو يـك القيامة حسناتستكتب ذ

بار في القكانيف الكضعية قريب مف مفيـك رد االعتسبلـ فمفيـك التكبة في اإل     
تبار في التشريعات يقـك عمى حسف سمكؾ المحككـ رد االع ـفإذا كاف مفيك  ،الحديثة

                                                 
الجزاء كالعقاب القت ركاجا : رجؿ قانكف إيطالي لو مقترحات كاصبلحات قانكنية في Beccariaسيزارم بيكاريا  (1)

 كبيرا في أركبا، مف بيف مؤلفاتو كتاب الجرائـ كالعقكبات.
 .17ص ،العياشي كقاؼ، المرجع السابؽ (2)
(3)

 .08كماؿ بمعزكز، المرجع السابؽ، ص  
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ندـ الىي  في التشريع االسبلمي فإف التكبة ،عميو خبلؿ الفترة التي تمي تنفيذ العقكبة
فيرجع إلى ا تعالى لتنزيو  ،عمى ما صدر مف العبد مف معاصي بعدما عمـ بضررىا

و أثر كفائدة لممذنب نفسو قمبو مف الذنكب عازما عمى عدـ العكدة إلييا، فيككف في تكبت
اإلجراـ. كلكال التكبة ك نزالؽ في عالـ الزالت ندمج في مجتمعو كال يككف عرضة لبلألنو ي

 فرد كالمجتمع.كفي ذلؾ مفاسد عمى ال ،لتكررت المعصية
كيظير لنا كذلؾ التشابو الكبير بيف التكبة كرد االعتبار بمفيكمو الحديث في أف     

كذلؾ كضمانة كدليؿ عمى حسف  ،معمكمة حتى يمقى القبكؿ )مدة(كبلىما يتطمب فترة 
سيرة كسمكؾ صاحبيا، كما أف لكؿ منيا شركط تتعمؽ بأداء حقكؽ المجني عميو كذلؾ 

 مقبكال.بإصبلح الضرر أك تعكيضو كالكفاء بااللتزامات المالية لمغير حتى يككف 
أما عف أكجو االختبلؼ بينيما: فالتكبة تككف بيف العبد كخالقو كال تتطمب المجكء    

إلى القضاء لتمقى القبكؿ، بينما رد االعتبار يتطمب مف الجاني إجراءات قانكنية لرد 
 اعتباره.

كما أف التكبة تتطمب صدؽ المذنب مع نفسو كربو دكف حاجة إلى حكـ بذلؾ، في     
اعتباره يفترض فيو ذلؾ كلكف قد يككف غير ذلؾ، كما ال بد لو مف  حيف أف الجاني لرد

 حكـ قضائي.
 رد االعتبار القضائي في الجزائر الثاني: نشأة نظام عالفر 

مف خبلؿ ىذا الفرع سنعطي لمحة تاريخية عابرة عف تطكر السياسة العقابية  
عتبار القضائي في في الجزائر، ثـ نأتي إلى السياؽ العاـ الذم اعتمد بمكجبو رد اال

 التشريع الجزائرم استنساخا مف التشريع الفرنسي.
لقد مرت السياسة العقابية في الجزائر بمراحؿ تاريخية اتسمت كؿ مرحمة منيا  

 ء جنائي معيف:ابجز 
: سادت أحكاـ الشريعة االسبلمية عمى )1517-701(ففي مرحمة الحكـ االسبلمي  -

ي كؿ تمؾ المرحمة بتطبيؽ مبادئ الشريعة االسبلمية فالفاتحيف أيف امتازت يد العرب 
كانت الحدكد كالقصاص كالدّية كالتعازير ىي الجزاءات المقررة لمجرائـ المعامبلت إذ 
 (1)المرتكبة آنذاؾ.

                                                 
 .115، ص2010، 1عمر خكرم،  السياسة العقابية في القانكف الجزائرم، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط (1)
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 عثمانيالحكـ ملكانت الجزائر خاضعة  :)1830-1518(مرحمة الحكـ العثماني   -
باإلضافة إلى بعض الجزاءات  المعامبلت،طبؽ الشريعة االسبلمية في أغمب ت أيف

العقابية التي جاء بيا األتراؾ كالمتسمة بالقكة كالقسكة في المعاممة العقابية. كمف 
العقكبات التي عرفت في عيد الدكلة العثمانية اإلعداـ، الضرب بالعصا عمى باطف 

عقكبات عمى القدـ، قطع اليد، الجمد كالغرامة... كقد كاف ىناؾ فكارؽ في تطبيؽ ال
المحكـك عمييـ كىذا راجع العتبارات الجنس كالديف، فكاف األتراؾ يعاقبكف بعيدا عف 

كبة عمييـ تختمؼ عف اساليب المعاممة التي السكاف، كما أف أساليب تنفيذ العقأنظار 
 (1)يخضع ليا المكاطنكف اآلخركف مف سكاف الجزائر كالجزائرييف، الييكد كالمسيحييف.

 اخبلليا أقاـ االستعمار الفرنسي نظام: )1962-1830(ستعمار الفرنسي مرحمة اال -
تركزت دعائمو عمى قكانيف فرنسية بحتة مع تجاىؿ كاقع الجزائر كتقاليدىا  اياستعمار 

  (2)كعاداتيا.

بعد ىذه اإلطبللة عمى السياسة العقابية في الجزائر كالتي ميدنا بيا ليذا الفرع ك  
االعتبار القضائي في التشريع الجزائرم، كنبدأ مف حيث انتيينا في نأتي إلى تكريس رد 

 الفكرة السابقة.

فقد كرثت الجزائر منذ اليـك األكؿ الستقبلليا نصكصا تشريعية فرنسية في أغمب       
لى حيف ضماف بناء الدكلة كمؤسساتيا بناء  ،المياديف ألف المشرع الجزائرم آنذاؾ كا 

يا يسمح ليا بإدارة شؤكنيا بنفسيا كفؽ فمسفتيا في التسيير كالحكـ قانكنيا كاستراتيجيا قك 
 1962.12.31اتخذ سياسة تشريعية حكيمة تتمثؿ في إصدار األمر المؤرخ في 

عمى حالو في ىذه الحقبة كبصكرة مؤقتة يقضي بمكجبو إبقاء سرياف التشريع الفرنسي 
  ية.ما عدا تمؾ النصكص كاألحكاـ التي تمس بالسيادة الكطن

في الجزائر مستمد عمكما مف  قانكنينظاـ رد االعتبار القضائي كالإف كبالتالي ف     
الذم يعد مف بيف أكائؿ التشريعات التي نصت عمى رد االعتبار  ،التشريع الفرنسي

                                                 
(1)
 NASROUNE-Nouar, Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit 

algerien, L.G.D.J, Paris, 1991, p14. 
 .117عمر خكرم، المرجع السابؽ، ص (2)
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كقد تـ  .مف خبلؿ قانكف التحقيقات الجنائية 1791ف ذلؾ عاـ اكك  ،لممحكـك عميو
حيث  ،1808.04.18مرسـك الحككمة الفرنسية المؤقتة في  بإصدارتكسيع نطاقو 

 انتقؿ مف صكرة العفك إلى رد االعتبار.

المعدالف لنصكص قانكف  1872ككذا  1852جكيمية  03كبصدكر قانكف      
التحقيقات الجنائية، أصبح رد االعتبار عمبل مشتركا تشترؾ فيو السمطات القضائية 

االعتبار بتقديـ طمبو إلى غرفة االتياـ التي تقع في حيث يقـك طالب رد  ،كاإلدارية
ىذه الغرفة تقـك بإجراء تحقيؽ حكؿ سمكؾ المحكـك عميو  .دائرة اختصاصيا مقر إقامتو

كسيرتو كيحكؿ الممؼ مشفكعا برأييا إلى النائب العاـ ممثؿ كزير العدؿ الذم يرفعو 
االعتبار يعتبر عمبل مف أعماؿ كبالتالي فإف قرار رد  .إلى رئيس الدكلة الذم يبت فيو

 (1)يخضع لمسمطة التقديرية لرئيس الدكلة. ،السيادة

المعدؿ لقانكف التحقيقات الجنائية أصبح رد  1885.08.14كبصدكر قانكف     
اجتياز المحكـك عميو فترة اختبار مدتيا يتطمب االعتبار الخاص بعقكبة كقؼ التنفيذ 

 سنكات.  05

ف          كقانك  1899-03-05القانكني فقد جاء بو قانكف ار أما رد االعتب     
11-07-1900 (la réhabilitation de droits)(2).  كبعد التعديبلت الكثيرة في

الذم أدمج ضمف قانكف التحقيقات الجنائية  1945.08.10التشريع الفرنسي جاء أمر 
االعتبار القضائي نكف رد كالتي تضمنت قا 634إلى  619 مف كذلؾ في المكاد

 .كالقانكني

رة إلى قانكف االجراءات مجمميا كبدكف تغييرات كبيىذه النصكص نقمت في      
تـ منو، ك  799إلى  782 مف المادة رد االعتبار في المكاد الفرنسي، كُخص   الجزائية
الذم دخؿ حيز  1992.12.16قانكف  فيقانكف االجراءات الجزائية الفرنسي تعديؿ 

                                                 
  2002، 1أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي العاـ ، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية الجزائرم، ط (1)

 .299ص
 .26كقاؼ العياشي، المرجع السابؽ، ص (2)
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كالذم عدؿ بعض المكاد المتعمقة برد االعتبار ال سيما  1994.03.01في  التنفيذ
منو. كعميو يمكف أف نستخمص أف تطكر رد االعتبار في التشريع الفرنسي  769المادة 

 مر بثبلث مراحؿ متتالية: 
رد االعتبار االدارم كمنحة مف السمطة العامة المتمثمة في بالمرحمة األكلى بدأت  -

في ىذه المرحمة كاف  ،بعد اجراءات خاصة كاستكماؿ بعض الشركط رئيس الدكلة
 يعتبر رد االعتبار عمبل مف أعماؿ السيادة.

اختصاص مف  أصبح الذم رد االعتبار القضائي تخص أما المرحمة الثانية فيي -
 عمبل قضائيا خالصا. ك غرفة االتياـ 

أصبح رد االعتبار كبالتالي  فيي ظيكر رد االعتبار القانكني، ،أما المرحمة األخيرة -
 قانكني.القضائي ك ال :الجزائي يتضمف نكعيف مف رد االعتبار

، أيف صدر 1966حتى سنة  كىك ما بقي معمكال بو في الجزائر بعد استقبلليا    
أدرج المشرع  أيف المتضمف ؽ إ ج 1966-06-08مؤرخ في ال 155-66 األمر

 676 مف كذلؾ في المكادـ رد االعتبار في صكرتيو القضائي كالقانكني الجزائرم نظا
يجكز رد اعتبار كؿ شخص » عمى أنو 676نصت المادة حيث  .ومن 693إلى 

محكـك عميو بجناية أك جنحة مف جية قضائية جزائرية، كيمحك رد االعتبار في 
 رد االعتبار إما كيعاد تالمستقبؿ آثار اإلدانة العادلة كما نجـ عنيا مف حرماف لؤلىميا

 .«تياـبقكة القانكف أك حكـ مف غرفة اإل

 693إلى  679 مف كقد نظـ المشرع الجزائرم رد االعتبار القضائي في المكاد     
 .رد االعتبار القضائي في :ت عنكافتح

شركط رد االعتبار القضائي، فيما  684إلى  679مف تضمنت المكاد  حيث    
عمى  افقد نصت 693، 692أما المادتيف  .إجراءاتو 691إلى  685 مف تتضمف المكاد

أماـ  ماكالطعف فيي القضائيالقانكني ك المترتبة عمى كؿ مف رد االعتبار اآلثار 
 .المحكمة العميا
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مكضكع رد االعتبار القضائي في الجزائرم نشير  فيكحتى نختـ الجانب التاريخي     
كالذم بمكجبو تـ تقنيف نظاـ  1966لسنة  إ ج ؽإلى مبلحظة مفادىا أنو منذ صدكر 

ج إلى لتعديبلت الكثيرة التي طرأت في ؽ إ فرغـ ا ،رد االعتبار القضائي كالقانكني
، كىك ما سنذكر (1)إال أف نظاـ رد االعتبار بقي بعيدا عف تمؾ التعديبلت ،يكمنا ىذا

 ا في حينيا.بو في ختاـ ىذه المذكرة مف خبلؿ جممة مف االقتراحات سنأتي لي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .112العياشي كقاؼ، المرجع السابؽ، ص (1)



 الوفاهين الوشابهة له هفهىم رد االعتبار القضائي وتوييزه عن            الفصل األول:  

 

 
23 

 المبحث الثاني          
 االعتبار القضائي و تمييزه عما يشابيو من أنظمة شروط رد      

 نأتي في ىذا المبحث ،بعد تعريفنا لرد االعتبار القضائي ك تحديد خصائصو       
ر االعتبا ( ثـ تمييزه عف أنكاع ردالى شركط رد االعتبار القضائي )المطمب األكؿ

 (. أكجو االختبلؼ )المطمب الثانياألخرل مف خبلؿ أكجو التشابو ك 
 المطمب األول

 شروط رد اإلعتبار القضائي

مشركط التي استكجب المشرع الجزائرم تكفرىا تعرض مف خبلؿ ىذا المطمب لسن     
 في المحكـك عميو حتى يتسنى لو اإلستفادة مف رد اعتباره القضائي.

شتركة بيف لى كجكد شركط منشير إ ،لى ىذه الشركط كالتفصيؿ فيياإقبؿ التطرؽ ك     
 ىي كالتالي:منو ك  676ؽ إ ج  في المادة نص عميو  ،القانكنيرد اإلعتبار القضائي ك 

القانكني ( يستفيد ائي ك يتمثؿ في أف ىذه اآللية ) رد االعتبار القض الشرط األول: -
 .الشخص المعنكمدكف  الشحص الطبيعيمنيا فقط 

انة بأحكاـ اإلد ،سكاء القضائي أك القانكني ،يتعمؽ محؿ رد االعتبار الشرط الثاني: -
ا ال تؤدم بسبب ككني  ،تستبعد المخالفات مف ىذا المجاؿك ، بالنسبة لمجنايات كالجنح
س بسمعة المحكـك عميو ال تشكؿ عقكبتيا عامبل مف شأنو المساالى انعداـ األىميات ك 

كما أنيا عقكبات ال يشار إلييا في  ،ألف الغالب فييا كقكعيا عف غير قصدك  ،يالتفاىت
 (1).03صحيفة السكابؽ القضائية رقـ 

  .(2) صدكر األحكاـ باإلدانة مف جية قضائية جزائرية ال أجنبية الشرط الثالث: -

الباب المدرجة  في يتطمبيا رد اإلعتبار القضائي ك   نأتي اآلف الى الشركط التي     
 679إلعتبار القضائي" في المكاد السادس مف الكتاب السادس تحت عنكاف " في رد ا

 . لىي ثبلث شركط نخصص لكؿ منيا فرع عمى حد، ك ؽ إ ج مف  684لى إ
                                                 

 .522عبد القادر عدك،المرجع السابؽ، ص (1)
، الكجيز المعيف إلرشاد السجيف، دار ىكمو  لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  (2)  .169، ص 2014اعمر لعرـك
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 الفرع األول: الشروط المتعمقة بالطمب
األشخاص المخكؿ ليـ قانكنا تقديـ طمب  ،سنكضح مف خبلؿ ىذا الفرع األكؿ      

 ثـ الشركط المطمكب تكفرىا في مضمكف ىذا الطمب. ،رد اإلعتبار القضائي
   األشخاص المخكؿ ليـ قانكنا تقديـ طمب رد اإلعتبار القضائيأوال : 

مف ؽ إ ج المشار إلييا في  676فإلى جانب الشركط المنصكص عمييا في المادة 
ج عمى الشركط مف ؽ إ  680شرع الجزائرم في المادة نص الممقدمة ىذا المطمب، 

 الشكمية حتى يتـ قبكؿ رد طمب رد اإلعتبار القضائي، حيث نصت ىذه المادة عمى أنو
ال يجكز أف يرفع الى القضاء طمب رد االعتبار إال ممف حكـ عميو، فإذا كاف » 

ك كفاة المحكـك عميو يجكز لزكجو أ  في حالةجكرا عميو فمف نائبو القانكني. ك مح
لكف في ظرؼ يـ أيضا أف يتكلكا تقديـ الطمب ك أصكلو أك فركعو تتبع الطمب بؿ ل

 .«ميمة سنة اعتبارا مف الكفاة 
فيظير لنا مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع الجزائرم قد حصر تقديـ طمب رد      

 اإلعتبار في األشخاص التالية:
 ئبو القانكني المحكـك عميو أك نا (1
بالتالي يسعى لتحقيؽ ىذه ك  ،ة في رد اعتباره إليوفالمحكـك عميو أكؿ مف لو مصمح    

المصمحة، إال إذا كانت أىميتو ناقصة أك منعدمة بسبب جنكف أك عتو أك سفو، ففي 
ىذه الحالة ال يمكنو بطبيعة الحاؿ تقديـ طمب رد اعتباره إنما ال بد أف ينكب عنو نائبو 

 (1)القانكني المعيف بمكجب حكـ الحجر.
الحجر يتـ تكقيعو عمى مف تعذر عميو التعبير عف إرادتو، كما قد يحجر أيضا عمى ك 

 (2)المفمس.
 

                                                 
 15المتضمف قانكف األسرة، ج ر عدد  2005. 02. 27المؤرخ في  02-05 القانكفمف  101دة انظر الما (1)

 ،.2005فيفرم  27صادرة في 
 1الجزائر، طيكسؼ دالندة، استشارات قانكنية في قضايا شؤكف األسرة، دار ىكمو لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  (2)

 .153، ص2011
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عمى ىذا النحك قد يككف النائب القانكني الكلي أك الكصي كما قد يككف شخصا مف ك 
 .(1) أماـ القضاء الغير يعينو القاضي كمقدـ يتكلى شؤكنو ك التي مف بينيا تمثيمو

فإف حدث أف تقدـ المحجكر عميو بطمب رد اعتباره فإف ذلؾ ال يعد مقبكال ألف مف آثار 
دكر الحكـ القاضي بالحجر الحجر أف تصرفات المحجكر عميو تعتبر باطمة بعد ص

قائمة كقت تو إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة ك حتى أنو يمكف الحكـ بإبطاؿ تصرفاك 
 (2) صدكرىا.

  «الزكج ، األصكؿ، الفركع  »أقارب المحكـك عميو  (2

لقد منح المشرع الجزائرم ألقارب المحكـك عميو حؽ تقديـ طمب رد اإلعتبار في      
كما منحيـ حؽ تتبع ممفو في حالة مبادرة قريبيـ تقديمو قبؿ  ،حالة كفاة المحكـك عميو

بعو في ميمة سنة اعتبارا مف تتاألشخاص المذككريف تقديـ الطمب ك كفاتو، إال أنو عمى 
 كفاة المحكـك عميو. 

بكفاة  يفيمكف استصدار حكـ قضائي يقض ،(3)أما إذا كاف المحكـك عميو مفقكدا    
ثـ تتبع  ،(4)المفقكد بناء عمى طمب أحد الكرثة أك مف لو مصمحة أك مف النيابة العامة

اجراءات رد اإلعتبار القضائي سكاء مف الزكج أك األصكؿ أك فركع المحكـك عميو قبؿ 
 مركر سنة مف تاريخ الحكـ بالكفاة. 

 )شكميات الطمب(مضمكف طمب رد اإلعتبار القضائي محتكل ك ثانيــــا: 
 يجب أف يككف طمب رد اإلعتبار القضائي متضمنا لمجمكع العقكبات الصادرة ضد    

ىك ؽ رد اعتبار سابؽ أك عفك شامؿ، ك صاحب الطمب ك التي لـ يتـ محكىا عف طري
يتعيف أف يشمؿ رد اإلعتبار مجمكع  »مف ؽ إ ج بقكليا  679ما نصت عميو المادة 

العقكبات الصادرة التي لـ يحصؿ محكىا عف طريؽ رد اعتبار سابؽ أك بصدكر عفك 
                                                 

 .األسرةقانكف المتضمف  02-05األمر مف  104انظر المادة  (1)
 .155يكسؼ دالندة، المرجع السابؽ، ص (2)

المفقكد ىك الشخص الغائب الذم ال يعرؼ »  عمى أفقانكف األسرة  02-05األمر مف  109تنص المادة  (3)
 .«مكانو كال يعرؼ حياتو أك مكتو، كال يعتبر مفقكدا إال بحكـ 

يصدر الحكـ بفقداف أك مكت المفقكد بناء عمى طمب أحد  »عمى أنو  02-05مف األمر  114تنص المادة  (4)
 .«الكرثة أك مف لو مصمحة، أك مف النيابة العامة
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( عدة سكابؽ قضائية )أحكاـ باإلدانةلطمب الذم لو معنى ذلؾ أف صاحب ا. ك «شامؿ
ألنو ال يمكف الحكـ برد اإلعتبار في  ال يمكنو أف يقدـ طمبا عف كؿ حكـ عمى حدل،

اـ دكف أخرل فإف ، فإذا كانت شركط رد اإلعتبار متكفرة في أحك(1)أحكاـ دكف أخرل
 عتبار سكؼ لف تمقى القبكؿ مف طرؼ غرفة اإلتياـ. المطالبة برد اال

أىميتو ألف يندمج تأكد مف حسف سمكؾ المحكـك عميو كأحقيتو ك ا الشرط ىك الحكمة ىذك 
مف جديد في مجتمعو كمكاطف صالح، فرد االعتبار كما ذكرنا سابقا في تعريفنا لو 

ىذه الجدارة مكانتو في المجتمع كمكاطف شريؼ ك يعني جدارة المحكـك عميو السترداد 
 كؿ ال يتجزأ. فيي ،تقدر بالنظر إلى شخصيتو في عمكميا

كذلؾ يجب أف يككف طمب رد االعتبار القضائي متضمنا إلى جانب األحكاـ     
ذلؾ حتى تتمكف ك  ،باإلدانة األماكف التي أقاـ بيا صاحب الطمب منذ اإلفراج عنو

النيابة ممثمة في ككيؿ الجميكرية مف إجراء تحقيؽ اجتماعي عف طريؽ الضبطية 
الفترة التي سمككو في األماكف التي أقاـ بيا خبلؿ سيرتو ك قضائية لمكاف إقامتو حكؿ ال

المحكـك عميو في  بمدل اندماج تمت تنفيذ العقكبة كىي تسمى بفترة االختبار، كالتي تنبأ
قاـ في أماكف ؤاال عما إذا كاف صاحب الطمب فقد أرح سطكسطو االجتماعي، كىنا ن

  االعتبار؟ متفرقة، فمف سيقـك بالتحقيؽ االجتماعي في طمب رد

الشخصية لصاحب الطمب ضا أف يحكم طمب رد االعتبار البيانات كما يجب أي    
كد مف أىميتو لتقديـ ىذا الطمب ككذا التعجيؿ ذلؾ حتى يتسنى لككيؿ الجميكرية التأك 

 .في اإلجراءات

ال يكفي »نختـ ىذا الفرع باجتياد قضائي لمغرفة الجنائية لممحكمة العميا جاء فيو ك     
لقبكؿ طمب رد االعتبار القضائي تقديـ الطمب في الفترة الزمنية المحددة قانكنا، بؿ 

كاإلجراءات الشكمية ىي تمؾ  (2).«يجب عمى الطالب مراعاة جميع اإلجراءات الشكمية
  التي ذكرناىا في ىذا الفرع.

                                                 
 .204عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص (1)
 .241، ص2003، االجتياد القضائي لمغرفة الجنائية، عدد خاص، 1999.11.23بتاريخ  225688قرار رقـ  (2)
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 الفرع الثاني: تنفيذ العقوبة و الوفاء بااللتزامات المالية   

 أوال:  تنفيــــــذ العقوبـــــــة 
يكقعو جزاء جنائي يقرره القانكف ك »ؼ رجاؿ القانكف العقكبة الجنائية بأنيا عرّ      

ما تدابير األمفيأخذ الجز . ك «القضاء عمى المجـر  اء الجنائي صكرتيف إما العقكبة كا 
الجزائي  باإلضافة إلى أف المشرع الجزائرم يضع العقكبات البديمة أماـ القاضي

 (1)كقيعيا بدؿ مف العقكبات األصمية.لت
لرد اعتبار المحكـك عميو بعقكبة جزائية عف طريؽ رد اإلعتبار القضائي اشترط ك 

تج آثارىا في ردع المحكـك نالمشرع الجزائرم عمى المحكـك عميو  تنفيذه العقكبة حتى تُ 
بخصكص رد االعتبار  مف ثمةت صبلحو كجدارتو برد اعتباره، ك تيذيبو بما يثبعميو ك 

 .(2)لعقكبةا القضائي ال يمكف تصكر قبكلو دكنما تنفيذ

ف كانت ا  فإذا كانت العقكبة سالبة لمحرية فيشترط أف تككف انقضت كؿ مدتيا، ك      
كىك الحكـ الذم كّرسو  ا كاممة لدل الخزينة العمكمية،غرامة فتنفيذىا يككف بتسديدى

عدـ جكاز تقديـ طمب رد االعتبار »القاضي بػ االجتياد القضائي لممحكمة العميا 
القضائي في مادة الجنح قبؿ مركر ثبلث سنكات مف يـك اإلفراج عف المحكـك عميو 
لعقكبة سالبة لمحرية، ككذا سداد الغرامة في حالة الحكـ بيا أيضا، كبالتالي فإف الميمة 

 (3)«عمى الغرامة المحددة لتقديـ طمب رد االعتبار القضائي تسرم عمى الحبس ككذا
يحؿ محؿ عدـ تسديد الغرامة خضكع ىذا األخير إلجراء اإلكراه البدني المنظـ في ك 

 .ؽ إ جمف  611إلى  597 مف المكاد

أما إذا كانت العقكبة المسمطة عمى المحكـك عميو مكقكفة النفاذ سكاء تعمؽ األمر     
  (4)عدـ إلغاء إيقاؼ التنفيذ.بعقكبة سالبة لمحرية أك غرامة مالية فتنفيذىا يستمـز 

                                                 
 .172، ص2010الجزائر، -محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، دار اليدل، عيف مميمةعبد الرحمف خمفي،  (1)
 522عبد القادر عدك، المرجع السابؽ، ص (2)
، االجتياد القضائي لمغرفة الجنائية لممحكمة العميا، العدد 2000.05.16صادر بتاريخ  233898قرار رقـ  (3)

 .307-306، ص2001األكؿ، 
 مف ؽ إ ج. 593أنظر المادة   (4)
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أما في حالة انقضاء العقكبة بالتقادـ فبل يجكز الحصكؿ عمى رد االعتبار القضائي 
يظير لنا أف المشرع باستبعاده ليذه ، ك الحصكؿ عمى رد االعتبار القانكنيأنما يمكف 

 عدالةالعقكبة بفراره مف قبضة ال الحالة يحمؿ المحكـك عميو المسؤكلية عف عدـ تنفيذ
بيف مف اكم بيف مف نفذ العقكبة فعميا ك بالتالي فالمشرع كأنو أراد بيذا الحكـ أف ال يس

 (1)سقطت عنو بمركر الزمف.

استثناء عف ىذه القاعدة أجاز المشرع لممحكـك عميو الذم سقطت عقكبتو بالتقادـ ك     
ة لببلده أف يطمب رد االعتبار إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أف أدل خدمات جميم

إذا حدث بعد ارتكاب »ج إ  مف ؽ 684مخاطرا  في سبيميا بحياتو، إذ نصت المادة 
الجريمة أف أدل المحكـك عميو خدمات جميمة لمببلد مخاطرا في سبيميا بحياتو لـ يتقيد 

عميو يشترط لبلستفادة . ك «طمب رد االعتبار بأم شرط زمني أك متعمؽ بتنفيذ العقكبة
 مف ىذا االمتياز: 

أف يؤدم طمب رد االعتبار خدمات جميمة لمببلد كاف يقدـ منفعة لمكطف ذات طابع  -1
 خاص.

مغامرة المحكـك عميو في سبيؿ تقديـ ىذه الخدمة ك ىك الشرط الذم يكحي أف  -2
 المشرع قصد أف يمس ىذا اإلجراء أكالئؾ الذيف يساىمكف في الدفاع عف الكطف .

ب الجريمة كليس قبميا ك ذلؾ لككف تقديـ الخدمة تأدية الخدمة يككف بعد ارتكا -3
 المنكه عنيا سابقا ينصرؼ أثره إلى الماضي ال إلى المستقبؿ.

قد قصد المشرع مف خبلؿ ىذه المادة مكافأة الشخص الذم غامر بحياتو في ك     
 . (2)سبيؿ خدمة كطنو

 ثانيا: الوفاء بااللتزامات المالية 
لقد أكجب المشرع الجزائرم عمى المحكـك عميو عند تقديمو لطمب رد اعتباره      

يككف قد سدد المصاريؼ القضائية كالغرامات المالية كالتعكيضات المدنية القضائي أف 
يتعيف عمى المحكـك عميو »التي جاء فييا  1فقرة   683ىك ما نصت عميو المادة ك 

                                                 
(1)

 .522، صالسابؽعبد القادر عدك، المرجع  

 .180العياشي كقاؼ، المرجع السابؽ، ص  (2)
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قيامو بسداد المصاريؼ أف يثبت  684ادة فيما عدا الحالة المنصكص عمييا في الم
فإذا كانت العقكبة جناية  .«التعكيضات المدنية أك إعفاءه مما ذكرالقضائية كالغرامة ك 

ذا كانت جنحة فيي ثبلث )5فإف الميمة ىي خمسة ) ( سنكات، كتبتدأ 3( سنكات، كا 
سداد الغرامة  الميمة مف يـك اإلفراج عف المحكـك عميو بعقكبة مقيدة لمحرية، كمف يـك

ؽ إ ج، التي يظير لنا مف  681ـ بيا، كذلؾ حسب نص المادة بالنسبة لممحكـك عميي
خبلليا أنو لـ يتـ اإلشارة إلى المصاريؼ القضائية كالتعكيضات المدنية،  كُيشترط فقط 

ميو اجتياد تسديدىا أك إعفاء المحكـك عميو منيا دكف شرط المدة، كىك ما استقر ع
ال يتـ حساب مدة الثبلث  »كمة العميا مف خبلؿ قرارىا المتضمف الجنائية بالمحالغرفة 

 .(1)«( سنكات، ابتداءا مف يـك تسديد المصاريؼ القضائية كالتعكيضات المدنية3)

يككف إثبات تسديد المحكـك عميو بكصؿ الدفع الذم تقدمو مصالح الضرائب ك     
، أما التعكيضات المدنية فيثبت سدادىا مسددةمصاريؼ القضائية الاللمغرامة ك  بالنسبة 

لصالح األطراؼ المدنية عف طريؽ المحضر القضائي أك المكثؽ كما يمكف لممحكـك 
عميو أف يثبت قيامو بسداد التعكيضات المدنية بأم كثيقة أخرل غير كصؿ الدفع كالتي 

بمدم ليا صبغة رسمية كنسخة كصؿ مكقع عمييا مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي ال
 .د قدـ مبمغ التعكيض لمطرؼ المدنيأف المحكـك عميو قمف خبلليا يشيد 

 المذككرة أعبله مقاـ الكفاء بيذه االلتزامات ما يمي:  683يقـك حسب المادة ك     
فإف تعمؽ األمر بالمصاريؼ القضائية فالفقرة  ،ياإعفاء المحكـك عميو مف أدائ -1

أثبت المحكـك عميو عجزه عف  الرابعة مف المادة المذككرة أعبله تنص عمى أنو إذا
يا جاز لو أف يسترد اعتباره في حالة عدـ دفع ىذه المصاريؼ أك جزء منيا بأف أدائ

س الشعبي ئيس المجميثبت ذلؾ عف طريؽ شيادة احتياج أك فقر تسمـ لو مف طرؼ ر 
 .لبمدية إقامتو

                                                 
، االجتياد القضائي لمغرفة الجنائية لممحكمة العميا، العدد 2012.11.22الصادر بتاريخ  740040قرار رقـ  (1)

 .2013األكؿ، 
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محكـك عميو أك كما أنو لصاحب التعكيضات المدنية أف يتنازؿ عنيا لصالح ال    
 ذلؾ بأم طريقة كانت ػػػػ كثيقة رسمية أك عرفية ػػػػ يعفيو مف أدائيا ك 

ػػػػ إذا لـ يثبت المحكـك عميو تسديد المبالغ المالية الممقاة عمى عاتقو ك لـ يثبت 2
أداءىا عميو أف يثبت أنو خضع إلجراء اإلكراه البدني أك أف الطرؼ إعفاءه مف 

 (.2ؼ 683يذ بيذه الكسيمة )المادة المتضرر أعفاه مف التنف
ػػػػ في حالة عدـ عثكر صاحب الطمب عمى الطرؼ المتضرر أك امتنع عف استبلـ 3

 .     (6ؼ  683المادة أكدع المبمغ بالخزينة العمكمية )المبمغ المستحؽ األداء 
ف المجمس ، فإػػػػػ أما بشأف الحكـ عمى عدة أشخاص بأداء المستحقات بالتضامف4

ة كؿ شخص مف التعكيضات المدنية القضائي ىك الجية المخكلة بتقدير حص
ف عمى أصؿ الديف الكاجب أداؤه بما فييا أصؿ الديف الذم يتعيكالمصاريؼ القضائية ك 

 .(1)طالب رد االعتبار أف يؤديو

 الثالث: الشرط الزمني ) فترة االختبار(  الفرع

اعتبارىـ  ردلمحكـك عمييـ الذيف يكدكف عمى االمشرع الجزائرم  اشترطلقد      
 اء العقكبة الجزائية المحكـك بياقانكنية يجب انتظارىا تمي انتيمدة زمنية  القضائي

لتحقؽ مف غاية المشرع مف ذلؾ ا كيبدك أفه المدة بحسب العقكبة المسمطة، تحدد ىذك 
اندماجو في المجتمع تقدير تحسف سمككو ك بجدارتو برد اعتباره استقامة المحكـك عميو ك 

أركقة المحاكـ. عف فتح صفحة حياة جديدة بعيدة صفحات ماضيو ك  ي  ط  كحي بما يُ 
رد اإلعتبار ال يجكز تقديـ طمب »مف ؽ إ ج عمى ذلؾ بقكليا  681كقد نصت المادة 

سبة لممحكـك تزاد ىذه الميمة الى خمس سنكات بالنبؿ انقضاء ميمة ثبلث سنكات ك ق
حكـك عميو بعقكبة مقيدة تبتدئ الميمة مف يـك اإلفراج عف المك عمييـ بعقكبة جنائية، 

 .«غرامة بالنسبة لممحكـك عمييـ بيامف يـك سداد اللمحرية ك 

                                                 
 .203عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص (1)
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لة مف حيث الشرط الزمني بيف حافمف خبلؿ مضمكف ىذه المادة يظير لنا التمييز     
لمبتدئ المحكـك عميو بعقكبة جنحية مف جية كبيف االمحكـك عميو بعقكبة جنائية ك 

 العائد مف جية أخرل.ك 

كانت العقكبة جنائية يجكز لو تقديـ طمب رد فإذا كاف المحكـك عميو مبتدئا ك      
اإلفراج عف المحكـك ف يـك اعتباره القضائي بعد مضي خمس سنكات ك تبتدئ الميمة م

 ؽ إ ج(.   2ؼ  681مف يـك سداد الغرامة بالنسبة لممحكـك عمييـ بيا ) المادة عميو ك 
كانت العقكبة جنحية فبل يجكز لو تقديـ طمب رد ا إذا كاف المحكـك عميو مبتدئا ك أم

حكـك اعتباره مف القضاء قبؿ انقضاء ثبلث سنكات تحتسب مف يـك اإلفراج عمى الم
مف يـك سداد الغرامة بالنسبة لممحكـك عمييـ بيا) المادة كبة مقيدة لمحرية ك عميو بعق

 ؽ إ ج(.  3ؼ 681

فبل يجكز لو تقديـ طمبو إال بمضي مدة  حالة عودأما إذا كاف المحكـك عميو في      
سنكات عمى األقؿ تبتدئ مف يـك اإلفراج عنو، غير أف المدة ترتفع الى  (6) ست

 ؽ إ ج(.  1ؼ 682عشرة سنكات إذا كانت العقكبة الجديدة جناية ) المادة 

أما بالنسبة لممحكـك عمييـ بعقكبة الحبس مع كقؼ التنفيذ المنصكص عمييا في      
فإف  ،اء كقؼ تنفيذ عقكبتيـمف ؽ إ ج الذيف لـ يتـ إلغ 595لى إ 592مف  المكاد

ىي فترة تجربة يذ يككف بمركر خمس سنكات كاممة ك سقكط العقكبة المشمكلة بكقؼ التنف
ترة يبدأ حساب الشرط الزمني مف تاريخ انتياء فيعد الحكـ منفذا إال بانقضائيا ك ال 

طمب رد يـ التي تعادؿ المدة المطمكبة لرد االعتبار القانكني لذا ال يمكف تقدالتجربة ك 
اعتبار المحكـك عميو بعقكبة  دقد أجاز المشرع الجزائرم أف ير اعتبار قضائي بشأنو. ك 

 مف ؽ إ ج. 678القانكف بنص المادة مكقكفة التنفيذ بقكة 
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 المطمب الثاني
 االعتبار القضائي وغيره من األنظمة المشابيةالتمييز بين رد 

قصد إثراء مكضكعنا سنعمؿ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى تبياف أكجو الشبو 
كاالختبلؼ بيف رد االعتبار القضائي كأنظمة رد االعتبار األخرل التي أقرىا المشرع 
الجزائرم لفئات معينة مف المجتمع، حيث سنميز في البداية بيف رد االعتبار القضائي 

، ثـ بينو كبيف )الفرع الثاني(ثـ بينو كبيف رد االعتبار التجارم  )الفرع األكؿ(كالقانكني 
الفرع (بينو كبيف رد االعتبار العسكرم  كأخيرا، )الفرع الثالث(رد االعتبار اإلدارم

 .)الرابع

  والقانوني  الفرع األول: التمييز بين رد االعتبار القضائي

، األكلى تككف بصفة تمقائية يف لرد االعتبار الجزائيأف ىناؾ طريق سابقا ذكرنا 
فما ىي أكجو الشبو بينيما كما  (بقرار مف غرفة االتياـ) قضائية ، كالثانية)بقكة القانكف(

 ىي أكجو االختبلؼ؟
 : أكجو التشابو بيف رد االعتبار القضائي كالقانكنيأوال
مف أم يتعمقاف باألحكاـ الجزائية دكف غيرىا ، رد االعتبار الجزائيل فرعافىما  -

رد االعتبار القضائي  نظاـ ىـ المستيدفكف مفحكـك عمييـ جزائيا األحكاـ، فالم
 كالقانكني.

زالة آثا - ر اإلدانة عنيـ كبلىما ييدؼ إلى إعادة إدماج المحكـك عمييـ جزائيا كا 
 .(1)بالنسبة لممستقبؿ الستعادة أكضاعيـ الطبيعية في مجتمعاتيـ

باستعادتيـ لحقكقيـ المدنية كالسياسية التي  ،عمييـكؿ منيما يرتب فائدة لممحكـك  -
مف انعداـ لؤلىميات  ـكبالتالي زكاؿ ما ترتب عميي ،حرمكا منيا بسبب حكـ اإلدانة

 كالحرماف مف الحقكؽ كسائر اآلثار الجزائية.

                                                 
سمطاف عبد القادر الشاكم، محمد عبد ا الكريكات، المبادئ العامة في قانكف العقكبات، دار كائؿ لمطباعة  (1)

 .414، ص 2011، 1كالنشر، عماف، األردف، ط
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ماعي كاعتراؼ بصبلح المحكـك عميو كمكافأة عف كبلىما يعتبر بمثابة غفراف اجت -
 .(1)ندماج في المجتمعحسف السمكؾ كاالت
 .)كمي أك تنفيذ فعميتنفيذ حُ (كبلىما يتطمب تنفيذ العقكبة األصمية كالتكميمية  -
يترتب عمى رد االعتبار الجزائي بنكعيو القانكني كالقضائي آثار قانكنية تمس  -

 أخرل تتعمؽ بالشخص المحكـك عميو بالدرجة األكلى صحيفة السكابؽ العدلية كآثار
كتمتد تمؾ اآلثار حتى إلى الغير. كسنأتي إلى تبياف كؿ ذلؾ في الفصؿ الثاني مف 

 ىذه الدراسة.
أما عف الشركط التي يمتقي فييا كؿ مف رد االعتبار القضائي  ،ىذا عف اآلثار 

 كالقانكني فيي:
يخص األشخاص الطبيعية دكف  القانكني القضائي ك  رد االعتبار الجزائي بنكعيو -

 ة.المعنكي
الصادرة عف جيات قضائية  رد االعتبار الجزائي بصكرتيو يتعمؽ فقط باألحكاـ -

 فبل مجاؿ إذا لمحديث عف األحكاـ الصادرة عف جيات قضائية أجنبية. جزائرية،
أحكاـ اإلدانة بالنسبة لمجنح كالجنايات  )رد االعتبار القضائي كالقانكني(محميما  -

 .(2)دكف المخالفات
 ف رد االعتبار القضائي كالقانكنياالختبلؼ بي: أكجو ثانيا
أما القانكني فبل دخؿ فيو  ،رد االعتبار القضائي يككف بمكجب طمب برد االعتبار -

 .أم يتـ بطريقة آليةلممحكـك عميو 
فإذا ثبت مضي مدة  ،أقؿ بساطة مف حيث الشركط وأنبيتميز رد االعتبار القانكني  -

فإف ذلؾ يعد قرينة عمى حسف سمكؾ  ،التجربة دكف صدكر عقكبة جديدة خبلليا
يتطمب إجراء تحقيؽ اجتماعي في مدل يو، بينما رد االعتبار القضائي المحكـك عم

اف كاستطبلع رأم مدير المؤسسة العقابية في حالة ك جدارة المحكـك عميو برد اعتباره
 .استطبلع رأم قاض تطبيؽ العقكبات كذالمحرية ك  الحكـ باالدانة سالب

                                                 
 .414سمطاف عبد القادر الشاكم، محمد عبد ا الكريكات، المرجع نفسو، ص  (1)
(2)

 2010العقكبات، القسـ العاـ، المؤسسة الجمعية لمنشر كالتكزيع، لبناف، سمير عالية، الكسيط في شرح قانكف   
 .591ص



 الوفاهين الوشابهة له هفهىم رد االعتبار القضائي وتوييزه عن            الفصل األول:  

 

 
34 

أيضا مف بيف أكجو االختبلؼ بينيما أف رد االعتبار القانكني حتمي أم ال كجو  -
، أما رد اإلعتبار لرفضو إذا ثبت مضي مدة التجربة دكف صدكر عقكبة جديدة خبلليا

 .القضائي فيمكف رفضو إذا انتفى شرط مف شركطو
مف غرفة االتياـ يقضي بو  )قرار(ئي يستمـز صدكر حكـ رد االعتبار القضا -

لمصمحة المحكـك عميو، بينما رد االعتبار القانكني فاألمر ال يستمـز ذلؾ إنما يككف 
 بشكؿ آلي بمركر مدة زمنية معينة محددة قانكنيا.

نو في رد رد االعتبار القانكني أكبر م مف أجؿ اإلستفادة مفمدة االختبار المطمكبة  -
 االعتبار القضائي، الذم يتطمب مدة زمنية أقؿ مقارنة برد االعتبار القانكني.

لمعقكبة بينما رد االعتبار  فعميمف حيث التنفيذ فرد االعتبار القضائي يتطمب تنفيذ  -
 .)التقادـ، العفك( ُحكميأك  فعميالقانكني فالتنفيذ إما 

 التجاري تمييز بين رد اإلعتبار القضائي و الفرع الثاني: ال
أكجو  حتى يسيؿ عمينا استخبلصرفنا عمى  رد االعتبار القضائي ك بعد أف تع     

بيف رد االعتبار التجارم نعطي لمحة كجيزة عف رد االعتبار التشابو كاالختبلؼ بينو ك 
 التجارم. 

 عرض التاجر سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا لئلفبلس فيككف ذلؾ محبل تقد ي    
حيفة سكابقو العدلية أيف يتـ التأشير بتمؾ األحكاـ المقررة إلشيار اإلفبلس لمتسجيؿ بص

أك التسكية القضائية مف طرؼ قمـ كتابة كؿ مجمس قضائي فيما يتعمؽ باألشخاص 
 (1)المكلكديف في دائرة ذلؾ المجمس.

 كذلؾ األشخاص الطبيعييف الذيف ت الصادرة ضد األشخاص المعنكية ك أما الجزاءا    
 التجارية لدل كزارة العدؿ.جيميا في فيرس الشركات المدنية ك ركنيا فيتـ تسيدي
المدنية منيا ما يتعمؽ بحقكقو السياسية ك بذلؾ يفقد المفمس مجمكعة مف الحقكؽ ك    

اعتباره، حيث اعتبر المشرع  هيفقدؽ بحرمانو مف مزاكلة بعض الميف مما كمنيا ما يتعم
أىؿ لمباشرة بعض حقكقو تجعمو غير بالمفمس ك  اإلفبلس كصمة عار تمحؽالجزائرم 
شعاره بنقص اعتباره ك المينية، كقصد المشرع بذلؾ حرماالمدنية ك  تيديده ف التاجر كا 

                                                 
 .مف ؽ إ ج 618نظر المادة أ (1)
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حتى يبذؿ قصارل جيده لتفادم اإلفبلس. لكف يجكز إنياء ىذا الحرماف إذا ما تكافرت 
مف الباب  368الى  358 مف شركط معينة نص عمييا المشرع الجزائرم في المكاد

الثاني ػػػػ في رد االعتبار التجارم ػػػػ مف الكتاب الثالث ػػػػ في اإلفبلس كالتسكية القضائية 
 (1)مف القانكف التجارم كرد االعتبا ر كالتفميس كما عداه مف جرائـ اإلفبلس ػػػػػ

استعادة الحقكؽ التي سقطت عنو  تمكيف المفمس مف رد االعتبار التجارميقصد بك     
لقد ة التي لحقتو في عالـ التجارة، ك رفع الكصماد مركزه في الييئة االجتماعية ك سترداك 

أشير إفبلسو  يخضع المديف الذم»عمى  مف القانكف التجارم 243نصت المادة 
القانكف كتستمر ىذه المحظكرات سقكط الحؽ المنصكص عميو في لممحظكرات ك 

مف . ك «أحكاـ أخرل تخالؼ ذلؾ سقكط الحؽ قائمة حتى رد االعتبار ما لـ تكجدك 
 :خبلؿ ىذه المادة ال بد مف تكافر شرطاف في المفمس لصحة رد اعتباره

        (2).: السداد الكامؿ لممبالغ المداف بيا المفمس مف أصؿ كمصاريؼالشرط األول
مف ؽ ت حيث  1ؼ 359فمس عمى حد تعبير المادة : ثبكت استقامة المالشرط الثاني
، أم عدـ ارتكابو «أف يحصؿ عمى رد اعتباره متى ثبتت استقامتو يجكز»نصت عمى 

، كيقدـ الطمب أماـ المحكمة التي قضت جناية أك جنحة يعتبرىا القانكف مخمة بالشرؼ
بشير اإلفبلس أك بالتسكية الفضائية، كتككف مصحكبة بالمخالصات كالمستندات المثبة 

 (3).ليا

ثبلثة أنكاع: قانكني، إلزامي كجكبي كجكازم كال كينقسـ رد االعتبار التجارم إلى     
 يسعنا التطرؽ إلى تفاصيؿ جميع ىذه األنكاع. 

كينتج عمى رد اعتبار المفمس زكاؿ كؿ ما يترتب عمى الحكـ بشير اإلفبلس مف 
إسقاط لمحقكؽ بمعنى أف المفمس يسترد الحقكؽ التي فقدىا بسبب الحكـ الصادر 

                                                 
المتضمف القانكف التجارم  1975سبتمبر  26ق المكافؽ ؿ  1395رمضاف  20المؤرخ في  59-75األمر  (1)

 المعدؿ كالمتمـ.
 .مف القانكف التجارم 358المادة  أنظر (2)

يكدع كؿ طمب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشير اإلفبلس  »ؽ ت عمى أنو  360تنص المادة  (3)
 .«أك بالتسكية القضائية، كيككف مصحكب بالمخالصات كالمستندات المثبتة
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ف كالكصمة التي لحقت بالمفمس فيستطيع المشاركة في باإلفبلس فتنتيي آثار الحرما
 االنتخابات كمزاكلة الميف المختمفة كحقكؽ أخرل كثيرة.

كبعد ىذه الممحة المكجزة عف رد االعتبار التجارم نأتي إلى نقاط اإلتفاؽ كاالختبلؼ 
 بينو كبيف رد االعتبار القضائي. 

 أوال: نقاط اإلتفاق:
القضائي إلى محك العقكبات كالجزاءات المسجمة في صحيفة ييدؼ رد االعتبار  -

السكابؽ القضائية لممحكـك عميو كنفس الشيء بالنسبة لرد االعتبار التجارم الذم 
ييدؼ إلى محك الحكـ باإلفبلس كالتسكية القضائية مف صحيفة السكابؽ القضائية إذا 

 (1)خص المعني.كاف شخص طبيعي، كمف فيرس الشركات المدنية كالتجارية لمش
كبلىما يرمي إلى إعادة الحقكؽ السياسية كالمدنية لمف سمبت منو كيعتبراف بمثابة  -

 االعتراؼ االجتماعي بصبلح كاستقامة المحكـك عميو.
 يتضمف كؿ منيما رد االعتبار بقكة القانكف. -
لؾ بنص ائية حتى بالنسبة لممتكفي كذلمكاد التجارية كالجز يجكز رد االعتبار في كؿ ا -
 مف ؽ إ ج. 680ك (2)مف القانكف التجارم  367ادتيف الم
خصيما المشرع الجزائرم بنصكص قانكنية تحدد اإلجراءات كالشركط كاآلثار  -

  ؽ إ ج  693إلى  678 مف المترتبة عمى كؿ منيما ػػػ رد االعتبار القضائي المكاد
 .368إلى  358مف  أما رد االعتبار التجارم المكاد

 أوجو االختالف ثانيا:
* في رد االعتبار التجارم يرد االعتبار لكؿ تاجر سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا 

 أشير إفبلسو بينما في رد االعتبار القضائي فيك يخص األشخاص الطبيعييف فقط.
* مجاؿ رد االعتبار القضائي ىك العقكبة المقررة لمجريمة أما رد االعتبار التجارم 

لتجارة بمعنى اإلفبلس كالتسكية القضائية، فرد االعتبار القضائي يخص فمجالو عالـ ا
                                                 

كيبمغ فضبل عف ذلؾ بعناية كاتب الضبط لككيؿ الجميكرية التابع لو  »عمى  2ؽ ت فقرة  365تنص المادة  (1)
محؿ ميبلد الطالب ممخص عف الحكـ ليؤشر عنو الصحيفة القضائية إّزاء التصريح بئلشيار اإلفبلس أك التسكية 

 «.القضائية
 «.يجكز بعد الكفاة رد االعتبار المديف المفمس أك المقبكؿ في تسكية قضائية»ؽ ت عمى  367تنص المادة  (2)
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الشخص الطبيعي المحكـك عميو بجناية أك جنحة، أما رد االعتبار التجارم فيك خاص 
 بالتاجر المفمس.

* في حالة رفض رد االعتبار التجارم المقدـ ال يجكز تجديد الطمب إال بعد انقضاء 
، أما بالنسبة لرد االعتبار القضائي فبل (1)ؽ ت 365 عاـ كاحد طبقا لنص المادة

اعتبارا  (2)يجكز في حالة رفض الطمب تقديـ طمب جديد قبؿ انقضاء ميمة سنتيف 
 ؽ إ ج. 691مف تاريخ الرفض كذلؾ بنص المادة 

 : رد االعتبار التأديبي ورد االعتبار القضائي.الثالفرع الث

المكظؼ في حاؿ ارتكابو مخالفة تأديبية لقد أعطى المشرع لئلدارة حؽ تأديب  
دارة، كلكف ىذا  كىك الحؽ المستمد مف عبلقة التبعية كما تحممو مف سمطة إشراؼ كا 
نما يستكجب تماشيو كالقكانيف المعمكؿ بيا، لذلؾ  الحؽ ليس سمطة مطمقة مف أم قيد كا 

عمى عدة ضمانات (2)03-06نصت مجمؿ قكانيف الكظيفة العمكمية كباألخص األمر 
منحيا لممكظؼ العمكمي طيمة مراحؿ اإلجراء التأديبي حتى ال يككف ىناؾ تعسؽ 
محتمؿ مف اإلدارة، كما تضمف أيضا رد االعتبار لممكظفيف الذيف صدرت ضدىـ 

  03-06مف ؽ  176، فقد نصت المادة )شطب العقكبة التأديبية(عقكبات تأديبية 
عقكبة مف الدرجة األكلى أك الثانية أف يطمب إعادة الذم كاف محؿ يمكف لممكظؼ  »

 بعد سنة مف تاريخ اتخاذ قرار العقكبة ،االعتبار مف السمطة التي ليا صبلحية التعييف
ركر تككف إعادة االعتبار بقكة القانكف، بعد م ذا لـ يتعرض المكظؼ لعقكبة جديدةكا  

االعتبار ُيمحى كؿ أثر مف ممؼ كفي حالة إعادة سنتيف مف اتخاذ قرار العقكبة، 
 .«المعني

                                                 
ذا ُرفض الطمب ال يجكز»... ؽ ت  365المادة  (1)  «.تجديده إال بعد انقضاء عاـ كاحد كا 
المتضمف لمقانكف ـ  2006-07-15المكافؽ ؿ ق  1427جمادل الثانية  19المؤرخ في  03.06أمر رقـ  (2)

 .2006-07-16، الصادرة في 46ج ر رقـ  األساسي لمكظيفة العمكمية.
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كيقصد بمحك العقكبة التأديبية رد االعتبار ردا إداريا لممكظؼ المخالؼ الذم     
فرضت عميو عقكبة تأديبية كيتـ تنفيذىا بحقو بعد انقضاء مدة معينة بحسب نكعية 

 . (1) العقكبة
ا إزالة آثار العقكبة ب مف المكظؼ إلى السمطة الرئاسية طالبكيقدـ طمب الشط    

التأديبية، كمف الناحية العممية يتـ إجراء الشطب عف طريؽ إلغاء المستندات التي 
استعممت في الدعكل التأديبية كسحب أم أثر لمجزاء التأديبي لمممؼ الشخصي 
لممكظؼ، فيصبح المكظؼ كأنو لـ يرتكب أم جريمة تأديبية، فيجكز لو المطالبة 

سؤكلية دكف أم إعاقة مف العقكبة المكقعة عميو سمفا. كلمشطب بالترقية أك كظائؼ م
بأثر رجعي ألنو يتـ بعد تنفيذ العقكبة  مر سال يآثار عمى مستقؿ المكظؼ، إذ 

 كلرد االعتبار التأديبي أك اإلدارم شركط: (2)التأديبية.
 التأديبية إما:تأديبية فعميا عمى المكظؼ المعني، تككف ىذه العقكبة تكقيع العقكبة ال -1

 عقكبتيا تتمثؿ في: مف الدرجة األكلى - 
 التنبيو، اإلنذار الكتابي أك التكبيخ. -

 كىي عقكبات األخطاء المتعمقة باإلخبلؿ باالنضباط العاـ.
 كتتمثؿ عقكبتيا في:  مف الدرجة الثانية - 

التكقيؼ عف العمؿ مؤقتا مف يـك كاحد إلى ثبلثة أياـ، أك  -
 تأىيؿ.الشطب مف قائمة ال

 إىماؿ(رض المساس بأمف المستخدميف كىي األخطاء التي يقـك بيا المكظؼ بغ
 .)سيك،...

 تقديـ طمب رد االعتبار إلى الجية التي ليا صبلحية التعييف. -2
أف يقدـ الطمب بعد سنة مف تاريخ اتخاذ قرار العقكبة التأديبية مع مراعاة حسف السيرة 

مف  176كىك ما نصت عميو المادة  المدة، خبلؿ ىذهكالسمكؾ لممكظؼ المعني 
                                                 

 2006.07.15المؤرخ في  03.06آيت سعادة سامية، الخطأ الميني كالعقكبة المقررة لو في ظؿ األمر  (1)
 17المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية، مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، الدفعة 

 .52، ص 2006-2009
 .53آيت سعادة سامية، المرجع السابؽ، ص (2)
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كلكف إذا مرت سنتيف عمى اتخاذ قرار العقكبة  القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية،
التأديبية كلـ يتعرض االمكظؼ لعقكبة جديدة يككف إعادة االعتبار بقكة القانكف كلك لـ 

  .(1)مايطمبيا المكظؼ كعميو فقد يمحى كؿ أثر لمعقكبة مف ممؼ المعني تما

 : التمييز بين رد االعتبار القضائي والعسكري.رابعالفرع ال

كذلؾ مف خبلؿ ىذا الفرع سنعرض لمحة كجيزة عف رد االعتبار العسكرم الذم  
يعد آلية أقرىا المشرع الجزائرم لؤلشخاص المحكـك عمييـ مف جيات قضائية عسكرية 

ف المتقاعدكف، العسكريكف العسكريك الخدمة، العسكريكف الذيف ال يزالكف يمارسكف (
ف في حالة إدانتيـ الرتكابيـ جـر يعكد فيو المدنيي ،فالعسكرييشبو المطركدكف، 
ألجؿ استعادة حقكقيـ كمحك آثار اإلدانة بالنسبة  )عسكريةالمحاكـ االختصاص لم

 لممستقبؿ. 

قانكف االجراءات كالقاعدة العامة فيما يخص رد االعتبار العسكرم أف تطبؽ أحكاـ     
سكاء تعمؽ األمر برد االعتبار القضائي أك القانكني حيث تنص  ،الجزائية السالفة الذكر

تطبؽ أحكاـ ؽ إ ج المتعمقة برد » (2)مف قانكف القضاء العسكرم 1-233المادة 
االعتبار القانكني كالقضائي عمى األشخاص المحكـك عمييـ مف قبؿ المحاكـ 

 «العسكرية
تكجو عريضة رد االعتبار إلى »أما الفقرة الثانية مف نفس المادة فنصت عمى     

ككيؿ الدكلة العسكرم الذم يرتب ليا ممؼ يرفعو إلى المحكمة العسكرية التابعة لمحؿ 
 .«إقامة مقدـ العريضة

كبعد ىذا اإلجراء يقدـ ككيؿ الجميكرية لدل المحكمة العسكرية لمحؿ إقامة مقدميا    
الفصؿ في الطمب مف طرؼ المحكمة لتقـك ىذه األخيرة بمكاصمة اإلجراءات إلى غاية 

                                                 
(1)

ة أف يعقكبة مف الدرجة األكلى كالثانؿ يمكف لممكظؼ الذم كاف مح»مف ؽ أ ك ع عمى أنو  176تنص المادة   
 «يطمب إعادة االعتبار مف السمطة التي ليا صبلحيات التعييف، بعد سنة مف تاريخ اتخاذ قرار العقكبة 

، المعدؿ كالمتمـ، المتضمف 1971-04-22ق المكافؽ ؿ  1391صفر  26المؤرخ في  28-71األمر رقـ   (2)
 .1971-05-11المؤرخة في  38قانكف القضاء العسكرم، ج ر رقـ 
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كجو إرسالية إلى الجيات تبييئة غرفة االتياـ التي بعد إصدار قرارىا  المنعقدةالعسكرية 
ميبلد المحكـك عميو أك النيابة العامة حتى تقـك ىذه األخيرة القضائية العادية مكاف 

 .  لصاحب الطمب ير عمى ىامش صحيفة السكابؽ العدليةشبالتأ

كـك عمييـ مف جيات قضائية المح( كما الحظناه عمميا خاصة ىذه الفئة األخيرة    
االختصاص في رد اعتبارىـ حيث  يؤكؿيجيمكف لمف  ىك أف غالبيتيـ )عسكرية

المحاكـ العسكرية ليتـ تكجيييـ إلى  )مصمحة رد االعتبار(يتصمكف بالمحاكـ العادية 
صاحبة االختصاص إال أنو في أحياف كثيرة بعد اتصاؿ ىؤالء بالمحاكـ العسكرية 

 لى ارساؿ الممؼ عف طريؽ البريد العادم.إيداع ممفاتيـ يتـ تكجيييـ إألجؿ 
ة إدانة المحكـك عميو بأحكاـ صادرة عف جيات قضائية عادية إضافة الى في حالك 

أحكاـ عف الجيات القضائية العسكرية فإف المحكمة العسكرية تمنحو رد اإلعتبار 
العسكرم إذا تكافرت شركطو دكف النظر في األحكاـ الصادرة عف الجيات القضائية 

 التي تبؽ مف اختصاص ىذه األخيرة .العادية 

مف خبلؿ ىذه الممحة المكجزة عف رد اإلعتبار العسكرم يمكف لناعرض أكجو ك     
 التشابو بيف رد اإلعتبار القضائي ك العسكرم .

   أوجو التشابو بين رد اإلعتبار القضائي و العسكري
ػػػػ يمتقياف في أف كبلىما ييدؼ الى محك آثار اإلدانة بالنسبة لممحكـك عمييـ ك بالتالي 

 زه القانكني ك كافة الحقكؽ المترتبة عمى ذلؾ.استرجاع مرك
ػػػػػ يمتقياف في اإلجراءات التي يقـك بيا كؿ مف ككيؿ الجميكرية العادم ك ككيؿ 

اجراء  (الجميكرية العسكرم مف حيث تشكيؿ الممؼ ك إحالتو عمى غرفة اإلتياـ 
عميو خبلؿ حكؿ سيرة ك سمكؾ المحكـك عميو، سيرة ك سمكؾ المحكـك تحقيؽ اجتماعي 

 ) فترة اإلعتقاؿ، إبداء رأيو في الطمب...
ػػػػ يمتقياف في أف كبلىما يزيؿ العقكبات مف صحيفة السكابؽ العدلية لصاحب طمب رد 

 االعتبار كالتأشير عمى ىامش أصؿ الحكـ باإلدانة.
 ػػػػ يتضمف كبلىما رد االعتبار بقكة القانكف.
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المحكمة محؿ إقامة (لمفصؿ في رد االعتبار ػػػػ يمتقياف كذلؾ في االختصاص المحمي 
 .)مقدـ طمب رد االعتبار

 أوجو االختالف بين رد االعتبار القضائي والعسكري.
* رد االعتبار العسكرم يتعمؽ باألحكاـ الصادرة عف المحاكـ العسكرية بينما رد 

نكعي  ىناؾ اختبلؼ(ـ العادية اكحكاـ الصادرة عف المحاالعتبار القضائي يتعمؽ باأل
 .)لكؿ منيمافي االختصاص 

* الجية القضائية الفاصمة في عريضة رد االعتبار العسكرم ىي المحكمة العسكرية 
المنعقدة بييئة غرفة االتياـ، أما الجية الفاصمة في رد االعتبار القضائي فيي غرفة 

 .رفضوكذلؾ بمكجب قرار برد االعتبار مف  بالمجمس القضائي تياـإلا
االعتبار القضائي يككف لقاضي تطبيؽ العقكبات بالمجمس القضائي  * في طمب رد

رأم في الطمب باعتباره يشرؼ عمى تنفيذ العقكبة السالبة لمحرية، بينما في رد االعتبار 
العسكرم يتـ الرجكع إلى اإلدارات العسكرية كإدارة السجبلت كغيرىا كضـ بعض 

  (1)ماذج كالتقارير العسكرية.األكراؽ الخاصة بخدمة األفراد العسكرييف كالن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .35العياشي كقاؼ ، المرجع السابؽ، ص (1)
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 الفصل األول ممخص

ىك اآللية التي تسمح لممحكـك عميو باستعادة الحقكؽ ، إف نظاـ رد االعتبار 
 قضائي كقانكني. :، كلو صكرتافمنيا بسبب حكـ اإلدانة التي ُحـركاآلىميات 

 ت تخص الضحية الذم ُانتيكت حقكقو أكؿ ما ظيرت كان ،كفكرة رد االعتبار    
ترضية الشرؼ، ثـ تطكر ىذا المفيـك كأصبح لصيقا تحت اسـ نذاؾ ككاف ُيعرؼ آ

           بالمتيـ الذم ثبتت برائتو، ثـ أخيرا انتقؿ إلى المحكـك عميو الذم استنفذ عقكبتو
 .)تنفيذ حكمي، فعمي(

مستنسخة كمكركثة مف التشريع الفرنسي )قانكف  ،التشريع الجزائرمكفكرتو في      
 إباف الفترة االستعمارية  التحقيقات الجنائية الفرنسي( الذم كاف مطبقا في الجزائر 

كبعد االستقبلؿ ُأدرج ىذا النظاـ بصكرتيو القانكني كالقضائي في قانكف االجراءات 
مف  في المكاد 1966يكنيك  8المؤرخ في  155-66الجزائية الجزائرم بمكجب األمر 

 .693إلى  676

كيتميز رد االعتبار القضائي عف القانكني بأنو يتـ عف طريؽ القضاء، أم بمكجب    
 مف  نظمو الشارع الجزائرم في المكاد ،قرار برد االعتبار يصدر عف غرفة اإلتياـ

تكفرىا حتى يستفيد المحكـك  ال بد مفؽ إ ج، كىك يتطمب شركطا  693إلى  679
 مف رد اعتباره، كىي متمثمة في:عميو 

 الشركط المتعمقة بالطمب نختصرىا في: -1
ضركرة تقديـ الطمب مف المحكـك عميو أك نائبو القانكني إذا كاف محجكر عميو، كفي  -

 حالة كفاتو يقدـ مف الزكج أك األصكؿ أك الفركع في ميمة سنة مف تاريخ الكفاة.
ب(: ذكر األحكاـ المداف بيا، األماكف التي محتكل طمب رد االعتبار )شكميات الطم -

 أقاـ بيا، كؿ ما يتعمؽ بيكية المحكـك عميو.
 ة.الشرط المتعمؽ بتنفيذ العقكبة كالكفاء بااللتزامات المالي -2
 سنكات 03شرط مركر كانقضاء الفترة القانكنية )فترة االختبار( كىي في الجنح  -3

 اإلفراج أك مف يـك تسديد الغرامة. سنكات مف تاريخ  05 كفي الجنايات



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الثاني
إجراءات رد االعتبار القضائي كالطعف 

 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي
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 .(1)إ ج، لذلؾ يسمى بالقانكف الشكمي إف القكاعد اإلجرائية ىي الغالبة في ؽ 
جراءات العممية لطمب رد لئل ،عرض مف خبلؿ ىذا الفصؿتسن ،كتماشيا مع ىذا الطرح

، حيث ؽ إ جمف  689إلى  686 مف عمييا في المكاداالعتبار القضائي المنصكص 
جراءات أماـ المحكمة محؿ إقامة المحكـك تمؾ اإلبياف سنعمد في المبحث األكؿ إلى ت  

لنعكؼ في المبحث  ،)المطمب الثاني(ثـ أماـ المجمس القضائي  )المطمب األكؿ(عميو 
مطمبيف، األكؿ  كذلؾ في ،صدكر قرار غرفة اإلتياـ الثاني إلى اآلثار المترتبة عمى

عنى باآلثار المترتية اآلثار المترتبة في حالة قبكؿ طمب رد االعتبار كالثاني يُ يتضمف 
 كالطعف فيو أماـ المحكمة العميا. عمى رفض الطمب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

عة كالنشر كالتكزيع، الجزائر  محمد حزيط، مذكرات في قانكف االجراءات الجزائية الجزائرم، دار ىكمو لمطبا (1)
 .03، ص2010، 5ط
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 المبحث األول
 إجراءات رد االعتبار القضائي

الرفض يتطمب إجراءات بلقبكؿ أك في ممؼ رد االعتبار القضائي باإف الفصؿ  
سكاء مف حيث تمؾ االجراءات  ،ؽ إ جكمراحؿ سابقة، نظميا المشرع الجزائرم في 

كىي  ،أك أماـ المجمس القضائي ،التي تتـ أماـ المحكمة مقر إقامة المحكـك عميو
د كتييأ ممؼ رد االعتبار ليككف جاىزا لمفصؿ فيو مف طرؼ غرفة االتياـ مي  مراحؿ تُ 

  أكد مف استحقاؽ صاحب الطمب لرد االعتبار مف عدمو. بما يضمف الت

األكؿ إجراءات رد االعتبار  نعرض فيكقد قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف،       
 أماـ المجمس القضائي. يخصص لئلجراءات المتبعةكالثاني  ،القضائي أماـ المحكمة

 المطمب األول
 إجراءات رد االعتبار القضائي أمام المحكمة

نتناكؿ فيو االجراءات األكلية أك التمييدية لرد االعتبار القضائي مف خبلؿ الدكر      
، ثـ االجراءات النيائية التي تتـ أماـ )الفرع األكؿ(الذم يقـك بو صاحب الطمب 

قبؿ إرساؿ الممؼ إلى النائب  ،المحكمة التي يسير عمييا ككيؿ الجميكرية المختص
 . )الثانيالفرع (العاـ بالمجمس القضائي 

 االعتبار القضائيالفرع األول: االجراءات التمييدية لرد 

ىي تمؾ االجراءات التي يباشرىا صاحب عريضة طمب رد االعتبار القضائي  
إذ أف أكؿ  ،فقد ذكرنا سابقا أف رد االعتبار القضائي يككف بمبادرة مف المحكـك عميو

ما يقـك بو ىك اتصالو بمصمحة رد االعتبار عمى مستكل المحكمة ذات االختصاص 
، المدة الزمنية التي )اآلثار(بمكاف إقامتو كاالستعبلـ عف الممؼ، الشركط، النتائج 

يستغرقيا الفصؿ في الطمب كمعمكمات أخرل تفيد في التعجيؿ في االجراءات القانكنية 
 تفصيؿ ليذه االجرءات. البلحقة، كفيما يمي
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  صاؿ بمصمحة رد االعتبار بالمحكمةأكال: االت

مصمحة لرد  )محكمة عادية(يكجد عمى مستكل كؿ جية قضائية ابتدائية 
تحت  (1)ئي يسير عمييا أميف الضبطاالعتبار ُتعنى بتمقي طمبات رد االعتبار القضا

 .(2)ة مف مصالح النيابةلدل الجية القضائية باعتبارىا مصمح ككيؿ الجميكرية إشراؼ

كيتمثؿ دكر أميف ضبط ىذه المصمحة في تمقي طمبات رد االعتبار القضائي، تفقد     
كتتبع الطمب  )سجؿ يدكم، سجؿ إلكتركني(الكثائؽ، مسؾ سجبلت طمبات رد االعتبار 

لمجمس القضائي، ككؿ ىذه خطكة بخطكة إلى غاية إرسالو إلى النائب العاـ لدل ا
األعماؿ كما ذكرنا يقـك بيا تحت إشراؼ ككيؿ الجميكرية، كتعتبر ىذه المرحمة جد 
حساسة بالنسبة لممحكـك عميو الذم سيجد نفسو مرة أخرل أماـ أركقة المحاكـ ليطالب 

سيكافئو برد اعتباره إليو إذا ما رد اعتباره مف جياز القضاء، فمف أدانو يكما ما 
 فى شركطا معينة كبرىاف كدليؿ عمى تحسف سمككو كاندماجو في مجتمعو.استك 

 ثانيا: تقديـ طمب رد االعتبار القضائي

المعمكمات  بعد اتصاؿ صاحب الطمب بمصمحة رد االعتبار كتزكيده بمختمؼ 
ة إيداع الممؼ كالشركط المتعمقة بطمبو مف طرؼ أميف ضبط تمؾ المصمحة تأتي مرحم

 مف ؽ إ ج 685ىي المرحمة التي نص عمييا المشرع في المادة أك تقديـ الطمب، ك 

                                                 
، المتضمف القانكف األساسي الخاص بمستخدمي أمانات 2008سبتمبر  24المرخ في  409-08راجع القانكف  (1)

 .2008سبتمبر  28الصادرة في  73الضبط لمجيات القضائية ، ج ر عدد
مصالح النيابة عمى مستكل المحكمة ىي: أمانة ككيؿ الجميكرية، مصمحة البريد العاـ، مصمحة السكابؽ  (2)

 ....الخ. مصمحة رد اإلعتبارالقضائية، مصمحة اإلستئنافات، مصمحة األرشيؼ، مصمحة الحالة المدنية، 
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يقدـ المحكـك عميو طمب رد االعتبار الى ككيؿ الجميكرية بدائرة محؿ » التي جاء فييا
 ػػػػ تاريخ الحكـ باإلدانة 1إقامتو كيذكر بدقة في ىذا الطمب: 

 «ػػػػػ األماكف التي أقاـ بيا المحكـك عميو منذ اإلفراج عنو2                           

 .(1) )أمانة ككيؿ الجميكرية(فيما يتـ إيداع الطمب في بعض المحاكـ بأمانة النيابة 

منا فصّ ك  ،األشخاص الذيف ليـ الحؽ في طمب رد االعتبارفيما سبؽ  بّيناكقد 
الزكج أك  الحجر،المحكـك عميو، نائبو القانكني في حالة (في ذلؾ حيث ذكرنا أنيـ 

 .)أصكلو أك فركعو في حالة كفاة المحكـك عميو لكف في ظرؼ سنة اعتبارا مف الكفاة

مقي ىذه تمسألة الجية القضائية المختصة باستبلـ ك الى كذلؾ  تطرقناكما 
لى مف تكجو ىذه األخيرة. فطمب رد االعتبار حسب المادة  يكجو إلى  685الطمبات كا 

محؿ إقامة المحكـك عميو، إال أنو يمكف تقديـ الطمب  ككيؿ الجميكرية المختص بدائرة
إلى النائب العاـ لدل المجمس القضائي، في حيف أف ىذا األخير سيحيؿ الطمب 

 اؿ اإلجراءاتملجميكرية محؿ إقامة صاحب الطمب الستككالممؼ برمتو إلى ككيؿ ا
يعتبر ممثبل  (2)ؽ إ ج 35كككيؿ الجميكرية طبقا لممادة  ،فالنيابة تتسـ بعدـ التجزئة

 لمنائب العاـ بنفسو أك أحد مساعديو. 

ىناؾ بيانات ضركرية في ؽ إ ج( نجد أف  685) كباستقرائنا كذلؾ المادة نفسيا    
 ىكيتو الكاممة(مضمكف الطمب يجب تكفرىا تتعمؽ أساسا بتعييف شخصية الطالب 

ىؿ ىك المحكـك عميو نفسو، نائبو  ،كذلؾ لمتأكد مف شخص الطالب )عنكانو، تكقيعو
القانكني، زكجو،... ككذلؾ لمتأكد مف مسألة االختصاص كذلؾ مف خبلؿ ذكر مكاف 
إقامة المحكـك عميو كاألماكف التي أقاـ بيا، إلى جانب كؿ ذلؾ بيانات أخرل ميمة 

 نة بيا ايجب تكفرىا تتعمؽ باألحكاـ الجزائية الصادرة ضده كعقكباتيا تكاريخ اإلد
بمعنى أف صاحب الطمب الذم لو عدة سكابؽ عدلية ال يمكف أف يقدـ طمبو برد 

                                                 
 .171ص المرجع السابؽ،، رـكعمر لعا (1)
ككيؿ الجميكرية النائب العاـ لدل المحكمة بنفسو أك بكاسطة أحد مساعديو يمثؿ »ؽ إ ج عمى  35تنص المادة  (2)

  «.كىك يباشر الدعكل العمكمية في دائرة المحكمة التي بيا مقر عممو
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برد االعتبار في أحكاـ  ألنو ال يمكف الحكـ، عمى حدل قضائي االعتبار لكؿ حكـ
رة ػػػػػػفإذا كانت شركط رد االعتبار متكفرة في حكـ مف األحكاـ كغير متكف ،دكف أخرل

حيث  (1)برد اعتباره سيككف عرضة لمرفضفإف طمب المحكـك عميو  ،في حكـ آخر
يتعيف أف يشمؿ طمب رد االعتبار مجمكع العقكبات »مف ؽ إ ج  479نصت المادة 

 .«الصادرة التي لـ يحصؿ محكىا عف طريؽ رد اعتبار سابؽ أك بصدكر عفك شامؿ

كعمى المحكمة أف تمتنع عف  ،كيترتب عمى ذلؾ أف رد االعتبار ال يمكف تجزئتو     
إال في حالة تكافر شركطو في كؿ حكـ صادر  ،جريمة دكف األخرل فيإعطائو 

 (2)عنيا.

لى جانب ىذه البيانات عادة ما تتضمف طمبات رد االعتبار أسباب كدكافع   كا 
، كالمشاركة في مسابقة ما، تككيف ممؼ جكاز السفر المشاركة ىذا الطمبقداـ عمى اإل

االنتخابات،... كغيرىا مف األىداؼ، كذلؾ األماكف التي قضى بيا العقكبة إذا في 
ذا تعمؽ األمر بأداء خدمات جميمة لمكطف فيبيف المحكـك عميو  كانت سالبة لمحرية، كا 

 تكقيع.النكع ىذه الخدمة، كمكانيا كزمانيا، كيختتـ الطمب عادة ب

 ثالثا: تقديـ الكثائؽ المرفقة بالطمب

مف الكثائؽ قصد التعجيؿ في رد عادة طمبو بجممة  ب رد االعتبارطال يدعـ 
، الكثائؽ المتعمقة بتسديد االلتزامات منيا كثائؽ الحالة المدنية الخاصة بو ه،اعتبار 

 المالية. 

التي تقدـ في ممؼ طمبات رد االعتبار إذا كاف  وثائق الحالة المدنيةضمف كمف 
 شيادة ميبلده -صاحب الطمب ىك المحكـك عميو نجد: 

 بطاقة إقامتو -                                     
أما إذا كاف طالب رد االعتبار ىك أحد األقارب فيتعيف عميو االثبات بالكثائؽ عبلقة 

 لمتكفي.القرابة التي تربطو بالمحكـك عميو ا
                                                 

 .95العياشي كقاؼ ، المرجع السابؽ، ص (1)
 .204عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص (2)
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المثبت لمعبلقة الزكجية فإذا كاف الطالب لو صفة الزكج فعميو تقديـ عقد الزكاج  -
 شيادة ميبلده، شيادة كفاة الزكج. 

أما إذا كاف الطالب لو صفة األصؿ أك الفرع فعميو إثبات ىذه العبلقة عف طريؽ  -
 تقديـ شيادة ميبلد الطالب، شيادة كفاة المحكـك عميو.

 683كص عمييا في المادة ، كالمنصالمتعمقة بتسديد االلتزامات الماليةالوثائق كمف 
 مف ؽ إ ج:

كيتحصؿ عميو المحكـك عميو مف إدارة الضرائب  كصؿ تسديد المصاريؼ القضائية:* 
  (1)كىك يثبت بأنو سدد ما عميو مف مصاريؼ قضائية أك يثبت إعفائو منيا.

عميو عبء إثبات تسديد الغرامة  حيث يقع عمى المحكـككصؿ تسديد الغرامة: * 
كيككف ذلؾ بمكجب كصؿ الدفع الذم يقدـ مف طرؼ إدارة الضرائب، ، المداف بيا

كنفس االلتزاـ باإلثبات يقع عمى األقارب أك مف ينكب عميو في حالة تقديميـ لطمب رد 
 اعتبار قريبيـ.

لتعكيضات حيث يعتبر كدليؿ عمى تسديد كافة امحضر دفع التعكيضات المدنية: * 
المدنية، كما يمكف لصاحب الطمب تقديـ أم كثيقة رسمية أك عرفية تثبت إعفائو مف 

 .)إشياد بالتنازؿ، تصريح شرفي بالتنازؿ مصادؽ عميو مف طرؼ البمدية(التسديد 
صادرة عف رئيس المجمس الشعبي البمدم لبمدية شيادة العكز، فقر أك احتياج * 

 عف التسديد. إعسارهصاحب الطمب، كذلؾ مف حالة العجز أك 
كذلؾ في حالة عدـ عثكر صاحب الطمب  :دفع صادر عف الخزينة العمكميةكصؿ * 

 عمى الطرؼ المتضرر مف أجؿ تسديد المستحؽ األداء.
يؽ التدليس فينبغي عميو ر كفي حالة كاف صاحب الطمب مداف بجـر اإلفبلس بط 

ئو بأصؿ ديكف التفمسية إضافة إلى الفكائد كالمصاريؼ أك إثبات إبراء ذمتو إثبات كفا
 منيا.   
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 الفرع الثاني: اإلجراءات المتبعة من طرف وكيل الجميورية  

يقدمو االعتبار الممؼ، يضعو في حافظة ك  بعد استبلـ أميف ضبط مصمحة رد
 الذم يقـك بػ:إلى ككيؿ الجميكرية 
 أوال: تحصيل الوثائق

كالتدقيؽ في  ،بتفحص الطمب مف حيث الشكؿ كالمضمكفيقـك ككيؿ الجميكرية 
الكثائؽ المرفقة ألجؿ مباشرة اإلجراءات التي تدخؿ في اختصاصو البيانات البلزمة ك 

فإف ككيؿ الجميكرية ىك  مف ؽ إ ج 687كمف صبلحياتو، فحسب نص المادة 
يانات المقدمة مف طرؼ صاحب بناء عمى الب ،بتحصيؿ الكثائؽ المكمؼالمختص ك 

 الطمب.
إال أف المبلحظ عمميا ىك أف ىناؾ تعاكف بيف طالب رد االعتبار كككيؿ  

 منياإذ يمكف لصاحب الطمب تحصيؿ بعض  ،الجميكرية فيما يخص تحصيؿ الكثائؽ
كذلؾ  ،كغيرىا مف الكثائؽاألحكاـ كالقرارات المداف بيا  ككثائؽ الحالة المدنية، ،بنفسو

ربحا لمكقت ككذا التعجيؿ في مباشرة اإلجراءات، كما يمكف لو خاصة فيما يخص 
أف يذكر بياناتيا بدقة ) تكاريخيا  بيا التي لـ يتمكف مف تحصيميا األحكاـ المداف

تسيؿ عمى يرىا البيانات التي ستفيد حتما ك أرقاميا، الجية القضائية الصادرة عنيا( كغ
الجميكرية طمب ىذه الكثائؽ إذا لـ يتضمنيا الممؼ المقدـ. كفي ىذه المسألة  ككيؿ

إف غرفة االتياـ برفضيا »ىناؾ اجتياد لممحكمة العميا مف خبلؿ قرارىا الذم جاء فيو 
كذلؾ الكضعية عدـ تقديـ حكـ محكمة الجنايات ك  طمب رد االعتبار المقدـ عمى أساس

ألف ككيؿ  مف ؽ إ ج 687أحكاـ المادة  الجزائية مف طرؼ الطالب قد خالؼ
  (1)«المكمؼ بتقديـ الكثيقتيف السابقتيفالجميكرية ىك المختص ك 

 
 
 

                                                 
، االجتياد القضائي لمغرفة الجنائية لممحكمة العميا، عدد 14/03/2000، صادر بتاريخ  237572قرار رقـ  (1)

 .253، ص2003خاص،
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قرار المحكمة العميا السالفي الذكر يككف ككيؿ كعميو فمف خبلؿ المادة ك 
 الذم يتككف مف:ك  ،تشكيؿ ممؼ رد االعتبار القضائيالجميكرية ىك المكمؼ ب

  الصادرة بالعقكبة.نسخة مف األحكاـ 
 .مستخرج مف سجؿ اإليداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بيا المحكـك عميو مدة العقكبة 
  01القسيمة رقـ . 

مف ؽ إ ج ال تتطابؽ مع ماىك معمكؿ  687غير أف الفقرة األخيرة مف المادة 
ة مف صحيف 02ميكرية يتحصؿ عمى البطاقة رقـ ، ذلؾ أف ككيؿ الجفي الميداف بو

 (1)لممحكـك عميو. 01ككنيا تعد بيانا كامبل بكؿ القسائـ رقـ  السكابؽ القضائية،
 01ك ليس رقـ  02كىنا عمى المشرع الجزائرم تدارؾ ذلؾ بالنص عمى القسيمة رقـ 

مف  02رقـ خصكصا كأف النص الفرنسي في ىذه النقطة استعمؿ عبارة القسيمة 
  .(un  bulltin n° 2 de casier judiciaire) صحيفة السكابؽ القضائية

 (سموك صاحب الطمبجتماعي ) بحث اجتماعي حول سيرة و ثانيا: إجراء تحقيق ا
مف ؽ إ ج عمى أف ككيؿ الجميكرية يقـك بإجراء تحقيؽ  686لقد نصت المادة      

ذلؾ عمى ك  ،كف التي أقاـ بيا المحكـك عميوبمعرفة مصالح الشرطة أك الدرؾ في األما
مف أجؿ رد اعتباره، حيث يقـك ككيؿ  بو المحكـك عميو الطمب الذم تقدـخمفية 

 الجميكرية بمراسمة الضبطية القضائية لمحؿ إقامة المحكـك عميو ألجؿ إجراء بحث
مرحمة التي تمي تنفيذ العقكبة. سمككو خبلؿ الاجتماعي لمتأكد مف تحسف سيرتو ك 

 (  1ممحؽ رقـ)
محكـك عميو ذلؾ حفاظا عمى مصمحة الك  ،لسريةىذا النكع مف التحقيؽ با كيتميز

المطبقة ألحكاـ قانكف  1077في ىذا اإلطار جاءت التعميمة رقـ تجاه أفراد مجتمعو، ف
أنو يستحسف عدـ تكجو رجاؿ الشرطة أك الدرؾ أثناء باإلجراءات الجزائية الفرنسي 

مف شأنو تقصي سيرة المعني إلى مقر سكنو أك مقر عممو ك بصفة عامة كؿ مكاف 
  (2)اس بمصمحة صاحب طمب رد اإلعتبار.المس

                                                 
( 1ىي بياف كامؿ بكؿ القسائـ الحاممة رقـ ) 2القسيمة التي تحمؿ رقـ»ؽ إ ج عمى  630تنص المادة  (1)

 «.كالخاصة بالشخص نفسو
(2)
 Claude Zambeau- édition juris- classeur, page 07. 
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كيتضمف عمى العمـك ىذا النكع مف التحقيؽ الذم تقـك بو الضبطية القضائية 
 النتائج المتكصؿ إلييا بخصكص:

: كالتي تتعمؽ بالجرائـ المتابع بيا الحالة القضائية لصاحب طمب رد االعتبار -
باالستعانة بصحيفة سكابقو القضائية ، المؤسسات العقكبات المسمطة عميو ك ذلؾ 

العقابية التي قضى بيا فترة العقكبة، كفي حالة تكرطو في قضايا أخرل اإلشارة إلى 
 ذلؾ.

ىي أسباب تتعمؽ عادة : ك سماعو حكؿ األسباب التي دفعتو لتقديـ طمب رد االعتبار -
الدكؿ  مؿ في مؤسساتبإزالة العقكبة مف صحيفة السكابؽ العدلية، الحصكؿ عمى ع

 .الحصكؿ عمى جكاز السفر كغيرىا مف األسباب

ما يككناف مف جيراف عادة : ك سماع شاىديف بخصكص سيرة ك سمكؾ المحكـك عميو -
 حالتو االجتماعية.عرفتيما الجيدة بحياتو اليكمية ك ذلؾ لمك  ،صاحب الطمب

و، مشكاره العائمية لممحكـك عميكيتـ خبلؿ ىذا التحقيؽ إعداد تقرير مفصؿ حكؿ الحالة 
 لكضعية اتجاه الخدمة الكطنيةنكعو، النشاط الممارس حاليا، االدراسي، مكاف العمؿ ك 
 مغادرة التراب الكطني... 

 .المختص كيحرر ىذا التحقيؽ في شكؿ محضر يرسؿ الى ككيؿ الجميكرية

جميكرية كمحضر التحقيؽ المنجز في ىذا اإلطار سيمعب دكرا أساسيا لككيؿ ال
كذلؾ غرفة االتياـ ىي األخرل تعطي ىذا لتقريره حكؿ طمب رد االعتبار، ك  في تحريره

المحضر أىمية كبيرة، ذلؾ أنو بالرغـ مف أىمية باقي اإلجراءات المتبعة لمتأكد مف 
 مدل أحقية المحكـك عميو في رد اعتباره، إال أنو يبقى سمكؾ ىذا األخير خبلؿ فترة ما

مرحمة أساسية يعتمد عمييا في مدل استحقاقو لرد كبة عامبل ميما ك بعد تنفيذ العق
 (1)اعتباره.

                                                 
 . 24بمعزكز كماؿ، المرجع السابؽ، ص (1)
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بداء الرأي من مدير المؤسسة ا  ثالثا: طمب الوضعية الجزائية ومستخرج الحبس و 
  العقابية

يقـك ككيؿ الجميكرية في حالة كانت األحكاـ باإلدانة سالبة لمحرية بمراسمة 
بيا المحكـك عميو مدة العقكبة إلبداء رأيو في سمكؾ مدير المؤسسة العقابية التي قضى 

عمى ذلؾ باعتباره يشرؼ ك  ،(2المحكـك عميو داخؿ المؤسسة العقابية )ممحؽ رقـ
تأدية  ،اإلطعاـيو حتى في أبسط األمكر "يشرؼ عممختمؼ تنقبلتو داخؿ السجف ك 

  .مما يسمح لو بمعرفتو بشكؿ جيد ،الخدمات، العقكبات التأديبية...الخ"

مستخرج الحبس لممحكـك عميو الذم ينكه فيو كيرفؽ رأيو بالكضعية الجزائية ك        
تاريخ صدكر العفك إف تاريخ اإليداع، تاريخ اإلفراج ك  عف تاريخ صدكر الحكـ باإلدانة،

 (1)كجد.

اليدؼ مف مستخرج الحبس ىك حساب المكاعيد المتعمقة بفترة التجربة التي ك 
و انتظار انقضائيا لتقديـ طمبو، كىذه المكاعيد مف النظاـ العاـ يتعيف عمى المحكـك عمي

 كبالتالي فحسابيا يككف كامبل ابتداء مف تاريخ تنفيذ العقكبة. 

 رابعا: استطالع رأي قاضي تطبيق العقوبات 
محضر التحقيؽ لجميكرية عمى الكثائؽ المطمكبة ك حصكؿ ككيؿ ا بعد

مدير المؤسسة العقابية، يراسؿ ككيؿ الجميكرية االجتماعي ككذا إبداء الرأم مف طرؼ 
قاضي تطبيؽ العقكبات الذم أشرؼ عمى الكضعية الجزائية لممحكـك عميو الستطبلع 

 . مف عدمو رد اإلعتبار رأيو في قبكؿ طمب
 ىك ما سنفصؿ فيو في المطمب الثاني مف ىذا المبحث.ك 
 
 
 

                                                 
يستحصؿ ككيؿ الجميكرية عمى مستخرج مف سجؿ اإليداع بمؤسسات » عمى  2ؽ إ ج فقرة  687تنص المادة  (1)

إعادة إعادة التربية التي قضى بيا المحكـك عميو مدة عقكبتو ككذلؾ رأم المدير أك الرئيس المشرؼ عمى مؤسسة 
 .«التربية عف سمككو في الحبس
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 خامسا: إعداد تقريره النيائي  
جميكرية مف كافة اإلجراءات القانكنية التي خكليا لو المشرع كيؿ البعد انتياء ك 

في دائرة اختصاصو فيما يتعمؽ بممفات رد االعتبار القضائي )تحصيؿ الكثائؽ، إجراء 
استطبلع رأم  قاضي  العقابيةتحقيؽ اجتماعي، إبداء الرأم مف طرؼ مدير المؤسسة 
م يتضمف عرضا مكجزا عف تطبيؽ العقكبات حكؿ الطمب( يعد تقريره النيائي الذ

النتائج المتكصؿ إلييا بخصكص الطمب، مع إبداء رأيو في استحقاؽ المحكـك عميو لرد 
 اعتباره مف عدمو. 

الممارسة العممية أظيرت أنو في حالة كانت النتائج المتكصؿ إلييا سمبية فإف ك 
، أما في حالة كانت إيجابية بتطبيق القانونككيؿ الجميكرية في إبدائو لرأيو يككف 

   )03ممحؽ رقـ(طمب. ال عمى المعارضة مبعديبديو 

النائب العاـ لدل يرسؿ بعدىا ككيؿ الجميكرية الممؼ كامبل مشفكعا برأيو الى 
ؽ إ ج  687المجمس القضائي إلتماـ االجراءات، حيث نصت الفقرة األخيرة مف المادة 

 .«برأيو إلى النائب العاـت مشفكعة ثـ يرسؿ ىذه المستندا»عمى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هـــائي والطعن فيـــار القضـــــراءات رد االعتبـــــــاج               الفصل الثاني:      

 

 
55 

 المطمب الثاني
 إجراءات رد االعتبار القضائي أمام مجمس القضاء

جية استئناؼ لؤلحكاـ القضائية الصادرة عف يعد المجمس ىيئة قضائية ك 
 (1).ىك مرفؽ يجسد مبدأ التقاضي عمى درجتيفك  .المحاكـ االبتدائية

لى أف فيك يعتبر درجة أكلى بالنظر إ ،ئيةأما عف طمبات رد االعتبار القضا 
ياـ التي تعد إحدل الفصؿ في ممؼ رد االعتبار القضائي يعد مف اختصاص غرفة االت

 الطعف فيو يككف عمى مستكل المحكمة العميا.، ك (2)غرؼ المجمس

كذلؾ يختص المجمس القضائي بطمبات رد االعتبار مف خبلؿ الرأم الذم  
يبديو قاضي تطبيؽ العقكبات في الطمب باعتباره قاضي مف قضاة المجمس يشرؼ 

ىك ما سنفصؿ فيو مف خبلؿ ىذا المبحث الذم ك تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية. عمى 
ضائي أماـ قاضي تطبيؽ الق ه الى فرعيف األكؿ يتضمف إجراءات رد االعتباراقسمن

 غرفة االتياـ.     ـالثاني يتناكليا أماك ، العقكبات

 الفرع األول: إجراءات رد االعتبار القضائي أمام قاضي تطبيق العقوبات 

ؽ إ ج عمى ضركرة قياـ ككيؿ  686لقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
رد االعتبار القضائي  الجميكرية باستطبلع رأم قاضي تطبيؽ العقكبات في طمبات

كذلؾ العتبارات أىميا أف مف  ،المقدـ مف طرؼ المحكـك عميو بعقكبة سالبة لمحرية
مف حيث بيف مياـ قاضي تطبيؽ العقكبات مراقبة تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية 

 (3)السير عمى ضماف التطبيؽ السميـ لتفريد العقكبة.مشركعيتيا ك 

تطبيؽ العقكبات؟ كلماذا اشترط المشرع ضركرة ىنا نتساءؿ: مف ىك قاضي ك 
 جراء إلزامي؟اإل أف ىذاىؿ ع رأيو في طمبات رد االعتبار؟ ك استطبل

                                                 
(1)

يعد المجمس »المتعمؽ بالتنظيـ القضائي  2005يكليك  17المؤرخ في  11.05مف القانكف  05تنص المادة  
 .«القضائي جية استئناؼ لؤلحكاـ الصادرة عف المحاكـ ككذا في الحاالت األخرل المنصكص عمييا قانكنا

(2)
 السابؽ. مف نفس القانكف 06أنظر المادة  

(3)  NASROUNE  Nouar , op, cit, page 61. 
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 أوال: التعريف بقاضي تطبيق العقوبات

لقد اندمج المشرع الجزائرم مع االتجاه الحديث الذم يؤيد فكرة ضركرة مساىمة 
 أنو لـ ينص عمى قانكف خاص بقاض إال (1)القضاء في تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية.

 ككؿ ما ىنالؾ نصكص متناثرة كرد ذكرىا عمى النحك التالي: ،تطبيؽ العقكبات
تتعمؽ باستطبلع رأم قاضي تطبيؽ العقكبات في  2ؼ 686مادة كحيدة    / ؽ إ ج1

 طمب رد االعتبار.
 اـ. تتعمؽ بتنفيذ عقكبة العمؿ لمنفع الع 6الى  1مكرر مف  5المادة  / ؽ ع2
عادة اإلدماج االجتماعيلسجكف ك المتضمف قانكف ا 04-05/ ؽ 3  . (2)ا 

 قاضي تطبيؽ العقكبات في الجزائر ىذا القانكف األخير بمكجبو استحدث نظاـك 
يعيف بمكجب قرار مف كزير العدؿ في دائرة »منو عمى  22حيث نصت المادة 

المصنفيف في رتب اختصاص كؿ مجمس قضائي قاض أك أكثر مف بيف القضاة 
 .«المجمس القضائي عمى األقؿ ممف يكلكف عناية خاصة بمجاؿ السجكف

 :تطبيؽ العقكبات حسب المادة أعبلهبالتالي مف شركط تعييف قاضي ك 
ػػػػػػ أف يككف القاضي المراد تعيينو مف ضمف القضاة المصنفيف في رتب المجمس 1

القضاة لتكلي ىذه المياـ لو أكثر مف  القضائي كيبدك أف اختيار المشرع ليذه الفئة مف
انكنية فضبل عف رصيدىـ داللة، ذلؾ أف ىؤالء ك بحكـ أقدميتيـ المينية سيما الق

  .(3)السيككلكجي يؤىميـ لتكلي ىذا المنصب الحساسالثقافي ك 

بمعنى أف يككف  ،ػػػػػػ أف يككف ىذا القاضي ممف يكلكف اىتماما خاصا بعالـ السجكف2
لو ميؿ كاستعداد لبلتصاؿ بالمحبكسيف ك التعامؿ معيـ في إطار أنظمة إعادة اإلدماج 
 االجتماعي، أم ممف يحممكف نظرة مغايرة تماما لرؤية العامة بخصكص المحبكسيف.   

 مياـ عديدة نذكر بعضا منيا:يات ك لقاضي تطبيؽ العقكبات صبلحك 
                                                 

(1)
 .275، صالمرجع السابؽعمر خكرم،  

عادة االدماج االجتماعيالمتضمف تنظيـ  2005-02-06المؤرخ في  04-05قانكف  (2) لممحبكسيف   السجكف كا 
 .2005-02-13، الصادرة في 12ج ر عدد 

(3)
 .17قكقة، المرجع السابؽ، صسائح سن 
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خص االتصاؿ، استقباؿ المحبكسيف ء، تسميـ ر تظممات النزالاكم ك فيك يتمقي شك
 غيرىا مف المياـ. أكليائيـ ك ك 

عادة التي يقـك بيا مف أجؿ إ ألصيمة لقاضي تطبيؽ العقكبات فييأما المياـ ا
يـ رخص الخركج، الحرية النصفية التي منيا تسمإدماج المحبكسيف اجتماعيا ك 

ضبل عف فبة، اإلفراج المشركط، ك فيذ العقك الكرشات الخارجية، التكقيؼ المؤقت لتنك 
، مف خبلؿ (1)المعدؿ كالمتمـ لقانكف العقكبات الجزائرم 01-09ذلؾ فإف القانكف 

أمد قاضي تطبيؽ العقكبات بإجراء ييدؼ الى إعادة إدماج  03مكرر  5المادة 
ىي عقكبة العمؿ طبيؽ العقكبة البديمة عف الحبس ك المحبكس اجتماعيا يتمثؿ في ت

 العاـ.لمنفع 

  القضائي دور قاضي تطبيق العقوبات في طمب رد االعتبار ثانيا:

أف مف بيف أدكار قاضي تطبيؽ العقكبات اإلشراؼ عمى حالة  سابقاذكرنا 
ذلؾ بتتبع كضعيتيـ، لذلؾ نص المشرع ف تاريخ دخكليـ الى حيف خركجيـ، ك م ،النزالء

أم قاضي تطبيؽ العقكبات في الجزائرم عمى ضركرة قياـ ككيؿ الجميكرية باستطبلع ر 
، حيث يقكـ بدراسة (4)ممحؽ رقـ  ممؼ رد اإلعتبار المقدـ مف طرؼ المحكـك عميو

يحرر تقريرا حكؿ كضعية مف لدف ككيؿ الجميكرية المختص ك  الممؼ الكارد إليو
في إطار الصبلحيات المنكطة بو في ىذا المجاؿ، إذ  ،المسجكف أثناء تأدية العقكبة

يبيف فيو  ار قرار يصد ،ف ككف الممؼ المقدـ جاىز مف مختمؼ االجراءاتبعد تأكده م
 رأيو بخصكص إفادة صاحب الطمب بقرار رد االعتبار مف عدمو.

تطبيؽ العقكبات ينبغي أف يتـ بعد استكماؿ  يعمى أف القرار الذم يبديو قاض
لى محتكيات الممؼ الممؼ، ألف رأيو يأتي باالستناد إككيؿ الجميكرية لكافة كثائؽ 

                                                 
(1)

المعدؿ كالمتمـ  2009.03.08المؤرخة في  15عدد  ج ر، 2009-02-25المؤرخ في  01-09القانكف  
 لقانكف العقكبات الجزائرم.
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ككؿ، عكس ما ذىب إليو البعض بأف رأم قاضي تطبيؽ العقكبات يأتي قبؿ إتماـ 
  (1)تتكاله مصالح األمف.ي الذم يأمر بو ككيؿ الجميكرية ك إجراءات التحقيؽ اإلجتماع

فيك  إلزامية رأي قاض تطبيق العقوبات في ممف رد االعتبار القضائيأما عف 
 تياـ الفاصمة في ممؼ الطمب.اه غرفة اإلتجي اتشارم ال إلزاماس

الكضعية الجزائية تعدد قضاة تطبيؽ العقكبات الذيف أشرفكا عمى  حالة فيك 
 كيؼ يتـ استطبلع آرائيـ؟لممحكـك عميو، 

لقد بّينت الممارسة العممية أنو في حاؿ تعدد قضاة تطبيؽ العقكبات الذيف 
إف قاضي تطبيؽ العقكبات لمحؿ إقامة أشرفكا عمى الكضعية الجزائية لممحكـك عميو، ف

بباقي قضاة تطبيؽ العقكبات الذيف أشرفكا عمى المحكـك عميو ىك مف يقـك باالتصاؿ 
، يقـك بإعداد يـاعتمادا عمى التقارير المرسمة إليو منك  ،الكضعية الجزائية لممحكـك عميو

  (2).المختص لى ككيؿ الجميكريةتقرير رئيسي يرسمو إ

  اجراءات رد االعتبار القضائي أمام غرفة اإلتيامالفرع الثاني: 

يرسؿ ككيؿ الجميكرية الممؼ بعد استكماؿ جميع االجراءات بما في ذلؾ رأيو  
، ليقـك (5)ممحؽ رقـ  في طمب رد االعتبار إلى النائب العاـ لدل المجمس القضائي

القانكنية ككفايتيا، كلو أف يعيد ىذا األخير بتفحص الممؼ مف حيث سبلمة االجراءات 
الممؼ كامبل إلى ككيؿ الجميكرية المختص الستكماؿ االجراءات في حالة إغفاؿ في 

 اتخاذ إجراء ما.

فإف ككيؿ الجميكرية يرفع الطمب إلى  ،أما في حالة كاف الممؼ مييأ ككامبل 
يمي:  مف ؽ إ ج التي تنص عمى ما 688غرفة اإلتياـ كىك ما نصت عميو المادة 

يقـك النائب العاـ برفع الطمب إلى غرفة اإلتياـ بالمجمس القضائي. كيجكز لمطالب »

                                                 
 .58ص السابؽ، المرجع نقكقة،سائح س (1)

(2)
 Claude Zambeau, op, cit,  page 07. 
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. كبالتالي فبل يجكز لككيؿ «أف يقدـ مباشرة إلى غرفة اإلتياـ سائر المستندات المفيدة
 الجميكرية أف ُيقدـ عمى رفع الممؼ إلى غرفة اإلتياـ مباشرة. 

حدل كغرفة اإلتياـ ىي ىيئة قضائية   تكجد عمى مستكل المجمس القضائي كا 
، تتمتع بسمطات متميزة كبقكة نفاذ قراراتيا، ميتميا إجراء (1)الغرؼ المييكمة لو

التحقيقات كتكجيو اإلتياـ، كما أنيا جية استئناؼ كرقابة تصدر قرارات نكعية في 
 176 مف ، كقد نظميا المشرع الجزائرم في المكاداالختصاصات المخكلة لياحدكد 
 .مف ؽ إ ج 211إلى 

كتشكيمتيا مككنة مف رئيس كمستشاريف معيينيف بقرار مف كزير العدؿ لمدة 
ذا  صكص حصؿ ألحدىـ مانع تعيف إخبار مصالح الكزارة كعمى الخثبلث سنكات، كا 

قـك بتعييف مف يخمفو، إذ ال يسكغ لرئيس المجمس مديرية الشؤكف الجزائية لكي ت
حاكـ االبتدائية بصفة مؤقتة. كمف بيف االختصاصات القضائي انتداب قضاة الم

 األصيمة لغرفة اإلتياـ الفصؿ في طمب رد االعتبار القضائي طبقا لمقانكف.

  يا مف النائب العاـ لدل المجمس القضائييلإفبعد اتصاليا بالممؼ الكارد 
تبميغ  أيف يتـ ،القضية عمى مستكاىا لمنظر في الطمب المقدـ ُتجدكؿ ،كأكراؽ القضية

كفؽ الشكميات كاآلجاؿ تاريخ الجمسة كساعتيا ب عميو بكتاب مكصىاألطراؼ 
        (2)ؽ إ ج. 182المنصكص عمييا في المادة 

طمبات النائب العاـ )التماسات النيابة العامة في مكضكع الطمب(  بداءكبعد إ
كسماع الطرؼ الذم يعنيو األمر أك محاميو أك بعد استدعائو  ،)قبكؿ، عدـ قبكؿ(

                                                 
 51ج ر عدد  بالتنظيـ القضائيالمتعمؽ ، 2005-07-17، المؤرخ في 11-05قانكف مف  06أنظر المادة  (1)

 .2005-07-20صادرة في 
يبمغ النائب العاـ بكتاب مكصى عميو كبل مف الخصـك كمحامييـ تاريخ نظر القضية »ؽ إ ج  182المادة  (2)

بالجمسة كيرسؿ الكتاب المكصى عميو المكجو لكؿ مف الخصـك إلى مكطنو المختار فإف لـ يكجد فآلخر عنكاف 
ساعة في حاالت الحبس المؤقت كخمسة أياـ في األحكاؿ اآلخرل بيف تاريخ إرساؿ  48ميمة أعطاه، كتراعى 

الكتاب المكصى عميو  كتاريخ الجمسة ، كيكدع أثناء ىذه الميمة ممؼ الدعكة مشتمبل عمى طمبات النائب العاـ  قمـ 
 «.كتابة غرفة اإلتياـ كيككف تحت تصرؼ محامي المتيميف كالمدعيف المدنييف
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فإف غرفة اإلتياـ تككف ممزمة عمى الفصؿ في الطمب خبلؿ شيريف   ،بصفة قانكنية
 ؽ إ ج. 689كىك ما نصت عميو المادة 

حيث تجتمع غرفة اإلتياـ المشكمة مف: رئيس كمستشاريف، ممثؿ النيابة العامة 
 المحددة لمنظر في الطمب مف حيث:في الجمسة  كأميف الضبط

تنفيذ العقكبة، الشركط المتعمقة بطالب مدل تكافر الشركط القانكنية كالمكضكعية ) -1
 رد االعتبار، احتراـ المكاعيد كمقارنتيا بالكثائؽ المقدمة(.

ابتداءا مف تقديـ الطمب إلى غاية إحالتو عمييا  ،النظر في مدل احتراـ االجراءات -2
 نائب العاـ.مف طرؼ ال

تنظر بصفة مكضكعية في الطمب مف حيث مدل استحقاؽ المحكـك عميو لرد  -3
اعتباره إليو، اعتمادا عمى مختمؼ االجراءات لمتحقيؽ بالدرجة األكلى، إضافة لما دار 

 أماميا مف مناقشات. 
 كتبلكتو مف طرؼ المستشار المقرر حيث بتاريخ الجمسة يتـ إعداد التقرير

بداء النائب العاـ لرأيو أك بعد  ،كسماع أقكاؿ الطرؼ الذم يعنيو األمر أك محاميو ،كا 
فة القضية في المداكلة لتصدر الغر  تكضع كما ذكرنا ذلؾ سابقا، استدعائو كفقا لمقانكف

 .(1)شكيمة جماعيةتقرارىا النيائي بغرفة المشكرة ب
فة الكثائؽ الضركرية التي ؿ القانكف لطالب رد االعتبار أف يتقدـ بكاكقد خكّ 

كأف يقدـ مثبل كصؿ دفع الغرامة كمختمؼ االلتزامات  ،تدعـ طمبو أماـ غرفة اإلتياـ
المالية أك أية كثيقة تفيد بحسف أخبلقو كباندماجو في المجتمع، فغرفة اإلتياـ ليا أف 

كىذا ما تنص عميو  ،تعتمد عمى كؿ ما يفيد في التحقؽ مف شخصية المحكـك عميو
كيجكز لمطالب أف يقدـ مباشرة إلى غرفة  »في فقرتيا الثانية ؽ إ ج  688مادة ال

 .«اإلتياـ المستندات المفيدة

 

 
                                                 

يفصؿ المجمس القضائي بتشكيمة جماعية »المتضمف التنظيـ القضائي عمى  11-05مف ؽ  08تنص المادة  (1)
  . «ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ
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 كيككف قرارىا إما: 
 قبكؿ الطمب شكبل كرفضو في المكضكع. -
 رفض الطمب شكبل كىنا ال ُينظر في المكضكع. -
  عميو.قبكؿ الطمب في الشكؿ كفي المكضكع برد االعتبار لممحكـك  -

 .كىذا ما سنفصؿ فيو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ
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 المبحث الثاني
 اآلثار المترتبة عمى صدور قرار غرفة اإلتيام

لقد رتب المشرع الجزائرم عمى صدكر قرار غرفة اإلتياـ سكاء بقبكؿ رد  
المحكـك عميو، كما تمتد تمؾ االعتبار أك رفضو آثارا قانكنية كأخرل اجتماعية عمى 

اآلثار إلى الغير سكاء منيـ األطراؼ المدنية، الكسط العائمي، الكسط االجتماعي. كىك 
ما نسعى إليضاحو مف خبلؿ ىذا المبحث، حيث نتناكؿ فيو اآلثار المترتبة في حالة 
قبكؿ طمب رد االعتبار )المطمب األكؿ( ثـ اآلثار المترتبة في حالة رفض طمب رد 

 االعتبار )المطمب الثاني(.

 المطمب األول
 اآلثار المترتبة عمى قبول طمب رد االعتبار

ر لو أبعاد إيجابية عمى ابغرفة اإلتياـ بقبكؿ طمب رد االعتإف صدكر قرار  
كسطو االجتماعي كاألسرم كغير تقؼ عنده فقط بؿ تمتد لتشمؿ الال  ،المحكـك عميو

 كالقانكنية لمبمد.تى المنظكمة القضائية كح
كمف خبلؿ ىذا المطمب سنتطرؽ إلى اآلثار الناجمة عف قبكؿ طمب رد االعتبار      

 بالنسبة لممحكـك عميو )الفرع األكؿ( ثـ اآلثار المترتبة عمى الغير )الفرع الثاني(.

 الفرع األول: اآلثار المترتبة بالنسبة لطالب رد االعتبار )المحكوم عميو(

كيقصد بتمؾ اآلثار النتائج أك باألحرل الفائدة التي سيجنييا صاحب طمب رد       
مف الدستكر الجزائرم المعدؿ  34تنص المادة االعتبار مف جراء قبكؿ طمبو. حيث 

تستيدؼ المؤسسات ضماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات في »كالمتمـ عمى 
تفّتح شخصية اإلنساف، كتحكؿ دكف  الحقكؽ كالكاجبات بإزالة العقبات التي تعكؽ

   .«مشاركة الجميع الفعمية في الحياة السياسية كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية

كيمحك رد االعتبار في المستقبؿ كؿ  »ؽ إ ج عمى  676المادة كذلؾ كما نصت     
 .«...  آثار اإلدانة العادلة كما نجـ عنيا مف حرماف لؤلىميات
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ال  أف آثار رد االعتبار تككف بالنسبة لممستقبؿ ىاتيف المادتيفص مف ستخمكيُ     
الماضي إذ ىناؾ آثار قانكنية )محك أثر اإلدانة(، ترتب آثار اجتماعية )استعادة 

التي منيا السياسية، االقتصادية، االجتماعية(، فيكتسب المحكـك  األىميات كالحقكؽ
 عميو مركزه القانكني كمكاطف عادم دكف تمييز في الحقكؽ كالكاجبات.

 لقبول طمب رد االعتبار أوال: اآلثار القانونية 
( 6)ممحؽ رقـ  (1)إف كؿ حكـ جزائي باإلدانة يككف مكضكعا لمبطاقة رقـ   

معرفة ككيؿ الجميكرية ضائية التي أصدرت الحكـ كيرسميا  بالقيحررىا كاتب الجية 
إلى مصمحة صحيفة السكابؽ القضائية بالمجمس القضائي المكلكد في دائرتو المحكـك 

 (1)عميو.
مجأ إليو كتعد صحيفة السكابؽ القضائية مصدرا معمكماتيا ثمينا كمكثكقا فيو، ي     

ليتسنى لو معرفة  ،ؿ أمامو مسبكقا أـ الف الجاني الماثالقاضي لمعرفة ما إذا كا
كبة المحررة قانكنا أك تشديدىا أك استبداليا كبالتالي جكاز تخفيؼ العق ،لجزائيةكضعيتو ا

 بعقكبة بديمة. 
أما بالنسبة لئلدارات فإنيا تعتمد في فحص الطمبات كالترشيحات إلمكانية قبكليا     

العسكرية التي ىي األخرل تعتمد عمى أك رفضيا، ككذا ىك الشأف بالنسبة لممؤسسة 
  .ىذه الصحيفة في قبكؿ أك رفض المترشحيف لئلنخراط في صفكفيا

بو صحيفة السكابؽ القضائية بالنسبة لؤلفراد  كنظرا لؤلىمية كالكزف الذم تحظى    
إف أىـ أثر قانكني مممكس عمى المحكـك عميو في حالة قبكؿ طمب رد اعتباره ىك ف

رد االعتبار لممحكـك ب (1)بطاقة السكابؽ القضائية رقـ  )التأشير( عمى ىامشالتنكيو 
ُينّكُه عف الحكـ » أنو ؽ إ ج عمى 690نصت في ىذا اإلطار المادة  فقد عميو.

الصادر برد االعتبار عمى ىامش األحكاـ الصادرة بالعقكبة بصحيفة السكابؽ 
 .«القضائية

 

                                                 
 ؽ إ ج. 624أنظر المادة  (1)



 هـــائي والطعن فيـــار القضـــــراءات رد االعتبـــــــاج               الفصل الثاني:      

 

 
64 

ة ػػح بالمقارنؿ كاضػػـ تأت في شكػػا لػػػة أنيػػة العربيػػى ىذه الصياغػػا يبلحظ عمػػكم    
 مع الصياغة الفرنسية األنسب لسياؽ الكبلـ، حيث جاء النص الفرنسي كما يمي 
«Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation et faite en marge des 

jugements de condamnation et au casier judiciaire»


   

( فإنو برد اعتبار المحكـك عميو يتـ محك أية 3)ك  (2)أما بالنسبة لمبطاقتيف رقـ      
 أنو إشارة لمعقكبة بياتيف البطاقتيف، حيث تنص نفس المادة في فقرتيا الثانية عمى

( مف صحيفة السكابؽ 3)( ك2العقكبة في القسيمتيف رقـ ) كفي ىذه الحالة ال ينكه عف»
 .«العدلية
ففي حالة إدانة المحكـك عميو مف جديد بعدما ُرّد اعتباره فإنو يجكز لمقاضي      

    (2)إفادتو بنظاـ كقؼ التنفيذ إذا كانت العقكبة الجديدة ىي الحبس أك الغرامة.
كما يترتب عمى رد االعتبار القضائي إلى جانب سقكط العقكبات األصمية، سقكط     

مف ؽ ع تحت  9، كىذه األخيرة منظمة في المادة العقكبات التكميمية الناتجة عنيا
 عنكاف العقكبات التكميمية.

بر كذلؾ مف بيف اآلثار القانكنية لرد االعتبار القضائي عمى المحكـك عميو أال يعت    
ذلؾ أف رد اعتبار  (3)شأنو سابقة في اإلجراـ )العكد(.الحكـ الذم رد اعتبار المعني ب
ـ محؿ رد االعتبار كأف لـ يكف، كبالتالي ال ُيأخذ بعيف المحكـك عميو يجعؿ مف الحك

 ؽ ع. 59مكرر إلى  54ص عمييا في المكاد االعتبار في تطبيؽ قكاعد العكد المنصك 

 ثانيا: اآلثار االجتماعية عمى المحكوم عميو بعد رد اعتباره
أف آثار رد  ،ؽ إ ج 676إف ما ُيستخمص مف الفقرة الثانية مف المادة  

فإف حدث مثبل  ،رجعيتقبؿ ال الماضي، أم أف أثره ليس االعتبار تككف بالنسبة لممس
كأف تـ عزؿ شخص مف كظيفتو بسبب الحكـ محؿ رد االعتبار فإف ىذا الشخص ال 
يمكنو التحجج برد اعتباره لممطالبة بإعادتو إلى منصبو السابؽ، غير أنو يمكنو 

 ما. االستناد عميو لتكلي كظيفة
                                                 

  377أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص. 
  . 526عبد القادر عدك، المرجع السابؽ، ص  (2)

 .101المرجع السابؽ، صالعياشي كقاؼ،  (3)
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رد االعتبار كما ذكرنا ىك محك آثار اإلدانة في المستقبؿ لممحكـك  مف يدؼالف      
لمركزه القانكني كاندماجو عميو كاسترداده لؤلىميات كالمزايا التي ُحـر منيا كاستعادتو 

كبذلؾ يستفيد مف حقكقو كاممة كأم مكاطف  (1)يساىـ في بناء مجتمعو. كمكاطف شريؼ
 قو المدنية كالسياسية.يتمتع بحقك  عادم

عمى رد اعتباره يعتبر في مركز شخص لـ  فمف تاريخ حصكؿ المحكـز عميو      
فرد االعتبار يتيح الفرصة لممحكـك عميو باالندماج مف جديد  (2)يحكـ عميو بأية عقكبة.

ممارسة التجارة، اليجرة إلى  ،في أحضاف مجتمعو بتككيف أسرة، التكظيؼ كالعمؿ
 إلخ.الخارج...

 الصعبة كالمتناقضة )الفقر المادمتصادية كقد أظيرت الدراسات أف الظركؼ االق     
ثـ يتحكلكف  ،تجعؿ األفراد يخفقكف في التكيؼ مع بيئتيـ االجتماعية الحاجة، الحرماف(

 .(3)إلى أفراد مسيئيف لممجتمع

عرضو كشرفو يمّكف المحكـك عميو مف صيانة  فرد االعتبار عمى النحك الذم ذكرناه  
لو يسمح ، كما أفراد أسرتوكلسائر  لو لتكفير أسباب المعيشة بؿ يعد مفتاحا ،كاعتباره

اسية ألجؿ في الحياة السي مف خبلؿ اإلنخراط  عامة لبمدهلفي إدارة الشؤكف ا ةشاركبالم
فيكتسب بذلؾ حقو في اختيار ممثميو بكؿ حرية كنزاىة دكف أم  إدارة الحكـ في الببلد،

  .ذلؾ فيعائؽ 

يسجؿ في »عمى أنو (4)مف القانكف المتعمؽ بنظاـ اإلنتخابات 11فقد نصت المادة     
القائمة اإلنتخابية كفقا ألحكاـ ىذا القانكف العضكم كؿ مف استعاد أىميتو اإلنتخابية 

 .«أك رفع الحجر عنو أك بعد اجراء عفك شممو رد اعتبارهإثر 

                                                 
 .84العياشي كقاؼ، المرجع نفسو، ص  (1)
 .526عبد القادر عدك، المرجع نفسو، ص (2)
عماد محمد ربيع، فتحي تكفؽ الفاعكرم، محمد عبد الكريـ العفيؼ، أصكؿ عمـ اإلجراـ كالعقاب، دار كائؿ  (3)

 .77، ص2010، 1لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
الصادرة في  50المتعمؽ بنظاـ االنتخابات، ج ر عدد  2016-08-25المؤرخ في  10-16رقـ قانكف عضكم  (4)

28-08-2016. 
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الحؽ في تكلي الكظائؼ العامة في الدكلة، كالتمتع بالحماية القانكنية  يكتسبكما    
سيما  ؽ اإلنساف كاليا تبنتيا المكاثيؽ الدكلية لحقك ألىميت ىذا الحقكؽدكف أم تمييز. ك 

كاإلتفاقية الدكلية بشأف الحقكؽ المدنية  (،1948ف العالمي لحقكؽ اإلنساف )االعبل
كانة في تبكء م إلىلدكؿ األخرل، سعيا منيا ر ا. كالجزائر عمى غرا(1)كالسياسية

دماج ىذه الحقكؽ  المجتمع الدكلي فقد قامت باالنضماـ إلى أغمب ىذه المكاثيؽ كا 
 في قكانينيا الداخمية. كضمنتيا 

ذا كاف انضماـ الجزائر إلى مختمؼ ىذه المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف      كا 
فإننا لـ نممس ىذه  ،كانيف الداخمية عمى اختبلؼ أنكاعياانعكاساتو عمى الققد ظيرت 

اآلثار فيما يخص الباب السادس مف ؽ إ ج الجزائرم كالمتعمؽ برد االعتبار الجزائي 
المتضمف      1966.06.08في  155-06فمنذ صدكر ىذا القانكف بمكجب األمر 

انكف منذ صدكره إلى ؽ إ ج المعدؿ كالمتمـ فإف كؿ التعديبلت التي طرأت عمى ىذا الق
 (2)يكمنا ىذا لـ تمس بالشركط القاسية كاالجراءات المعقدة الخاصة بنظاـ رد االعتبار.

 الفرع الثاني: آثار رد االعتبار القضائي عمى الغير
    أوال: إبراء ذمة المحكوم عميو من الديون المدنية لألطراف المدنية المتضررة

ؽ إ ج ألجؿ قبكؿ طمب رد  683نص المادة في لقد اشترط المشرع الجزائرم       
ية ضركرة سداد المصاريؼ القضائ ،االعتبار القضائي المقدـ مف طرؼ المحكـك عميو

   الت قميمة. امما ذكر فيككف في حأما اإلعفاء كالغرامة كالتعكيضات المدنية، 
ف لـ تتمكف بطرؽ  التنفيذ كبالتالي فاألطراؼ المدنية المستحقة لمتعكيضات حتى كا 
لقضائي العادية المعركفة مف استرجاع حقكقيا المدنية، فإف طمب رد االعتبار ا

قكة ممزمة تجعؿ صاحب الطمب يقدـ عمى دفع تمؾ  كبشركطو التي ذكرناىا سابقا، يعد
التعكيضات المدنية بما في ذلؾ المصاريؼ القضائية كالغرامة، بؿ أنو حتى في حالة 

 .ا المبمغ يكدع بالخزينة العمكميةني المتضرر فإف ىذعدـ العثكر عمى الطرؼ المد
                                                 

ي بمحمحمد الخطيب سعدم، حقكؽ اإلنساف كضماناتيا الدستكرية في اثني كعشريف دكلة عربية ، منشكرات ال (1)
 .659، ص2007، 1الحقكقية، بيركت، لبناف، ط

 .112سابؽ، صالعياشي كقاؼ، المرجع ال (2)
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 لمطرؼ المدني المتضرربيا المحكـك عميو   المديفكىي ضمانة حقيقية لرد المبالغ 
فبل يمس رد االعتبار بحقكؽ أما بعده  .ىذا قبؿ إفادة المحكـك عميو مف رد اعتبارهك 

دنية تعكيضو عف حكمة المر مف الجريمة، إذ يجكز لو أف يطمب مف المالمتضر 
كالعمة في ذلؾ أف  .بسبب الجريمة سكاء كاف ضررا ماديا أك معنكيا يصمالضرر األ

 (1)نظاـ رد االعتبار يتعمؽ باآلثار الجنائية دكف المدنية.

 ثانيا: آثار رد االعتبار القضائي عمى الوسط األسري لممحكوم عميو.

إف العقكبة المكقعة عمى المحكـك عميو خاصة إذا كانت سالبة لمحرية سيتعدل      
ليمس أمف أفراد أسرتو الذيف سيشارككنو العقاب كاإلقصاء  ،أثرىا المحكـك عميو

 كالتيميش.

كبرد االعتبار لممحكـك عميو فإف ذلؾ سينعكس ال محالة إيجابا عمى عائمتو      
مف خبلؿ الحقكؽ كاألىميات التي ستعكد لممحكـك عميو  خاصة إذا كاف رب أسرة، إذ

شباع الحاج في تكفير حياة كعيش كريميفذلؾ سيسيـ  يات األساسية لمعائمة مف كا 
 . (3)مينات اجتماعية كتعميـ، كتأ(2)رعاية صحية

مكي يعيش الناس بكرامة فإنو يحؽ ليـ أف يتمتعكا بالحرية كاألمف كمستكيات ف     
 ، كأم إنكار ليا لمتصرؼ كالمعيشية الئقة، إذ أف حقكؽ االنساف غير قابمة لمتجزئة 

كما أف  (4)في النياية إنكار لكجكد الفرد ككرامتو كنفي لشرعية كجكد الدكلة نفسيا.
 تجنيب أبنائو ما كقع فيو. فيالذم مر بو قد يساعده استفادة المحكـك عميو مف الدرس 

 

 
                                                 

 .627عبد القادر عدك، المرجع السابؽ، ص  (1)
 «.الرعاية الصحية حؽ لممكاطنيف»المعدؿ كالمتمـ عمى  الدستكرمف  66تنص المادة  (2)
 «.الحؽ في التعميـ مضمكف»مف الدستكر المعدؿ كالمتمـ عمى  65تنص المادة  (3)

(4)
حقكؽ االنساف كحرياتو كدكر شرعية االجرءات الشرطية عمي محمد صالح الدباس، عمي عمياف محمد أبكزيد،  

 .26، ص 2005في تعزيزىا، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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 ثالثا: آثار رد االعتبار القضائي عمى المجتمع 

إف مف خصائص الجزاء الجنائي أنو ذك طبيعة اجتماعية، إذ ىك مقرر لصالح     
المجتمع كليس مقررا لمصمحة المجني عميو أك المتضرر مف الجريمة. كيترتب عمى 
ذلؾ أف المجتمع ىك صاحب الحؽ في العقاب يطالب بو بكاسطة األجيزة التي 

 (1)تمثمو.

عامة إلى التقميؿ مف نسبة الجرائـ  ييدؼ بصفة العقكبة ميما كانت طبيعتياكتكقيع     
مف أفعاؿ  كمف جية أخرل ردع كترىيب المجني عميو حتى ال يعاكد ما أتاه ،مف جية

ّرـ القانكف إتيانيا.  ج 

كمف ثمة  ،كتنفيذ العقكبة عمى ىذا النحك يعني أنو سدد ما عميو اتجاه المجتمع      
 ة لو نتيجة لما ارتكبو في الماضيالقاسي ال يحؽ ليذا األخير أف يستمر في نظرتو

ف صاحبو مف مك  ، الذم يُ كعمى ىذا األساس كليذه األسباب ُكجد نظاـ رد االعتبار
فيسيـ بذلؾ في بناء مجتمعو  ،ترتب عمى ذلؾ مف حقكؽياسترجاع مركزه القانكني كما 

نظاـ رد بما يقدمو مف خدمات تعكد عميو كعمى مجتمعو بالفائدة. كذلؾ  ،كخدمة بمده
 نسبة العكد اإلجرامي. مفسيخفؼ االعتبار القضائي بما يتكفر عميو مف مزايا 

حتى لممحكـك عمييـ الذيف  ثره كذلؾالقضائي يمتد أ قبكؿ طمبات رد االعتبار إف     
ف خبلؿ االقتداء بمف حكليـ ممف اندمجكا كذلؾ م ،لـ يتقدمكا بعد بطمبات لرد اعتبارىـ

قكيا ليـ لبلقتداء  في مجتمعاتيـ بعدما استفادكا مف رد اعتبارىـ، فيككف ذلؾ دفعا
مف المحكـك عمييـ ألجؿ االستفادة مف ىذه اآللية بيؤالء كتكطيف الفكرة لدل غيرىـ 

 تصبح ثقافة لدل المحكـك عمييـ. كبذلؾ ،كاسترجاعيـ لكؿ األىميات

محكـك عمييـ مقياسا حقيقيا لمدل نجاح المنظكمة التشريعية كما يعد رد اعتبار ال   
 كتناسبيا مع االلتزامات الدكلية لحقكؽ االنساف. ما في بمد

                                                 
(1)

عبد الرحمف خمفي، محاضرات في القانكف الجنائي العاـ، دار اليدل لمطباعة كالنشر، عيف مميمة، الجزائر  
 .171، ص2010
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 المطمب الثاني
 اآلثار المترتبة عمى رفض طمب رد االعتبار القضائي والطعن فيو

في  القضائي طمب رد االعتبارتياـ تفصؿ في ذكرنا فيما سبؽ أف غرفة اال           
كليا أف تقبمو بناء عمى محتكيات الممؼ  .خبلؿ شيريف مف تمقييا ممؼ الطمب
، فتقضي برد االعتبار المكضكعية كاالجرائية المعركض أماميا كاستجابتو لمشركط

يستفيد ال محالة مف المزايا التي ذكرناىا سابقا. كما يمكف ليا الذم س ،لممحكـك عميو
ا ، إذ ال يجكز ليا النطؽ بقرارىيا لمرفضمبرفض طمب رد االعتبار مع تعمي أف تقضي

 رة إلى النصكص القانكنية المطبقةمع اإلشا ،دكف تسبيبو مف حيث الكقائع كالقانكف
 (1)فمبدأ تسبيب )تعميؿ( األحكاـ كالقرارات القضائية ىك مبدأ دستكرم.

عمى رفض طمب رد االعتبار كسنعرض مف خبلؿ ىذا المطمب اآلثار المترتبة    
 .)الرفع األكؿ(، ثـ الطعف في قرار الرفض أماـ المحكمة العميا )الفرع الثاني(

 الفرع األول: اآلثار المترتبة عمى رفض طمب رد االعتبار

إف قرار غرفة اإلتياـ القاضي برفض طمب رد االعتبار يككف مسببا كمعمبل        
 أك مف حيث المكضكع. ،سكاء تـ رفض الطمب مف حيث الشكؿ

 أوال: رفض الطمب شكال

تياـ قبؿ المكضكع، فغرفة االؿ في الشكؿ عمى الفصلقد جرل العمؿ القضائي       
قبؿ أف تتكصؿ  ،كط كاالجراءات الصحيحة لرد االعتبارر تنظر في مدل تكافر كافة الش

 إلى استحقاؽ المعني لرد اعتباره مف عدمو.قناعتيا 

غرفة اإلتياـ عدـ تكافر الشركط المكضكعية لرد االعتبار )عدـ استفاء إذا ما رأت ف    
بحيث ال يككف مف الفركع  ،الميمة القانكنية، عدـ تكافر الصفة في طالب رد االعتبار

كال األصكؿ أك األزكاج، عدـ احتراـ االجراءات، تقديـ الطمب بعد مضي عاـ مف كفاة 

                                                 
(1)

تعمؿ األحكاـ القضائية كينطؽ بيا في جمسات عمنية، تككف »مف الدستكر الجزائرم عمى  162تنص المادة  
 .«األكامر القضائية معممة



 هـــائي والطعن فيـــار القضـــــراءات رد االعتبـــــــاج               الفصل الثاني:      

 

 
70 

مب شكبل كفي ىذه الحالة يجكز لممعني المحكـك عميو...( فإنيا تقضي برفض الط
طمب رد االعتبار مرة أخرل دكف أف يتحدد ذلؾ بزمف معيف، ما داـ أف غرفة اإلتياـ 

 لـ تناقش مكضكع الطمب كاكتفت بالتطرؽ إلى الشكؿ فقط.

كمثاؿ ذلؾ أف يرفع المحكـك عميو الطمب إلى الجيات القضائية المختصة قبؿ     
كأف يرفعو قبؿ انقضاء خمس سنكات  ،القانكنية )الفترة األمنية(انقضاء آجاؿ االنتظار 

مف يـك اإلفراج عنو إلدانتو بعقكبة جنائية، كعميو فإف قرار غرفة اإلتياـ سيككف رفض 
كيظير ذلؾ في تسبيب قضاة الغرفة لقرارىـ )بياف أسباب  ،رفعو قبؿ اآلجاؿلالطمب 

 .يحؽ لصاحبو رفع طمب رد اعتبار ثافٍ  رفض الطمب(، كبمجرد انتياء الفترة القانكنية

 ثانيا: رفضو في الموضوع 
كذلؾ بعد تكصؿ  ،يمكف لغرفة اإلتياـ أف تقرر رفض الطمب في المكضكع      

قناعتيا إلى عدـ استحقاؽ المعني لرد اعتباره إليو، إذ البد مف اقتناع المحكمة برد 
الطمب كمدل انسجامو في البيئة ، كىذا يتكقؼ عمى سيرة مقدـ هتقرر  ىاالعتبار حت
كبصكرة كاضحة أكثر مدل استجابتو لمقتضيات أىداؼ العقكبة التي  ،االجتماعية
  (1)ُنفذت بحقو.

البد أف يتضمنو قرارىا القاضي بالرفض، كفي ىذه  ،كبياف أسباب رفض الطمب    
 الحالة )رفض الطمب مكضكعا( يجد طالب رد االعتبار نفسو أماـ طريقيف:

، ليقدـ طمبا جديدا الطريق األول: انتظار مرور سنتين كاممتين من تاريخ رفض طمبو
 بالشكميات كاالجراءات التي ذكرناىا سابقا كالمنصكص عمييا قانكنا.

 (2)ؽ إ ج 690نصت المادة  حسب، الطريق الثاني: الطعن في قرار غرفة اإلتيام
إضافة إلى أف القرار  ،كىذا الطريؽ يستغرؽ سنكات قبؿ أف يصدر قرار المحكمة العميا

قد يككف في غير صالحو، ىذه اآلجاؿ يضاؼ إلييا ما تستغرقو االجراءات بيف 
حكؿ سمكؾ المحكـك عميو صاحب المحكمة كمصالح الشرطة كالمؤسسات العقابية 

                                                 
 .202عمي محمد جعفر، المرجع السابؽ، ص  (1)
يجكز الطعف في حكـ غرفة اإلتياـ لدل المحكمة العميا ضمف الكيفيات »ؽ إ ج عمى  690تنص المادة   (2)

 «.المنصكص عمييا في ىذا القانكف
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أمد تسكية كضعية طالب رد إطالة  كميا عكامؿ تساىـ في ،ممؼ طمب رد االعتبار
حيث يصبح في ىذه الحالة كمف ينتقؿ مف سجف صغير محاط بالجدراف االعتبار، 

 (1)كالحراس إلى سجف كبير محاط بالنصكص كاالجراءات.

 الفرع الثاني: الطعن في قرار رفض طمب رد االعتبار أمام المحكمة العميا

سكاء كاف قبكال أك  ،القضائيإف قرار غرفة اإلتياـ فيما يخص طمب رد االعتبار     
سكاء مف النيابة في حالة صدكر القرار  ،يضؿ قاببل لمطعف أماـ المحكمة العميارفضا 

كاف مخالفا لمطمبات التي أدلى بيا النائب العاـ كأبداىا أماـ غرفة اإلتياـ.  كأبالقبكؿ، 
بداىة لف يطعف في قرار غرفة اإلتياـ القاضي بقبكؿ  الذمصاحب الطمب مف ك أ

 .رد اعتباره، إنما سينصب طعنو عمى رفض طمب الطمب
يجكز الطعف في حكـ غرفة اإلتياـ لدل المحكمة »ؽ إ ج  690حيث نصت المادة   

كىذه المادة تحيمنا إلى المكاد  «العميا ضمف الكيفيات المنصكص عمييا في ىذا القانكف
في باب الطعف  كما يمييا مف نفس القانكف المتضمنة طرؽ الطعف غير العادية 495

يجكز الطعف بطريؽ »أنو عمى  1ؽ إ ج فقرة  495حيث نصت المادة  بالنقض،
في قرارات غرفة اإلتياـ ما عدا ما يتعمؽ منيا بالحبس  -النقض أماـ المحكمة العميا: 

كعميو فقرار غرفة اإلتياـ برفض طمب رد االعتبار غير قابؿ  «بة القضائيةكالرقا
عمى غرار المشرع الفرنسي الذم نص عمى ذلؾ في المادة  ،لمطعف فيو سكل بالنقض

 ؽ إ ج الفرنسي. 795
ؽ إ ج.  500طعف بالنقض عمى أحد األكجو المذككرة في المادة كينبغي أف ينبني ال   

رم الذم حصره في كجو كاحد لمطعف كىك الخطأ في تطبيؽ عمى خبلؼ المشرع المص
 ؽ إ ج المصرم. 3فقرة  544القانكف أك تفسيره كىك ما نصت عميو المادة 

كعف المدة القانكنية )األجؿ( المقررة لرفع الطعف بالنقض أماـ المحكمة العميا فيك     
 (2)ؽ إ ج. 498أياـ طبقا لنص المادة  8

                                                 
 .169العياشي كقاؼ، المرجع السابؽ، ص  (1)
 «.( أياـ لمطعف بالنقض8لمنيابة كأطراؼ الدعكل  ثمانية  )»ؽ إ ج  498تنص المادة  (2)
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أما عف إجراءات كشكميات الطعف بالنقض في قرار غرفة اإلتياـ القاضي برفض    
الطعكف عمى مستكل فإنو يتـ بتسجيؿ الطعف عمى مستكل مصمحة  ،طمب رد االعتبار

محاميو، حيث نصت المادة        كأمف طرؼ صاحب الطمب المجمس القضائي 
ل كتابة الجية التي أصدرت ديرفع الطعف بتقرير ل»ؽ إ ج عمى شكمو بقكليا  504

 (.7)ممحؽ رقـ  «القرار المطعكف فيو

فبعد أف يتـ تشكيؿ الممؼ كجرده يسمـ إلى النائب العاـ بالمجمس القضائي ليقـك      
كىنا نشير إلى أف المحكمة  المرفكع، بإرسالو إلى المحكمة العميا لمفصؿ في الطعف

ـ أعماؿ المجمس القضائية ، العميا ىي محكمة قانكف كليست محكمة مكضكع تُقك 
، فدكرىا يتمثؿ في مراجعة الحكـ أك القرار مف الناحية القانكنية كليس (1)كالمحاكـ

تنظر في مدل تطبيؽ قضاة غرفة  طمب رد االعتبار مف عدمو، فييقبكؿ الفصؿ في 
 تياـ لمقكاعد المتعمقة برد االعتبار.اال

عمبل بنص المادة    ،مسببة تسبيبا قانكنياكقرارات المحكمة العميا يجب أف تككف    
كتفصؿ المحكمة العميا أكال في  ،«تككف أحكاـ المحكمة العميا مسببة»ؽ إ ج  504

كذلؾ قبؿ الفصؿ في  ،صحة الطعف مف حيث الشكؿ كمف حيث جكاز الطعف
 المكضكع، كعميو فإف مصير الطعف بالنقض ال يخرج عف أحد القرارات التالية:

كف الطعف بالنقض غير جائز قانكنا أك ال يستكؼ الشركط الشكمية إما أف يك -
 المطمكبة فتقضي المحكمة العميا بعدـ قبكلو.

إما أف يككف الطعف جائزا قانكنا كمقبكال شكبل، غير أف األكجو التي بني عمييا  -
 الطعف غير مؤسسة فتقضي المحكمة العميا برفض الطعف.

ما أف يككف الطعف جائزا  - فتحكـ المحكمة العميا  ،قانكنا كمقبكال شكبل كمكضكعاكا 
 .(2)بنقض القرار المطعكف فيو

                                                 
تمثؿ المحكمة العميا الييئة المقكمة ألعماؿ المجالس القضائية »مف الدستكر الجزائرم عمى  171تنص المادة  (1)

 .«كالمحاكـ
 .231-230محمد حزيط، المرجع السابؽ، ص (2)



 هـــائي والطعن فيـــار القضـــــراءات رد االعتبـــــــاج               الفصل الثاني:      

 

 
73 

يعاد الممؼ بالطريقة نفسيا كيؤشر بمعرفة  ،ففي الحالة التي تقضي فييا برفض الطعف
  .(1)أميف ضبط الجية القضائية عمى النسخة األصمية لمحكـ

كتبطؿ القرار المطعكف فيو كتحيؿ القضية  في حالة قبكليا الطعف فإنيا تنقضو أما    
كىي غرفة اإلتياـ  ،)ممؼ طمب رد االعتبار المطعكف فيو( إلى الجية القضائية نفسيا

ؽ  523مشكمة تشكيبل آخر لمفصؿ فيو مف جديد، حيث نصت في ىذا الصدد المادة 
ك جزئيا إذا ُقبؿ الطعف قضت المحكمة العميا ببطبلف الحكـ المطعكف فيو كميا أ»إ ج 

أك إلى جية  ،كأحالت الدعكل إما إلى الجية القضائية نفسيا مشكمة تشكيبل آخر
كىنا يرسؿ  «قضائية أخرل مف درجة الجية القضائية التي أصدرت الحكـ المنقكض

( أياـ إلى الجية القضائية التي 8النائب العاـ بالمحكمة العميا الممؼ في ظرؼ ثمانية )
بنقض قرار غرفة  ة مف قرار المحكمة العميا القاضيع نسخم ،أصدرت القرار المطعكف

د االعتبار مف بتشكيمتيا الجديدة أف تفصؿ في طمب ر  ،اإلتياـ، كعمى ىذه األخيرة
 .جديد كفقا لمقانكف

يتعيف عمى الجية القضائية التي »عمى  1فقرة ؽ إ ج  524فقد نصت المادة      
يتعمؽ بالنقطة القانكنية  كـ اإلحالة فيمالحتحاؿ عمييا القضية بعد النقض أف تخضع 

قبكؿ طمب رد االعتبار إما كقرارىا سكؼ يككف  ،«قطعت فييا المحكمة العمياالتي 
كىي  ،فيستعيد المحكـك عميو مركزه القانكني كاألىميات كالحقكؽ المترتبة عمى ذلؾ

ما رفض الطمب فبل يحؽ لو في ىذه الحالة اآلثار التي ذكرناىا سابقا، تقديـ طمب رد  كا 
  اعتباره مف جديد إال بانقضاء سنتيف اعتبارا مف تاريخ الرفض.

  

 

      
 

                                                 
 ؽ إ ج. 522أنظر المادة  (1)
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 الفصل الثاني ممخص 
إف اجراءات رد االعتبار القضائي منيا ما يتـ عمى مستكل المحكمة محؿ إقامة  

 .المحكـك عميو، كمنيا ما يتـ أماـ المجمس القضائي
 :عمى النحك التالينكجزىا  ،فإجراءاتو أماـ المحكمة 

بعد تقديـ الطمب أماـ المحكمة محؿ إقامة المحكـك عميو )مصمحة رد االعتبار(     
يقـك ككيؿ الجميكرية بتشكيؿ الممؼ )كثائؽ الحالة المدنية، األحكاـ، شيادة الكجكد 

يجرم تحقيقا ك (، يستحصؿ كذلؾ عمى الكضعية الجزائية لممحكـك عميو، 2البطاقة رقـ 
حكؿ سيرتو كسمككو بعد انقضاء العقكبة، يستطمع رأم مدير المؤسسة العقابية  اجتماعيا

ككذا رأم قاضي تطبيؽ العقكبات حكؿ الطمب، يرسؿ بعدىا ممؼ االجراءات كامبل 
 .مشفكعا برأيو إلى النائب العاـ

تجدكؿ ، حكؿ الطمب التماساتوفبعد أف يبدم النائب العاـ  أما أماـ المجمس القضائي
 يايتـ تبميغ صاحب الطمب بتاريخ، أيف مفصؿ في الطمب أماـ غرفة اإلتياـجمسة ل

كىي  ؿ أقصاه شيريف مف اتصاليا بالممؼ،كتفصؿ غرفة اإلتياـ في أج كساعتيا.
  ط القانكنية كالمكضكعية في الطمب شكبل ثـ مكضكعا.تنظر في مدل تكافر الشرك 

 مف أىـ تمؾكيترتب عمى قبكؿ الطمب آثار عمى المحكـك عميو كعمى الغير، ك     
مف ك . اآلثار التي تمس المحكـك عميو محك أثر اإلدانة مف صحيفة سكابقو القضائية

السياسية  )الحقكؽ المدنية تتعمؽ باستعادتو لمحقكؽ كاألىمياتما جتماعية االثار اآل
 (.الثقافيةك االقتصادية 

فرد اعتبار المحكـك عميو ينعكس إيجابا عمى كسطو االجتماعي  ،الغير أما عف    
 تكفير مستكيات معيشية الئقة كخدمة كبناء المجتمع.، بما يسيـ  في كاألسرم

 فمممحكـك عميو أف يسمؾ أحد الطريقيف: ،أما في حالة رفض طمب رد االعتبار    
 كتقديـ طمب جديد.انتظار مرركر سنتيف اعتبارا مف تاريخ الرفض  -
 الطعف في قرار غرفة اإلتياـ أماـ المحكمة العميا. -
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كلممحكمة العميا أف ترفض الطعف فتُبقي عمى قرار غرفة اإلتياـ، أك تقبؿ الطعف   
فيي محكمة قانكف كليست محكمة  نقضو دكف أف تفصؿ في مكضكع الطمب.فت

طبقا  رل لمفصؿ فيو مف جديدمكضكع، فتعيده إلى نفس الجية القضائية بتشكيمة أخ
 مف ؽ إ ج. 523لنص المادة 
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لقد تبنى المشرع الجزائرم نظاـ رد اإلعتبار القضائي بيدؼ مسايرة كمكاكبة 

 الردعالتي ترمي الى تحقيؽ أبعاد ثبلثة مف العقكبة:  ،تطكرات السياسة الجنائية
باىتماـ ىذا البعد األخير . كيحظى والرعاية الالحقة العالجو الوقاية (، عاـالخاص ك ال)
، ما يجعمو يستعيد الثقة في النظاـ االجتماعي عقكبةللدكلة بالمحكـك عميو بعد تنفيذه اا

نسانا صالحا، كيكفر لو بؿ قد يجعؿ منو إ ،كيعزز ثقتو بنفسو ،يطو بالرعايةالذم يح
 أسباب المعيشة كسائر المكاطنيف. 

جنحة بعد تنفيذه فقد فسح نظاـ رد االعتبار القضائي لممحكـك عميو بجناية أك 
متمتعا بحقكقو السياسية كالمدنية  ،لمعقكبة امكانية استعادة مركزه القانكني في مجتمعو

( لجريمة كآثارىا بالنسبة لممستقبؿمحك كصمة اكاالجتماعية كاممة دكف أم نقصاف )
 والذم قد يحكؿ دكف اندماجك  ،يوكذلؾ بإزالة العائؽ األكؿ الذم سيكاجو المحكـك عم

ما ، ، أال كىك التأشير بحكـ اإلدانة )العقكبة( بصحيفتو القضائيةفي المجتمعة حقيق
معو  يجعمو يكاجو صعكبات اجتماعية بعدـ تقبؿ المجتمع لو كعدـ الرغبة في التعامؿ

فبل يقبؿ  ،كالشؾ الذم يمنع الثقة بو كالتعامؿ معو لما لحؽ بو مف كصمة اإلجراـ
   لحككمية، بؿ أحيانا حتى الميف الحرة كالتجارةغيمو كيحـر مف الكظائؼ العامة كاتش

القضائية، كما تحرمو في الغالب مف  و عراقيؿ في ممارستيا بسبب سكابقوقد تكاجي
بعض الحقكؽ كالمزايا التي ما كاف ليحـر منيا لكال أنو اعتدل عمى نظاـ المجتمع 

 .كخالؼ قكانينو

العقكبة مباشرة ب شط  ميو، سيياـ برد االعتبار لممحكـك عصدكر قرار غرفة اإلتك 
 ، فيذه ممحكـك عميواالعتبار لر عمى ىامش األحكاـ برد شّ ؤ  يُ مف ىذه الصحيفة، كما 

لمؤسسات كاإلدارات لدل ا رىا مرجعا مكثكقا فيوالعتباكبيرة ليا أىمية الصحيفة 
كال شؾ في  أيضا.القضائية، المدنية كالعسكرية، كحتى المؤسسات الخاصة  العمكمية

 ،أف خمكىا مف أم متابعة جزائية سكؼ لف يحـر صاحبيا مف حقكؽ كأىميات كثيرة
يا بعد نفاذ عقكبتو، كبخاصة إذا كانت العقكبة المؤشر بيا يلإسيككف في أمس الحاجة 

 سالبة لمحرية. 
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لمحكـك عميو مركزا قانكنيا يكتسب افبزكاؿ أحكاـ اإلدانة مف الصحيفة القضائية 
 ت لو حقكؽ كأىميات مشركعة منياركز الشخص الذم لـ يتـ إدانتو قط، فتثبُ يكازم م

 فإلى جانب حقو في العمؿ. لثقافيةجتماعية كااالالمدنية، السياسية، االقتصادية، 
التعميـ، الصحة، التأمينات اإلجتماعية، حرية التنقؿ، تبرز حقكؽ أخرل اقتصادية 

ممارسة التجارة كاألنشطة ، ات، تكافؤ الفرصبراـ الصفقكالحؽ في التعاقد، إ ،فيةثقا
كما تثبت لو حقكقو  ،الحرفية كالمينية، حرية التجمع، المشاركة في الحياة الثقافية

اح لو فرصة المشاركة في إدارة الشؤكف ت  السياسية كاممة دكف أم كجو لمتمييز، فتُ 
 تقمد الكظائؼف يكما لو أالعامة إما مباشرة أك بكاسطة ممثميف يختاركف بكؿ حرية، 

، تككيف الجمعيات كغيرىا مف األىميات التي تسيـ العامة في بمده عمى قدر المساكاة
 في إعادة ادماجو في المجتمع.

 بالفعؿ مصمحة فردية لممحكـك عميو فنظاـ رد اإلعتبار عمى ىذا النحك يحقؽ 
دالة، إذ أف كبالمقابؿ يحقؽ مصمحة جماعية، ما يجعمو ضركرة حتمية تقتضييا الع

تساعده عمى العكدة الى  ،أحكاؿ لممحكـك عميوالدكلة نفسيا بحاجة إلى تكفير ظركؼ ك 
جتماعي كالرعاية النفسية . فالتقبؿ االجراـلطبيعية كالحد مف عكدتو مجددا لئلالحياة ا

تسخير الكسائؿ المادية كالقانكنية كالمعنكية كفيؿ بضماف اإلنقطاع النيائي لحباؿ ب
حقكؽ ف المكازنة بيف النظاـ العقابي ك ائبيف لمرذيمة كاإلجراـ، كما يضمعكدة الت
 اإلنساف.

كمف خبلؿ دراستنا ليذا النظاـ في التشريع الجزائرم يمكف إجماؿ بعض 
 المبلحظات كاإلقتراحات نكردىا عمى النحك التالي:

مف المراجعة ـ رد اإلعتبار ػػػ سياسة إصبلح العدالة في الجزائر ما زالت تستثني نظا 1
  .المتعمقة بترقية حقكؽ اإلنساف كحمايتيا بما يتماشى مع األفكار الجديدة ،التمحيصك 

عرفت أحكاـ قانكف اإلجراءات الجزائية العديد مف التعديبلت كاف آخرىا األمر فقد 
، إال أف الباب السادس مف ىذا القانكف كالمتمثؿ 2017-03-27المؤرخ في 17-07

جزائي لـ يصمو أم تعديؿ، بؿ إف الصياغة الحرفية لنصكص مكاد في رد اإلعتبار ال
. 1966-06-08ىذا الباب منذ صدكره في   مطابقة تماما لما ىي عميو اليـك
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فالضركرة ممحة لممراجعة كالتمحيص المستمر لنظاـ رد اإلعتبار بما يضمف  ،كعميو    
 .المكازنة بيف تحقيؽ الغرض مف العقكبة كحماية حقكؽ اإلنساف

في مسألة تحديد اآلجاؿ لمنيابة العامة عندما  اكاضح اقانكني اىناؾ فراغنممس ػػػ  2
ؽ إ ج،  مف 687ك 686حسب نص المادتيف  ،الجميكريةيرفع الطمب الى ككيؿ 

     ككذلؾ الحاؿ في آجاؿ تحكيمو مف النائب العاـ الى غرفة اإلتياـ، حسب نص المادة 
 .ؽ إ ج  688
حيث أف الممارسة العممية بينت أف طمب رد اإلعتبار مف يـك رفعو أماـ ككيؿ      

عدة أشير، بسبب تعقيد اإلجراءات الجميكرية الى كصكلو الى غرفة اإلتياـ يستغرؽ 
بداء اجتماعي، طمب الكضعية الجزائية ك تشكيؿ كثائؽ الممؼ، إجراء تحقيؽ ككثرتيا ) ا 

لرأم مف طرؼ قاضي تطبيؽ العقكبات، إبداء رأم رأم مدير المؤسسة العقابية، إبداء ا
  ككيؿ الجميكرية، طمبات النائب العاـ(.   

جاؿ مف أجؿ اإلسراع في الفصؿ في طمب رد كعميو فاألفضؿ تحديد ىذه اآل     
بتخفيؼ االجراءات كتبسيطيا كتخفيض اآلجاؿ التي تستغرقيا حتى تصؿ اإلعتبار 

 لمحكـك عميو في المجتمع.ُيعاد إدماج اك الحقكؽ ألصحابيا، 
مف ؽ إ ج  687المادة ػػػ عمى المشرع أف يتدخؿ بتعديؿ مضمكف الفقرة الثالثة مف  3
( مف صحيفة الحالة 1) يستحصؿ ككيؿ الجميكرية القسيمة رقـ » أنو التي تنص عمىك 

( مف صحيفة الحالة 1رقـ ) بدال مف (2)أف ينص عمى القسيمة رقـ ك  «الجزائية
       ، إذ تنص المادة (1)ىي مجمكع القسائـ رقـ  (2)مة رقـ يف القسأل الجزائية
امؿ لكؿ القسائـ الحاممة بياف ك (2)القسيمة التي تحمؿ رقـ  » أف ؽ إ ج عمى 630
 .«الخاصة بالشخص نفسو( ك 1رقـ )

ػػػ لـ ينص المشرع الجزائرم عمى عدـ جكاز رد اعتبار عمى رد اعتبار سابؽ  4
ال  حتى ،لنص عمى ذلؾ صراحةا فيستحسف لوكىذا خبلفا لممشرع المصرم.  ،صراحة

 ىك ما يتعارض مع اليدؼ مف رد االعتبار.ك  ،يفسر ذلؾ عمى أنو إجازة لو
مف ؽ إ ج عمى اختصاص المحكمة العميا بالفصؿ في طمب  693ػػػ نصت المادة  5

رد اإلعتبار القضائي، كالحقيقة أف ىذه المادة لـ تعد تتماشى مع اختصاص المحكمة 
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التي تعتبر محكمة قانكف كليست محكمة مكضكع، كاألحكاـ الصادرة عنيا  ،العميا حاليا
 ؿ المشرع إللغاء ىذه المادة. بيذا الخصكص تؤكد ذلؾ، ما يتطمب تدخ

ػػػػ نقترح فيما يخص شرط تسديد الغرامة كالتعكيضات المدنية كالمصاريؼ القضائية  6
أف يتـ االكتفاء بشرط تسديدىا دكف شرط المدة التي تمي لقبكؿ طمب رد االعتبار 

 التسديد. 
 ػػػػ بخصكص المدة التي تمي رفض الطمب مف أجؿ إعادة تشكيؿ ممؼ جديد 7

تتناسب فقط مع الفترة القانكنية المطمكبة بحيث يمكف نقترح تخفيضيا كجعميا  ،)سنتيف(
ـ تكف كذلؾ مباشرة إذا كانت المدة القانكنية مستكفاة، أما إذا ل مف جديد تقديـ الطمب

 سنكات في الجنايات(. 05سنكات في الجنح،  03فيجب انتظار انقضائيا ) 
يات األمنية بقرار رد االعتبار لممحكـك عميو، خاصة تمؾ ػػػػ نقترح أف يتـ إخطار الج 8

التي حققت معو، كذلؾ بإدراج القرار في ممؼ المعني مف أجؿ رفع التحفظ عنو 
المسجمة لدييـ عنو حتى ال يتـ اإلشارة إلييا في التحقيقات اإلدارية في كالمبلحظات 

 حالة التكظيؼ.

كمؤسساتو عامة كانت أك خاصة  كنختـ بدعكة إلى كؿ أبناء المجتمع كفئاتو 
لئلسياـ في إدماج المحكـك عمييـ الذيف ُرد إلييـ االعتبار كاألخذ بيدىـ إلى بر 

عماره لاألماف. ففعا ككف بكجكده لمحياة إنما تية اإلنساف كنشاطو كحركتو كبناؤه كا 
 عنصرا فاعبل في الحياة. 
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 قــــــــــرس المالحــــــــفي   

 

 .يػػػػػػػػػاجتماعؽ ػػػػػػػػػػػػػراء تحقيػػػػػػب إجػػػػػػػػػػػػػػػػػطم  ػػػـ1م ــــق رقــــــــــمحم

بداء الرأمػػػ  ـ2م ــــق رقـــــــــمحم  .طمب الكضعية الجزائية، مستخرج الحبس كا 

 .ارػػػػػكؿ ممؼ رد االعتبػػػػػػة حػػػػػؿ الجميكريػػػػػػر ككيػػػػػػػػتقريػػػ  ـ3م ــــق رقــــــــــمحم

قاضي تطبيؽ العقكبات في ممؼ رد  رأمطمب إبداء ػػػ  ـ4م ــــق رقــــــــــمحم
 االعتبار.

 إرساؿ ككيؿ الجميكرية لممؼ رد االعتبار إلى النائب العاـػػػ  ـ5م ـق رقــمحم

 ة. ػػػػػػػػؽ القضائيػػػػػػػػة السكابػػػػػػلصحيف 1ـ ػػػػػػػة رقػػػػػػالبطاقػػػ  ـ6م ــــق رقــــــــــمحم

 ا.ػػػػة العميػػػاـ المحكمػػػػض أمػػػف بالنقػػػػػػة الطعػػػػػعريضػػػ  ـ7م ــــق رقــــــــــمحم
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 الجمهورٌــة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌــة          
 
 

 .........مجلس قضـاء      
  ..................محكمة     
   الجمهورٌة لدى محكمة ......... وكٌل                        ٌةمكتب وكٌل الجمهور     

 الــــــــــــى                                                                           
 السٌد/ رئٌس أمن دائرة ..............                       7102/ ر ا /  ..رقم       

 
 
 

 تحقٌــــــــــــق اجتماعــــــــــــً الموضوع/ اجــــــــراء 
 

 

              

 و :ـــبه المدع  دمـــــالذي تق ارــــــــب رد االعتبــــــطلاء على ـــــبن    
 

                        .    .....................................  االســم و اللقب :   
 .                                            ..................بلدٌة :  ......./../..المولود فـــً  :   
 .                                 ...................  و  :   ............. ابـــــــــــــــن :   
 .   ..........................................الساكــــــــــن :   
 
 

 رة حـول سٌــإجـــــــراء تحقٌـــــق اجتماعـــــً  أطلب منكم ٌشرفنً أن     
 سلــوك صاحب الطلب.              و
 

 

                                                

 7102/../..فً :  ...........ب                                         
  وكٌل الجمهورٌة                                                 

 
 

 
 

 1هلحق رقن 
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 الجمهورٌــة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌــة

 

 

  .........مجلس قضـاء            
 .................محكمة            
  ......وكٌل الجمهورٌة لدى محكمة                             ةمكتب وكٌل الجمهورٌ           

 الــــــــــــى                                                                            
 .......السٌد/ مدٌر مؤسسة إعادة التربٌة و التأهٌل                7102/ ر ا /  ...رقم             

 
 
 

 الموضوع/ طلب الوضعٌة الجزائٌة, مستخرج الحبس و إبداء الرأي 

     

 الذي تقـــــدمت  به المدعـــو : طلــــــب رد االعتبــــــــاربنـــــاء على     
 
                        .     .............................. االســم و اللقب :  
 .                                             ..........بلدٌة :   ...../../..المولود فـــً  :   

                                ..  ..............و :      .......ابـــــــــــــــن :   

 .  ............................... الساكــــــــــن :  
   

 بهــــا بتارٌــــــخ : الذي قضــــى مــــدة الحبس المحكـــــوم    
     ( حبس نافـذ و خمسة 10قضى ب عام )  ......عن مجلس قضاء  7112/../..حكم فً  ــ  

 ( دج غرامة نافذة  .2111أالف )
 . /جناٌة  .....................................................................الرتكابه: جنحــة   
 

 ......       /../..الى  ...../../..الفترة الممتدة من : بالمؤسسـة العقابٌة فً كان متواجــــد 
 

      موافاتً بالوضعٌة الجزائٌة و مستخرج الحبس ٌشرفنً أن أطلب منكم     
      وهـــذا  حـول سٌــرة و سلــوك صاحب الطلب أثناء فترة الحبسوإبداء الرأي 

 فً أقــرب وقت ممكن.              
  رقم: لفاكسبالمطلوب عن طرٌق ا موافاتناالرجاء  ..................... 

                                                
 7102/../...فً :  ب..........                                     

  وكٌل الجمهورٌة                                           

 2هلحق رقن 
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 الجمهورٌــة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌــة
 
 

 مجلس قضـاء..........  
 محكمة .................  
 مكتب وكٌل الجمهورٌة   
 7102رقم  ..../ ر ا /   

 
 

 تقــــرٌر حــــول ملـــــف رد االعتبـــــار 
 
 

  .........................نحن وكيــل الجمهوريـــــة لــدى محكمـــة              
 بعد االطالع على الملف المنجز بناءا على طلب رد االعتبار الذي تقدم به المدعو :    
 

                        .   .............................................االســم و اللقب :   

 .                                           ...................بلدٌة : ../../....... المولود فـــً  :   

 .                                 ......................... و  :................... ابـــــــــــــــن :   

 .  ......................... .........................الساكــــــــــن :   

 
من   687و  686،  685،  684،  683،  682،  681،  686،  679بعد االطالع على المواد   

 قانون االجراءات الجزائٌة .
فرقة الدرك الوطنً.....  بعد االطـالع على اوراق الملـــف ال سٌما التحقٌـــق المنجز من طرف  

 .  و كذا الوضعٌة الجزائٌة و إبداء الرأي من طرف مدٌر المؤسسة العقابٌة  .........................

 توفـى الشـروط القانونٌـة حٌث ان طلب المعنً الرامــــــــً الى التمــــاس رد االعتبــــــار ، اس
 على طلبه .  بعدم المعارضةنبدي رأٌنا 

 
 

 

                                                
 7102ب .......... فً : ../../                                            

  وكٌل الجمهورٌة                                                 

 

 3هلحق رقن 
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 الجمهورٌــة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌــة            
 

 

 ...........مجمس قضاء            
  .........وكيــــل الجميوريـة لــدى محكمـة             .................محكمة            
 الــــــــى       ة                      ـــــــمكتب وكيل الجميوري           
 .....السيد / قاضي تطبيق العقوبات لدى مجمس قضاء     2017/ر ا / ....رقم            
 

                         
 الموضوع / إبداء الرأي فيما يخص رد االعتبار                        

  
                  

  ٌشرفنً موافاتكم بملف رد االعتبار المتعلق بالمدعو:                             
      

                          ........................... االسم و اللقب : 
                           ......:  ............ب/../..المولود فـً  : 

                        ...............و   :     .........ابـــــن :  
                 ................................الساكـــن  :          

 
 البـــــداء رأٌكـــــم .                                   

 
 
 

   7102../../ فً :................ب                                   
 وكٌل الجمهورٌـة                        
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 الجمهورٌــة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌــة                  
 
 

 مجلس قضاء...........              
 وكٌل الجمهورٌة لــدى محكمـة.............                  محكمة .................             
 مكتب وكٌل الجمهورٌة                                الــــــــى             
 7102رقم: ../ ر ا /              

 السٌد / النائب العام لدى مجلس قضاء.........                                               
 
 

                             
 

 لموضوع / بخصوص ملف رد االعتبار ا                       
 

                  

 : ٌشرفنً موافاتكم بملف رد االعتبار الخاص بالمدعو                                   
 

      
 

                        .....................    .     ـ 10      
      

 
 
 
 
 

                                                                                             7102/.../فً : .. بـــ............                                    
 وكٌل الجمهورٌـة

 5هلحق رقن 
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 الجمهورٌــة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌــة الشعبٌــة

 بالنقض أمام المحكمة العميا عقد عريضة الطعن

 عقد رقم     

 .....بتاريخ:..................................................                

 .............. أمين الضبط..........................أمامنا نحن:.  

 ...............................حضر:.............................

 صرح لنا بأنو يسجل الطعن بالنقض ضد القرار الصادر الذي 

 ............................بتاريخ.................... رقم الفيرس

 عن غرفة اإلتيام بمجمس قضاء................... القاضي عمى

 المتيم :..........................................................

 .بـ................................................................

 وذلك لما لحقو من ضرر      

ثباتا لما ورد حرر ىذا المحضر ووقعناه معو     وا 

 إمضاء الطاعن.                                       إمضاء أمين الضبط

 

 7هلحق رقن 
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 55 -------- إجراءات رد االعتبار القضائي أماـ قاضي تطبيؽ العقكبات الفرع األكؿ:
 56 ---------------------------- التعريؼ بقاضي تطبيؽ العقكباتأكال: 
 57 ------------ دكر قاضي تطبيؽ العقكبات في طمب رد االعتبار القضائي يا:ثان
 



 

 

 58 --------------- إجراءات رد االعتبار القضائي أماـ غرفة االتياـالفرع الثاني: 
 62 -------------- اآلثار المترتبة عمى صدكر قرار غرفة االتياـ المبحث الثاني: 
 62 ---------- اآلثار المترتبة عمى قبكؿ طمب رد االعتبار القضائي المطمب األكؿ: 
 62 --------- اآلثار المترتبة بالنسبة لطالب رد االعتبار )المحكـك عميو(الفرع األكؿ: 

 63 ------------------------- اآلثار القانكنية لقبكؿ طمب رد االعتبارأكال: 
 64 ----------------- اآلثار االجتماعية عمى المحكـك عميو بعد رد اعتبارهثانيا: 

 66 --------------------------- آثار رد االعتبار عمى الغير الفرع الثاني:
 66 ------ الديكف المدنية لؤلطراؼ المدنية المتضررة  إبراء ذمة المحكـك عميو مف أكال:
 67 ---------- آثار رد االعتبار القضائي عمى الكسط األسرم لممحكـك عميو   ثانيا:
 68 ------------------------ آثار رد االعتبار القضائي عمى المجتمع ثالثا:

 70 --- اآلثار المترتبة عمى رفض طمب رد االعتبار القضائي كالطعف فيو المطمب الثاني:
 70 ------------ المترتبة عمى رفض طمب رد االعتبار القضائياآلثار  الفرع األكؿ:

  70 ------------------------------------- رفض الطمب شكبل أكال:
 71 ------------------------------------ رفضو في المكضكع ثانيا:

 72 -- الطعف في قرار رفض طمب رد االعتبار القضائي أماـ المحكمة العميا الفرع الثاني:
 75 -------------------------------------  خبلصة الفصؿ الثاني

  77 ----------------------------------------------- خاتمة
  82 -------------------------------------------قائمة المبلحؽ
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