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إعادة الحیثیة او رد اإلعتبار في ضوء الشریعة اإلسالمیة والقوانین
الوضعیة
عبدالجلیل شهیدزی ,نقیب هللا مشفق
چکیده
يعتبراعادة الحیثیة او رد اإلعتبار بمثابة حق للمحكوم علیه بواسطته تمحى آثار اإلدانة وما نجم عنها من
حرمان لألهلیات بالنسبة للمستقبل ،حیث يصبح المحكوم علیه كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام لكناعادة
الحیثیة او رداإلعتبارلیس له أثر رجعي أي ال يمكن اإلحتجاج به على الماضي ،وهو ما يختلف فیه عن العفو
الشامل الذي له أثر رجعي ،وكذا يختلف عن وقف تنفیذ العقوبة في أن هدف رد اإلعتبارهو محو أثراإلدانة في
المستقبل ووقف تنفیذ العقوبة هدفه تجنیب المحكوم علیه من اإلختالط في السجن بالمجرمین ،أما عن اإلفراج
الشرطي فمن أثاره إخضاع المفرج عنه لتدابیرالمساعدة والرقابة في حین أن رداإلعتبارال يخضع ألي من هذه
التدابیر ،حیث يتم رد اإلعتبارعلى مستوى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة باعتبارها المصلحة المختصة
بتلقي العمل النهائي للجهات القضائیة سواء من حیث اثبات اإلدانات أوتلقي االستفادات من رد اإلعتبار حیث
يرد هذا األخیر على القسیمة رقم  ،03، 02أما القسیمة رقم  ، 01فهي تبقى متضمنة للعقوبة حتى بعد رد
اإلعتبار ألنها تعتبر المرجعیة األساسیة لمعرفة سوابق المحكوم علیه.
فالسیاسة الجنائیة الحديثة أصبحت تولي أهمیة كبیرة للرعاية الالحقة للمحكوم علیه سواء كان شخص طبیعي
أو معنوي منها محو هذا الحكم من صحیفة السوابق القضائیة حتى يستطیع المحكوم علیه الولوج في عالم
الشغل بأريحیة هذا اذا كانت الجريمة المرتكبة تتنافى مع الوظیفة المراد شغلها ،أما اذا كانت الجريمة ال تتنافى
مع الوظیفة فهي ال تشكل عائقا لتوظیف األشخاص في القطاع العام أو الخاص.
باعتبارها المصلحة المختصة بتلقي العمل النهائي للجهات القضائیة سواء من حیث اثبات اإلدانات أو  ،03أما
القسیمة رقم  ، 01تلقي االستفادات من رد اإلعتبار حیث يرد هذا األخیر على القسیمة
رقم 02فهي تبقى متضمنة للعقوبة حتى بعد رد اإلعتبار ألنها تعتبر المرجعیة األساسیة لمعرفة سوابق
المحكوم علیه.
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واژه های کلیدی :الحیثیة واعادتها ،محو سوابق القضائیة ،االفراج الشرطئ  ،القسیمة ،االدانة.
مقدمه

الحمدهلل الذي هدانا الی دين القويم ،والصالة والسالم علی سیدالعرب والعجم محمد صلی هللا علیه وسلم وعلی
من اهتدی بهديه الی يوم الدين وبعد:
ال شك أن الحكم بعقوبة أو جناية أوجنحة يؤدي إلى اإلنتقاص من شخصیة المحكوم علیه ويحول
دون استعادة مكانته الالئقة ،ودون الوصول إلى مركز شريف ،إذ ان الحكم بالعقاب يتبعه في غالب
األحوال الحرمان من بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة ،ويسجل في قلم السوابق فیتعذرعلى المحكوم علیه
اإلندماج ثانیة في الهیئة اإلجتماعیة ،ألن انقضاء العقوبة وتنفیذها ال يعني تخلص الشخص المعني من آثارها
وعودته ٕواندماجه في المجتمع بسهولة ،إذا تواجه الشخص الذي إنتهت عقوبته عقبات قانونیة باألساس تحول
بین وبین ممارسته لحقوقه األساسیة ٕواستعادة مكانته كمواطن شريف وسط مجتمعه( ،)32على اعتبار أن
مرحلة ما بعد واالفراج تبقى الحلقة األصعب واألهم في سیاسة إعادة اإلدماج ،نظرا ألن المحكوم علیه سوف
يجد نفسه محاطا بالمواقف األسرية واإلجتماعیة والمهنیة ،إضافة إلى مواجهة مايسمى في علم النفس بصدمة
واالفراج ،واألشد من كل هذا مواجهة المواقف القانونیة إنطالقا من صحیفة السوابق القضائیة ،التي تصبح
بمثابة عقوبة جديدة أكثر خطورة من العقوبة األصلیة ،وذلك يعد كافیا حسب العديد من الد ارسات األمنیة
والجنائیة إلحساس المحكوم علیه كأن السجن خرج معه وأنه ال زال معاقبا على تلك الجريمة ( ،)8خصوصا إذا
لم تتح للمحكوم علیه فرصة إستعادة مكانته اإلجتماعیة بعد مرور فترة معینة على اإلدانة فإن ذلك سیكون
مدعاة للیأس بالنسبة له وربما دفعه يأسه هذا إلى اإلنزالق مرة أخرى والعودة إلى الجريمة طالما أن األبواب
أقفلت في وجهه ،لذا ومن أجل الحیلولة بین المحكوم علیه وبین هذا المصیر البد من أن يعطى فرصة إلستعادة
إعتباره شريطة أن يثبت صالحیته لذلك وأن يبدي إستعداد لإلندماج ثانیة في المجتمع(.)29
إن السیاسة الجنائیة الحديثة تبحث دائما في تطوير النظم القانونیة لذا أوجدت طريقا للتخلص من كل
تلك اآلثار المتمخضة عن الحكم الجنائي النافذ وهو ما يعرف اعادة الحیثیة او برد اإلعتبار كنظام من شأنه أن
يمحو أثرالعقوبة المنفذة وتمكین المحكوم علیه بها من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن عادي يستطیع
اإلنسجام فیه دون عوائق ،حیث تظهر وظیفة رد اإلعتبار في تحقیق كل ما يجعل حكم اإلدانة لیس له أثر كونه
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يهدف رد اإلعتبار إلى محو الحكم من صحیفة السوابق القضائیةللمحكوم علیه الذي يسمح له
من الولوج في عالم الشغل باريحیة.
 .3مشکلة البحث
إن عدم إهتمام الباحثین والمختصین بهذا الموضوع المهم ٕواهمال
القائمین على اإلصالح القضائي
بالخصوص في افغانستان والجزائروغیره من الدول له جعل الخوض
في هذا الموضوع أمرا عسیرا.
إن موضوع رد اإلعتباربالخصوص في ظل تعديالت قوانین مختلف
الدول والقانون اإلجراءات الجزاېرئة هی موضوع حديثا جدا على
إعتبار أن هذا القانون قد صدر في جويلیة  ، 2018إضافة إلى قلة المرا
جع المتخصصة بما فیها المذكرا ت ،باإلضافة إلى إنعدام المقاالت
القانونیة حول موضوع رد اإلعتبار سواء بالنسبة للشخص الطبیعي او
المعنوي وكذا صحیفة السوابق القضائیة،
نقص كبیر في اإلجتهادات القضائیة ،هذا بالنسبة لرد اعتبار الشخصالطبیعي ،أما رد اعتبار
الشخص المعنوي فال وجود ألي إجتهاد قضائي بخصوصه.
وجدير بالذکر فان اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار قد ذکر في القرآن
الکريم واالحاديث النبوية وإلعمال قول هللا تعالی في خصوص اإلنسان
( :ولق ْد ك َّر ْمنا بنِي آدم وحم ْلنا ُه ْم فِي ْالب ِر و ْالبحْ ِر ورز ْقنا ُه ْم ِمن َّ
ت
الطیِبا ِ
ضیالً) القرآن( ،االسراء .)۷۰:وقوله
یر ِم َّم ْن خل ْقنا ت ْف ِ
وفض َّْلنا ُه ْم على كثِ ٍ
ُ
تعالی{ :وال ت ِز ُر و ِازرة ِو ْزر أ ْخرى}القرآن[ ،اإلسراء.]15 :
سول هللاِ صلَّى هللاُ عل ْی ِه وسلَّم قال " " :أقِیلُو ذ ِوي
ع ْن عائِشة ،أ َّن ر ُ
ت عثراتِ ِه ْم ِإ َّال ْال ُحدُود "( .)2ومثل قول الرسول صلی هللا علیه
ْالهیْئا ِ
2
ْ
ان أبدًا» "( .) 8فانه يتبین من االيات أن
ان ال يجْ ت ِمع ِ
وسلم« " :ال ُمتال ِعن ِ
اإلنسان مخلوق ذو شرافة واليجوز بغیر مجوز شرعي سلب حیثیته،
والی جنب ذلک فان األحاديث صرحت بان الحیثیة امرها مهم واليجوز
بدون مجوز شرعي هتک حیثیته أحد ،وايضا صرح بان المتالعان
اليجتمهان ابدا ويفهم من هذا الحديث أن سلب الحیثیة او اخذ اإلعتبار
الحقوقي او الشرعي من المتالعنان امر مشروع من شرع اإلسالم اذا
فال سبیل الی صرفه من المحکوم علیهم بذلک فالجل أن نفهم هذا والذي
صرح به القوانین الوضعیة من إعادة الحیثیة او رد اإلعتبار للمحکومین
في ذلک.
.4أغراض البحث و أهدافه
ی إنسان يقوم بعمل له هدفه الخاص من وراء أفعاله و
الشک أن أ َّ
أنشطته ،ومن ثم قمنا نحن بالبحث حول هذا الموضوع للحصول علی
األهداف التالیة:
إظهار مدی توسعة في المقارنة بین موقف الشريعة االسالمیة والقوانین
الوضعیة في خصوص رعاية العدالة ،وقطع المنازعات ،وفصل
الخصومات.
إقناع الناس عن طريق کشف أضرار الحکم بسلب الحیثیة او اخذ
اإلعتبار من غیر التفحص عن الحقیقة.
واقناع المتخلفین والمجرمین علی فلسفة سلب وأخذ اإلعتبار او الحیثیة
في خصوص المجازات الشرعیة امتثاال المر هللا تعالی.
تحقیق العداد بحث علمی لنستفید منه نحن و القراء السیما طلبة کلیات
الشريعة والقضات فی محاکم ومىرسي الجامعات االسالمیة.
. 5منهج البحث
ان منهج البحثنا في هذه المقالة تقوم علي نحوالتالي:
فقد تم اإلعتماد على خطة احدية تتكون من عدة مباحث ،ترتکز علی
النظام القانوني لرد اإلعتبار جزاء في مفهوم رد اإلعتبار وتمییزه عن
غیره من األنظمة المشابهة له ،واآلخر يتحدث عن صحیفة السوابق
القضائیة كمحل لرد اإلعتبار ،وختمنا هذا البحث بخاتمة وفهرس
المصادر والمراجع.
وعلي كل حال يعد نظام رد اإلعتبار الجزائي من أهم المواضیع التي
تحتويها المنظومة التشريعیة لكل بلد ومنها
افغانستان و الجزائر نظرا لعالقته الوثیقة بحقوق اإلنسان وحرياته
األساسیة ،فهو الفاصل بین الماضي والمستقبل لكل محكوم علیه باإلدانة
بسبب جريمة من جرائم القانون العام ،ألن األحكام الجنائیة بعد تنفیذها

نظام يقف حائال دون أبدية أثار أحكام اإلدانة ،فمن هذه الجهة يعد إجراء
تقتضیه العدالة والمصلحة معا ( ،)9ومن جهة أخرى هو حاجة ملحة
والزمة لتحقیق العدالة األمر الذي يجب أن يتم في إطار التشريع
والقانون المهذب للعرف والتقلید في المجتمعات التي يسودها
العدل( ،)10ألن من أشد آثار الحكم الجنائي وقعاَ على المحكوم علیه
بعد تنفیذ عقوبته إدراج هذا الحكم في صحیفة سوابقه القضائیة ،فقلما
يستطیع مواطن اإلستغناء عن هذه الصحیفة سواء عند اإللتحاق بالعمل
أوغیر ذلك ،لذلك أصبح رد اإلعتبارجزء ال يتجز أ من النظام القانوني
لغالبیة التشريعات ،والمشرع الجزائري علی الخصوص كغیره من
االنظمة تبنى أحكام هذا النظام منذ صدور قانون االجراءات الجزائیة
لسنة  ، 1966لكنه وبعد التعديل الذي طرأعلیه سنة  2018تمت إضافة
نصوص جديدة تتعلق خاصة برد اإلعتبار وصحیفة السوابق القضائیة.
وعلی کل حال فمن الطبیعي أن لکل دولة سیاسته في تنظیم القوانین في
هذا الخصوص سوف نذکر اهم المواد التي تبحث عن اعادة الحیثیة او
رد اإلعتبار بشکل مختصر في حدود النظام القانوني لرد اإلعتبار دون
أن نتطرق الی اجراءات تطبیق رد اإلعتبار او اعادة الحیثیة حتی يسهل
فهم الموضوع علی الباحث والطالع انشاء هللا .ويحتوی مقالتنا هذه علی
مقدمة هذا ،ومباحث عديدة وفهرس الموضوعات ،فهرس
المصادروالمراجع ،والنتیجة ،والخاتمة.
 .1أهمیة الموضوع
 يعتبراعادة الحیثیة او رد اإلعتبار وسیلة من وسائل محو آثار الحكمالجزائي وذلك تماشیا مع أهداف السیاسة الجنائیة التي تهدف إلى إصالح
وتهذيب المحكوم علیه .
يعتبر من أهم المواضیع التي تمس حقوق اإلنسان ،فالشروط التييفرضها القانون على طالب رد
اإلعتبار تحول بین اإلنسان وحقوقه نظرا لعسرها وتعقیدها وطول
آجالها.
على من يحصل على رد اإلعتبار إجتیاز مرحلتین:المرحلة األولى :وهي السابقة على رد اإلعتبار ويكون فیها حكم
اإلدانة( )1قائما ومنتجا آلثاره.
المرحلة الثانیة :وهي المرحلة الالحقة على حصوله على رد اإلعتبار
وفیها يزول حكم اإلدانة
وتنتهي جمیع آثاره وهذا ما يحقق المصلحة العدالة معا.
 .2أسباب إختیار الموضوع
تتمثل في اإليمان الراسخ بأن العدالة تتوخى من و راء تسلیط العقوبة
اإلصالح والزجر الذي يدفع
صاحبه إلى الكف عن مخالفة الشريعة و القانون واآلداب والنظام العام.
اعادة الحیثیة الی المحکوم علیه مرة ثانیة.
افهام المسلم ان اخذ وسلب الحیثیة او رد اإلعتبار من جانب الشريعة
امرها لیس في مقدور اإلنسان وال يجوز للمسلم االقتحام والحوض فیها
بل يلزم علی المسلم أن يراعي حکم الشريعة االسالمیة في ذلک رغم
کل ما يجده اإلنسان من المخاطر والصعوبات.
السعی في اشباع حاجة المجتمع من توقیعها ال أن تكون مؤبدة تالزم
اإلنسان مدى حیاته وتنقله من سجن صغیر إلى سجن كبیر.
إن رد اإلعتبار حاجة ملحة والزمة لتحقیق العدالة ،فهو يساعدالمحكوم علیه من العودة إلى
أحضان مجتمعه بإتاحة الفرصة امامه إلسترجاع مكانته ٕواستعادة حقوقه
المدنیة والسیاسیة.

 ) 1أن کلمة االدانة مأخوذة من الدنو والدنو بمعني النزول
واالصل أن الدنو مذموم في الجوامع البشرية وتاتي بمعنی
الوصف البعید عن االخالق الحمیدة
انظر :حممد بن عبد اهلل دراز 1418(،هـ 1998 /م) .دستور االخالق
في القرآن ،مؤسسة الرسالة ،جلد ،۱ص  .۲۰۲دستور األخالق يف القرآن
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عن المستقبل في أي جريمة جنائیة أو جنحیة بما في ذلك الحرمان من
الحقوق وأي آثار جرمیة أخرى (. )24
 يقصد برد اإلعتبار محو حكم اإلدانة بالنسبة للمستقبل وتخلیصالمحكوم علیه نهائیا من آثاره
.القانونیة واألدبیة (.)18
رد اإلعتبار هو إ زالة اآلثار الجنائیة للحكم باإلدانة حیث يأخذالمحكوم علیه وضعه في المجتمع
وذلك لتمكینه من االندماج فیه كأي مواطن صالح لم تصدر ضده أحكام
جنائیة ويعد بمثابة مكافأة
للمحكوم علیه على حسن سلوكه الذي تحققت منه المحكمة (.)30
 رد اإلعتبار هو إ زالة حكم اإلدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجهتنقضي معه جمیع آثاره ويصبح المحكوم علیه إبتداءا من رد اعتباره في
مركز لم يسبق إدانته (. )16
كما عرفه الفقه العربي بأنه إعادة وضع اإلنسان في مجتمعه من جديدوكأن صحیفته بیضاء لم
تمس ،ومعنى هذا أن العقوبة صدرت ضد فرد معین ومن شأن هذه
العقوبة من أي نوع كانت أن
تغیر نظرة األفراد إلیه تأسیس على أنه قد ثبت في سلوكه ما يشین
اإلنسان الذي يخطئ في حق
مجتمعه فیقوم هناك ما يشوب اعتباره وتقديره ،بما قد يلحق به من آثار
تضره ،تتمثل في إحجام
الناس عنه أو نفورهم منه ويتجسد هذا بشكل أوضح في احتمال وقوف
حكم اإلدانة في مواجهته
حارما إياه من اإللتحاق بعمل يرتزق به ويعیش منه حیث لن يقبله رب
العمل أيا كان بعد أن تسودت صحیفته بحكم صادر بإدانته (.)10
فإذا ما قبل بإعادة اإلعتبار إلى المحكوم علیه فمؤدى هذا محو الحكم
الذي يشینه من صحیفته فتعود
بیضاء كما كانت وهو على هذه الصورة يستطیع أن يشق طريقه إلى
الحیاة.
إعادة اإلعتبار تهدف إلى استعادة المحكوم علیه حقوق حرم منها بحق
بسبب حكم جزائي ،فهي
تدبیر من تدابیر األرافة يثبت أو يفترض حسن سیرة المحكوم علیه
ويكافئه علیه بإعادة حقوقه التي حرم منها وبإزالة كل أثر في المستقبل
للحكم الذي صدر ضده (.)24
نستنتج من خالل التعاريف المذكورة بأن رد اإلعتبار هو بمثابة حق من
حقوق المحكوم علیه
بواسطته تمحى آثار اإلدانة سواء كانت جرمیة أو جنحیة أو حتى متعلقة
بمخالفة وما نجم عنها من
حرمان لألهلیات بالنسبة للمستقبل ،وهذا بعد مرور فترة زمنیة تعد
كمرحلة اختبار له إلثبات استقامته ،فیصبح كأن لم يرتكب أي جريمة
لیستعید بعدها مكانته ويمارس حقوقه من جديد.
الفرع الثالث :التعريف القانوني لرد اإلعتبار
إن معظم التشريعات لم تعطي تعريف لرد اإلعتبار تاركة المجال للفقهاء
ومعظم هؤالء يعرفه من
خالل اآلثار الناجمة عنه ،في حین أن بعض التشريعات عرفته
بنصوص قانونیة صريحة منها:
يترتب على رد اإلعتبار
: -1عرفه قانون اإلجراءات الجزائیة المصري من خالل المادة 552
بقولها » :محو الحكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما
يترتب علیه من إنعدام األهلیة والحرمان« من الحقوق وسائر اآلثار
الجنائیة (.)16
 2وعرفه قانون العقوبات األردني من خالل المادة  47فقرة  7بقولها
»الحكم القاضي باإلدانة في أي جريمة جنائیة أو جنحیة ومحو جمیع
آثاره بالنسبة للمستقبل ،بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار
جرمیة أخرى«(.)30
.3المشرع الفرنسي عرفه في المادة  133_1من قانون العقوبات
الفرنسي بقوله (رد اإلعتبار يمحوکلیة حکم القاضي باالدانة)
(.)15ويصبح كأنه لم يكن وتلغى بذلك الصحیفة رقم.)10( 01

أو إنقضائها بالعفو تترك آثا را معینة تقوم على حرمان المحكوم علیه
في غالب األحیان من بعض الحقوق والمزايا ،وقد اعتبر هذا الحرمان
عقبة في وجه المحكوم علیه تمنع ادماجه في المجتمع من جديد ،وهو ما
يبرر سعي السیاسة الجنائیة الحديثة إلى إعطاء حیزا كبیرا للرعاية
الالحقة للمحكوم علیه من بینها محو الحكم من صحیفة السوابق القضائیة
باعتبارها محال لرد اإلعتبار بواسطتها يستطیع الولوج في عالم الشغل
باريحیة.
حیث سنتناول في د ا رسة النظام القانوني لرد اإلعتبار مفهومه سواء
من الناحیة اللغوية أو من الناحیة الفقهیة ومن ناحیة الفقه القانوني ،وبعد
تحديد هذه المفاهیم كان الزما علینا تمییزه عن بقیة األنظمة التي قد
تكون مشابهة له ومن هذه األنظمة نظام وقف تنفیذ العقوبة ،وهو أحد
األنظمة الذي يدخل في قناعة القاضي ونظام العفو بأنواعه سواء كان
عفوا عام أو عفو خاص ،وكذا نظام اإلفراج الشرطي ،ثم نتطرق إلى
صحیفة السوابق القضائیة باعتبارها محل الذي يرد علیه اإلعتبار سواء
بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي.
من أجل ذلك قسمنا هذا البحث إلى ستة مباحث علی نحو التالی:
المبحث األول :حقیقة النظام القانوني لرد اإلعتبار
المطلب األول  :مفهوم رد اإلعتبار وتمییزه عن غیره من األنظمة
المشابهة له
من بین أسالیب السیاسة الجنائیة التي تهدف إلى تسهیل إندماج المحكوم
علیهم في المجتمع
لیصبحوا كغیرهم من األفراد غیر المحكوم علیهم ،نجد أسلوب اعادة
الحیثیة او رد اإلعتبار الذي جاء به المشرع باإلضافة إلى وسائل أخرى
أيضا لها نفس الهدف لذلك قد يختلط على البعض مفهوم رد اإلعتبار
الجزائي بغیره من بعض المفاهیم واألنظمة التي تشبهه سواء من حیث
الشروط أو اآلثار( ،)32لذلك سنقوم في هذا المبحث بدر ا سة تعريف رد
اإلعتبار أوال ثم التطرق إلى أهم نقاط التشابه واإلختالف بین نظام رد
اإلعتبار الجزائي وكل من وقف تنفیذ العقوبة والعفو بأنواعه واإلفراج
المشروط في المطلب الثاني ،وذلك على النحو التالي:
المطلب الثاني :تعريف رد اإلعتبار
هناك عدة تعاريف لرد اإلعتبار منها التعريف اللغوي ،إضافة إلى ما
ورد عن الفقه أو ما يسمى
بالتعريف الفقهي ،دون إغفال نظرة المشرع إلى رد اإلعتبار أي الجانب
القانوني ،وعلیه سیتم تناول هذا التعريف من خالل ما يلي:
الفرع األول :التعريف اللغوي لرد اإلعتبار
للتعرف على أي مصطلح البد من تعريفه لغويا أوال.
فاعادة الحیثیة او رد اإلعتبار لغة هو مصطلح مكون من كلمتین :اعادة
الحیثیة او رداإلعتبار.
.اعادة بمعني ارجاع الحالة او الصورة االولي  ،والحیثیة هي نفس
اإلعتبار او الشأن والرد هو صرف الشيء ورجعه والرد مصدر رددت
الشيء عن وجهه برده ردا ومردا وتردادا(.)6
العبرة :العجب واعتبر منه :تعجب ،وفي التنزيل{:فاعتبروا يا أولى
األبصار} ،أي تدبروا وانظروا فیما نزل ،فقیسوا معالمهم واتعظوا
بالعذاب الذي نزل بهم (.)32
والعبرة اإلعتبار بما مضى وقیل العبرة االسم من اإلعتبار( ،)26اذن
فالرد لغة هو صرف الشيء ورجعه واإلعتبار هو العظة ،ويعني ذلك أن
الشخص اتعظ بما مر به واعتبر أي محاولة عدم العودة إلى ما مربه.
فاإلعتبار هو التقدير واالحترام أي السمعة والمكانة ،وبالمفهوم المعاكس
فقدان االحترام والتقدير ،وهو على وزن أفعال وفعله اعتبر على وزن
افعل أي االستخالص واالتعاض (.)25
الفرع الثاني :التعريف الفقهي لرد اإلعتبار
هناك عدة تعاريف فقهیة لرد اإلعتبار وهي متقاربة بدرجة كبیرة نذكر
منها ما يأتي:
 رد اإلعتبار أو إعادة اإلعتبار هو نظام يعید المحكوم علیه إلىوضعه السابق ،كما كان قبل الحكم،حیث تزول آثار اإلدانة السابقة
فیسترد بذلك اعتباره ويعود لإلندماج في الهیئة االجتماعیة ويترتب على
إعادة اإلعتبار سقوط الحكم القاضي باإلدانة ومحو جمیع اآلثار الناتجة
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المبحث الثاني :تمییز رد اإلعتبار عن غیره من األنظمة
على اعتبار أن غاية رد اإلعتبار هو محو أثر االدانة بالنسبة للمستقبل
ولیس الحكم نفسه ،غیر أنه
قد ينقضي هذا الحكم بصدور عفو فیه ،أو قد ينقضي بوقف التنفیذ او عن
طريق اإلفراج المشروط ،وهي وسائل أقرها المشرع للمحكوم علیه
لتسهیل إندماجه في المجتمع ،فبالرغم من اختالف هذه الوسائل عن رد
اإلعتبار في بعض الجوانب إال أنه ينفي وجود نقاط مشتركة فیما بینها،
وعلیه سوف نتطرق إلى تمییز رد اإلعتبار عن وقف تنفیذ العقوبة
(الفرع األول )ثم العفو بأنواعه( فرع ثاني )وبعدها اإلفراج المشروط
فرع ثالث).
المطلب األول :التمییز بین رد اإلعتبار ووقف تنفیذ العقوبة
إن الهدف األساسي والوحید للسیاسة العقابیة الحديثة هو تأهیل المحكوم
علیه ٕواصالحه بكل الطرق،والتي من بینها وقف تنفیذ العقوبة ،فهذا
األخیر يشترك مع رد اإلعتبار في هدف اإلصالح والتأهیل ،لذا سنتناول
مفهوم وقف تنفیذ العقوبة ثم تمییزها عن رد اإلعتبار.
الفرع االول:تعريف وقف تنفیذ العقوبة
يقصد بإيقاف التنفیذ تعلیق تنفیذ العقوبة التي قضى بها على المتهم على
شرط موقف خالل مدة
3
يحددها القانون( ،)25ويطلق علیها فترة اإلختبار(.) 0
كذلك يعرف نظام ايقاف التنفیذ بكونه ذلك النظام الذي يخول القاضي
سلطة الحكم بإدانة المتهم
وتحديد العقوبة المناسبة له مع األمر بوقف تنفیذها لمدة معینة ،فإن مرت
هذه المدة دون أن يرتكب
جريمة جديدة عد الحكم كأن لم يكن وتزول أثاره الجنائیة (.)31
يتضح من خالل هذا التعريف أن وقف التنفیذ يفترض أوال صدور حكم
بعقوبة على المتهم وثانیا عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ العقوبة
المحكوم بها (.)19
الفرع الثاني :شروط الحكم بوقف التنفیذ
أجازت المادة  594قانون اإلجرا ءات الجزائرية للقاضي الحكم بوقف
تنفیذ العقوبة بعد النطق بها متى توافرت شروط معینة منها ما يتعلق
بالجريمة ومنها ما يرجع للمحكوم علیه ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتها
ومنها ما يخص الحكم في حد ذاته بوقف تنفیذ العقوبة.
أ -الشروط المتعلقة بالجریمة
يجوز تطبیق نظام وقف التنفیذ في كل من الجنح والمخالفات ،كما أنه
جائز في الجنايات إذا قضي
فیها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحیة بفعل افادته بالظروف
المخففة()5طبقا ألحكام المادة  53قانون العقوبات ،وعلیه يجوز للقاضي
وقف التنفیذ بالنسبة للجناية المعاقب علیها بالسجن المؤبد أو السجن
المؤقت متى أ رى القاضي إقتران أي منها بظرف مخفف ألنه يجوز
التخفیف ،فیحكم في الحالة األولى بخمس سنوات حبس ،وفي الثانیة
بثالث سنوات حبس(.)20
ب -الشروط المتعلقة بالجاني
إن االستفادة من وقف التنفیذ متاحة للمتهمین الذين لم يسبق الحكم علیهم
بالحبس لجناية أو جنحة
من جرا ئم القانون العام.
وعلیه يجب أن ال يكون المحكوم علیه من العائدين لإلجرا م.يترتب على هذا الشرط النتائج التالیة:
كل ما يقضى به من عقوبات في المخالفات حتى ٕوان كانت بالحبس اليحول دون تطبیق نظام
وقف التنفیذ.
 ال يعتد بعقوبة الغرا مة المقضي بها في الجنح والجنايات لحرمانصاحبها من نظام وقف التنفیذ.
 ال تؤخذ في اإلعتبار عقوبة الحبس المقضي بها في الجرائم العسكريةوالسیاسیة (. )5
ج -الشروط المتعلقة بالعقوبة
ال يستفید المحكوم علیه من نظام وقف التنفیذ إال في العقوبات األصلیة
المتمثلة في الحبس والغرامة ،أما العقوبات التكمیلیة وتدابیر األسرة فال
يجوز الحكم بوقف تنفیذها.

ولقد صرح في القوانین االفغانیة في المادة رقم( )۲۸۶من قانون
االجراات الجزائیة (:بانه اذا کان حکم محاکمة المتهم معلن في الواسئل
االعالم فانه يلزم علی الدولة أن تعلن في نفس المزياع او الوسیلة
االعالمیة برائة المتهم حتی يعید الحیثیة او رد اإلعتبار الیه)(.)12
من خالل هذه النصوص يمكن القول بأن المشرع الفرنسي هو من وفق
في تعريفه لرد اإلعتبار،
وذلك بتوضیحه لآلثار الناتجة عن رد اإلعتبار أال وهي ،إلغاء الصحیفة
رقم  ، 01وهذا ما أغفله المشرع الجزائري حیث لم ينص على محو
الحكم من صحیفة السوابق رقم  01في المستقبل وما يرتبه هذا المحومن
إلغاء لهذه الصحیفة وهو الفراغ الذي يجب سده من المشرع الجزائري.
وبذلك ترتب على رد اإلعتبار أثرين هما:
األول :محو الحكم القاضي باإلدانة للمستقبل ،فال يسجل في صحیفة
السوابق القضائیة خاصة التي تسلم إلى المحكوم علیه.
ثانیها :زوال كل ما يترتب عن هذا الحكم من آثار كإنعدام األهلیة
والحرمان من الحقوق ،فبمجرد ما يرد إلى المحكوم علیه اعتباره يصبح
شخص مؤهل للقیام بكل واجباته والتمتع بكافة حقوقه(.)10
والمشرع االفغاني ايضا لم تشیر الی ذلک.
المطلب الثالث:مشروعیة اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار
الشک أن مسألة اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار من المسائل التي بحث
حولها القرآن في عدة موارد نذکر بعضا منها حتي يتضح الموضوع
ويکون لدی الباحث ملکة استدالل ورفع التهم الواردة علی احد فها نبي
هللا المبجل صلوات هللا علیه وسلم يوسف علیه السالم الول مرة طلب
اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار بالنسبة التهمة الواردة علیه من قبل زوجة
سو ُل قال
الر ُ
ملک مصر،قال تعالی{ :وقال ْالم ِلكُ ائْتُونِي ِب ِه فل َّما جاءهُ َّ
الالتِي ق َّ
ار ِج ْع إِلى ربِك فاسْأ ْلهُ ما با ُل النِسْوةِ َّ
َّ
ط ْعن أ ْيدِي ُه َّن إِن ربِي
ْ
ْ
بِك ْی ِده َِّن ع ِلیم ( )50قال ما خ ْ
ُ
ْ
ْ
سف عن نف ِس ِه قلن حاش
طبُ ُك َّن إِ ْذ راو ْدت ُ َّن يُو ُ
صحص ْالح ُّق أنا
ّلِل ما ع ِل ْمنا عل ْی ِه ِم ْن سُوءٍ قال ِ
يز ْاآلن ح ْ
ِ َّ ِ
ت ْامرأتُ ْالع ِز ِ
صا ِدقِین } القرآن[،يوسف ،االية - 50 :
راو ْدتُهُ ع ْن ن ْف ِس ِه وإِنَّهُ ل ِمن ال َّ
)1( ]52
ويتضح من صراحة هذا النص انه يجوز اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار
کما کان اوال والحال أن الحکم ربما قد سبق علی خالف ذلک فلذا
نستطیع أن نقول أن اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار امر مهم وفیه حیات
الناس.
وقد بین افترأ المنافقین في خصوص عائشة رضی هللا تعالی عنها زوجة
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم في قصة مشهورة حیث قال تعالیِ { (:إ َّن
صبة ِم ْن ُك ْم ال تحْ سبُوهُ شرا ل ُك ْم ب ْل هُو خیْر ل ُك ْم ِل ُك ِل
اإل ْف ِك ُ
ع ْ
الَّذِين جا ُءوا ِب ْ ِ
ئ ِم ْن ُه ْم ما ا ْكتسب ِمن ِْ
اإلثْ ِم والَّذِي تولَّى ِكبْرهُ ِم ْن ُه ْم لهُ عذاب
ْام ِر ٍ
ع ِظیم}القرآن[ ،النور ،االية .)1(]11 :وقوله تعالی{:إِ ْذ تلقَّ ْونهُ بِأ ْلسِنتِك ْمُ
َّللا ع ِظیم
وتقُولُون بِأ ْفوا ِه ُك ْم ما لیْس ل ُك ْم بِ ِه ِع ْلم وتحْ سبُونهُ هیِنًا وهُو ِع ْند َّ ِ
}القرآن[ ،النور ،االية  ،)1(]15 :وقوله تعالی{ :إِ َّن الَّذِين ي ُِحبُّون أ ْن
احشةُ فِي الَّذِين آمنُوا ل ُه ْم عذاب أ ِلیم فِي الدُّ ْنیا و ْاآل ِخرةِ و َّ
َّللاُ ي ْعل ُم
تشِیع ْالف ِ
وأ ْنت ُ ْم ال ت ْعل ُمون ([ })19النور.)1(]19 :
ويستفاد من هذه االيات علی أن اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار امر مهم
والزم لذا لو لم يکن مشروعا لوقع المسلمون الذين هم في الحقیقة ابرياء
في المشقة وعسر وظلم ال خالص لهم کما تبین بعد مرور عدة ايام
براءة العائیشة من التهمة الورادة علیها من قبل المنافقین اال وهي تهمة
الزنا او اتخاذ االخدان وان لم وردت في شأنها االيات لحکمت علیها
بالرجم فان بعد نزول االيات في شأنها اثبتت انها غیر مجرمة ثم رفع
عنها الحصار الوارد علیها من قبل الرسول صلی هللا علیه وسلم.
واما بالنسبة سلب الحیثیة او اإلعتبار فانه قد ورد االية في قوله تعالی:
ت ث ُ َّم ل ْم يأْتُوا بِأ ْربع ِة ُ
شهداء فاجْ ِلدُو ُه ْم ثمانِین
{والَّذِين ي ْر ُمون ْال ُمحْ صنا ِ
ُ
ْ
ج ْلدة ً وال ت ْقبلُوا ل ُه ْم شهادة ً أبدًا وأولئِك ُه ُم الفا ِسقُون } القرآن[ ،النور،
صل ُحوا فإِ َّن َّ
َّللا غفُور
االية{ .)1(]4 :إِ َّال الَّذِين تابُوا ِم ْن ب ْع ِد ذ ِلك وأ ْ
ر ِحیم}القرآن(،النور ،االية.)1()6:
فان في االية االولی رفع قبول الشهادة علی تأبید ثم اذا تاب واصلح
عمله فانه يقبل شهادته مع اختالف في ذلک بین الفقهاء المذاهب الفقهیة،
المهم تبین أن رفع او سلب الحیثیة و اعادة الحیثیة امر ثابت في الشريعة
االسالمیة من اول الیوم.
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 .فكال النظامین جنائیین فال مساس له باآلثار غیر الجنائیة للجريمة( . )1 5
يتشابه النظامین كذلك من حیث اتصالهما بالعقوبة المحكوم بها،وبصحیفة السوابق العدلیة(.)33
الفرع الثاني :أوجه اإلختالف بین رد اإلعتبار ووقف تنفیذ العقوبة
يمكن حصر هذه اإلختالفات فیما يلي:
رد اإلعتبار يقتضي أن يوفي المحكوم علیه دينه بالنسبة للجماعةابتداءا ،ثم يوضع تحت اإلختبار
لمدة معینة تختلف حسب األحوال فإن مرت بسالم يرد إلیه اعتباره سواء
قضاءا أو قانونا وتخرج
صحیفة سوابقه خالیة من ذلك الحكم بینما وقف تنفیذ العقوبة فإن
المحكوم علیه ال يدخل السجن إنما
يوضع بدال من ذلك فترة تجربة فإن تخطاها بسالم اعتبر الحكم الصادر
ضده كأن لم يكن(.)10
رد اإلعتبار يؤدي إلى سقوط جمیع العقوبات التبعیة والتكمیلیة بینماوقف تنفیذ العقوبة ينصرف إلى العقوبات األصلیة الصادر بها الحكم
( . )1 7
إن رد اإلعتبار بنوعیه القانون والقضائي هو حق للمحكوم علیهوالجهات القضائیة ملزمة بمنحه
لطالبه متى توافرت شروطه ،أما وقف تنفیذ العقوبة فهو خاضع لتقدير
القاضي واقتناعه وبالتالي ال
يمكن للمتهم التمسك به أو المطالبة به حتى ٕوان توافرت شروطه.
إن الهدف من رد اإلعتبار هو محو آثار اإلدانة في المستقبل للمحكومعلیه واسترداده لألهلیات
والمزايا التي حرم منها واستعادته لمركزه القانوني ٕواندماجه كمواطن
شريف يساهم في بناء مجتمعه،أما الهدف من العقوبة موقوفة النفاذ فهو
تجنیب من أجرم بالصدفة ألول مرة من اإلختالط في السجن بالمجرمین
من جهة ،ومن جهة ثانیة هو فرصة للم ا رجعة قبل التمادي في اإلجرام
واإلصرا ر علیه.
إن الشروط واآلجال المتعلقة بنظام رد اإلعتبار بنوعیه القانونيالقضائي قد نصت علیهما المواد من 676إلى  693من قانون
االجراءاتالجزائیة الجزائري ،أما الشروط واآلجال المنظمة لنظام وقف
التنفیذ فقد نصت علیها المواد  592إلى  596من قانون
االجراءاتالجزائیة الجزائري.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشروط واآلجال تبدأ بعد نهاية أو تنفیذ
العقوبة بالنسبة لنظام رد
.اإلعتبار ،وتبدأ من النطق بالحكم بالنسبة للعقوبة موقوفة النفاذ.
المبحث الثالث :التمییز بین رد اإلعتبار والعفو بأنواعه
في كل األنظمة القانونیة يوجد مبدأ هو قانونیة الجريمة والعقوبة وعادة
تنقضي العقوبة بتنفیذها وهذاهو الطريق العادي لتحقیق أغ ا رضها
وغاياتها حیث ال يبقى لها بعد ذلك محل ومكان.
إال أن القانون ينص على حاالت محددة يمكن فیها تعلیق تنفیذ العقوبة
سواء قبل البدء بتنفیذها أو
بعد مباشرة التنفیذ من بینها العفو سواء كان عفو عام أم خاص ،وهو ما
سیتم تناوله كما يلي:
المطلب االول :تعريف العفو عن العقوبة
العفو عن العقوبة هو انهاء اإللتزام بتنفیذها إ زاء شخص صدر ضده
حكم بات بها إنهاء كلیا أو
جزئیا او استبدال إلتزام آخر به موضوعه عقوبة أخف ،وذلك بناء على
قرار صادر عن رئیس
.الجمهورية(.)17
يتضح من هذا التعريف أهم خصائص العفو عن العقوبة ،فهو إجراء
فردي أي ينال شخصا تثبت
جدارته بما ينطوي علیه العفو من تسامح وهو من إختصاص رئیس
الجمهورية.
والعفو عن العقوبة له صور ثالثة فهو إما ينصب على العقوبة كلها ،أو
ينصب على جزء منها
.فحسب أو يستبدل بها عقوبة أخف منها(.)25

بتوفر هذين الشرطین يجوز للقاضي الحكم بوقف تنفیذ العقوبة مع
مالحظة أن هذا النظام لیس حقا
للمحكوم علیه ٕوان توافرت شروطه ٕوانما هو شأن يخضع للسلطة
التقديرية للقاضي(.)33
إذا قرر القاضي وقف تنفیذ العقوبة وجب علیه أن يذكر أسباب ذلك في
الحكم نفسهٕ ،واال كان معیبا
يرتب علیه النقض ،ألن الحكم بوقف التنفیذ يعتبر استثناءا عن القاعدة
المتمثلة في تنفیذ الحكم.
د -الشرط الخاص بالحكم في حد ذاته بوقف تنفیذ العقوبة
يجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم » حسب المادة  592قانون
اإلجراءات الجزائیة التي تنص على
في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم علیه قد سبق
الحكم علیه بالحبس لجناية أو جنحة معنى ذلك أن « ،من جرائم القانون
العام أن تأمر في حكمها بقرار مسبب بإيقاف تنفیذ العقوبة األصلیة يكون
الحكم القاضي بوقف تنفیذ العقوبة مسبب تسببا خاصا(.)5
المطلب الثاني :آثار وقف التنفیذ
أ -العقوبة موقف التنفیذ هي عقوبة جزائیة:
وبهذه الصفة تدون العقوبة مع وقف التنفیذ في صحیفة السوابق القضائیة
في القسیمة رقم(  01المادة  623-618قانون اإلجراءات الجزائیة)،
وفي القسیمة رقم  02التي تسلم لبعض اإلدارات ما لم تنقضي مهلة
اإلختبار المحددة بخمس سنوات( المادة  630قانون االجراءات الجزائیة
) ،في حین ال تسجل في القسیمة رقم  03التي تسلم للمعني باألمر( المادة
632قانون االجراءات الجزائیة) ،وتحتسب هذه العقوبة في تحديد العود
وال تحول دون دفع المصاريف القضائیة للخزينة والتعويضات للطرف
المدني ،وال تحول أيضا دون تطبیق العقوبات التكمیلیة.
ب  -هي عقوبة تنفیذها معلق على شروط
بمعنى أن تنفیذ العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفیذ معلق على شرط
وهو أن ال يرتكب المحكوم
علیه مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم األول جناية أو جنحة
من القانون العام توقع علیه من أجلها عقوبة السجن أو الحبس.
الفرع االول :آثار وقف التنفیذ عندما يكون الشرط ال يزال واقفا
نكون آنذاك بصدد وقف تنفیذ العقوبة ،وفي هذه الوضعیة يفترض بأن
میعاد التجربة ال يزال ساريا،
وأن المستفید لم يرتكب جريمة جديدة ،وبذلك تكون العقوبة مشمولة
بوقف التنفیذ محال للوقف ،بمعنى أنها ال تنفذ وهذا إذا كان المحكوم علیه
في الحبس المؤقت أثناء الحكم الذي عاقبه بالحبس موقوف فإنه يطلق
سراحه على الفور.
الفرع الثاني :آثار وقف التنفیذ إذا لم يتحقق الشرط
يفترض هذا أن يرتكب المحكوم علیه جنحة أو جناية من القانون العام
أثناء سريان میعاد التجربة
وتسلط علیه عقوبة جديدة بالحبس أو بالسجن فآنذاك تصبح العقوبة
الموقوف تنفیذها نافذة دون ان
تلتبس بالعقوبة الثانیة المادة  593قانون االجراءات الجزائیة(.)11
المطلب الثانی :الفرق بین رد اإلعتبار ووقف تنفیذ العقوبة
إن المشرع الجزائري منذ إصداره لقانون االجراءاتالجزائیة سنة 1966
اعتنق نظام رد اإلعتبار
بنوعیه القانوني والقضائي وذلك في المواد  676إلى  693من قانون
االجراءات الجزائیة ،كما تبنى نظام وقف العقوبة في المواد من 592
إلى  596قانون االجراءات الجزائیة ،فهذين النظامین يشتركان في
كثیرمن النقاط كما يختلفان في نقاط أخرى.
الفرع االول :أوجه الشبه بین رد اإلعتبار ووقف تنفیذ العقوبة
يتشابه النظامین في نقاط يمكن حصرها فیما يلي:
 كالهما يشرط مرور فترة تجربة للتأكد من سیرة المحكوم علیه .كال النظامین مرتبط بشروط آجال يجب إحترامها .كالهما غرضه إصالح المحكوم علیه ومنعه من العودة إلى الجريمةمرة أخرى لإلندماج في
المجتمع.
-كالهما ال يؤثران على التعويضات المدنیة والمصاريف القضائیة .
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إعادة اإلعتبار آثاره تتجه إلى المستقبل فقط ،فال أثر له على العقوبةالتي انقضت بالتنفیذٕ ،وانما هويصیب آثار تلك العقوبة وآثار اإلدانة فقط،
أما العفو العام فهو ينسحب إلى الماضي ،ويمحو الجريمة ألنه يزيل حالة
اإلجرام من أساسها(.)29
العفو العام يهدف إلى التهدئة ،بینما إعادة اإلعتبار تهدف إلى إصالحالمحكوم علیه وتسهیل
.اندماجه بالمجتمع(.)24
العفو الشامل منحة أو تكرم من رئیس الدولة أو من السلطة التشريعیة،بینما رد اإلعتبار يمثل حقا
.أقره القانون للمحكوم علیه وفق شروط محددة(.)32
نظام إعادة اإلعتبار ال يتصور تطبیقه إال بعد صدور حكم نهائيبعقوبة ،وبعد تنفیذ هذه العقوبة أوانقضائها التقادم ،أما العفو العام فال
يستلزم حكم نهائي ألنه قد صدر قبل الحكم البات(.)29
العفو الشامل إجراء استثنائي نادر الحدوث ،وهو ذو طابع عام ويتعلقبالنظام العام ،في حین أن رداإلعتبار يعد إجراء عادي دائم(.)32
الفرع الثاني :الفرق بین رد اإلعتبار والعفو الخاص
سنتناول بالد ا رسة أوجه التشابه بین رد اإلعتبار والعفو الخاص ثم
أوجه االختالف بینهما.
أ -أوجه التشابه:
كل النظامین يهدفان إلى إنهاء حالة شاذة ناشئة عن حكم جنائي أو جنحي
نافذ تسبب في الحرمان
من ممارسة الحقوق المدنیة والسیاسیة.
كال النظامین ال يمسان بالحقوق المترتبة على حكم اإلدانة وعلى
األخص فیما يتعلق بالرد
.والتعويضات المدنیة المحكوم بها(.)4
ب  -أوجه االختالف:
 ينفذ رد اإلعتبار بقرار من غرفة اإلتهام إذا كان قضائیا وينفذ تلقائیاإذا كان رد اعتبار قانوني  ،أما العفو الخاص فیختص به رئیس
الجمهورية ،فیصدر فیه قرار بإسم شخص أو أشخاص معینین .
 يمحو رد اإلعتبار كل أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضدالمحكوم علیه فیسترد بذلك
اعتباره ،بینما العفو الخاص يرفع العقاب المحكوم به عن فرد معین دون
محو الجريمة نفسها ،بمعنى يصبح سابقة في العود.
رد اإلعتبار يخضع لرقابة القانون والقضاء من حیث توافر الشروطوالمدة وحسن السلوك ،بینما العفو الخاص عمل من أعمال السیادة
يختص به رئیس الدولة( )10ال يخضع لرقابة أي جهة أخرى.
رد اإلعتبار موضوعه هو العقوبة األصلیة إضافة إلى العقوباتالتبعیة والتكمیلیة ،بینما موضوع
العفو الخاص العقوبة األصلیة فقط.
المبحث الرابع :التمییز بین رد اإلعتبار واإلفراج الشرطي
األصل أن الهدف من سلب حرية الفرد ووضعه بالسجن ان يشعر ابتداءا
بإيالم العقوبة وأن خروجه
بسلوكه عن الجماعة يخل بأمنها واستقرارها من ناحیة أخرى العمل
على تحسین سلوك المحكوم علیه إذا ما بارح السجن استطاع أن يندرج
بین المواطنین الصالحین بما يؤدي إلى فائدته شخصیا وتبعا فائدة
المجتمع.
وعلیه سنتطرق إلى مفهوم اإلفراج الشرطي وشروطه وأثاره ثم نتناول
الفرق بینه وبین رد اإلعتبار.
المطلب االول :حقیقة اإلفراج الشرطيسنتناول تعريف واالفراج الشرطي وأهدافه وشروطه وآثاره
.الفرع االول :تعريف واالفراج الشرطي
واالفراج المشروط يقصد به جواز إطالق صراح المحكوم علیه بعقوبة
سالبة للحرية إن أمضى القسم األكبر من هذه العقوبة في السجن(،)31
حیث يوضع الحكوم علیه خالل فترة سلب حريته داخل السجن تحت
نظام خاص للتقويم واإلصالح والم ا رقبة وتشجیعه على سلوك السبیل
القويم أثناء تنفیذ العقوبة كاف عن هذا بإنقاص المدة المحكوم بها علیه
ويخلى سبیله ،على أن يوضع خالل المدة المكملة لعقوبته تحت المراقبة

المطلب الثاني :أنواع العفو عن العقوبة
هناك نوعین من العفو ،العفو العام( الشامل )والعفو الخاص.
الفرع الول :العفو العام الشامل
هو عمل من أعمال السلطة التشريعیة يكون الهدف منه محو الجريمة،
فال يبقى لها أثر ،إذ انه
يمحو عن الفعل اإلجرامي المشمول به صفته الجنائیة وذلك بتعطیل
نص التجريم الذي ينطبق على ذلك الفعل(. )29
فهو تنازل من جانب الدولة ممثلة في سلطتها التشريعیة عن حقها العام
قبل مرتكب الجريمة( ،)25فهذا الحق شخصي للدولة بصفتها شخصا
معنويا ،لذا من البديهي أن يصدر العفو الشامل من الدولة ذاتها بصفتها
صاحبة هذا الحق(.)21
وتبرر العفو العام عادة ظروف اجتماعیة وسیاسیة تحتم اسدال الستار
على بعض الجرائم بغیة أن تحذف من ذاكرة الناس واستئناف الحیاة
بمرحلة جديدة ال تعكرها ذكريات تلك الظروف(.)13
من خالل هذا التعريف نستخلص أنه من بین شروط تحقق العفو العام ما
يلي:
 أن يصدر العفو العام من السلطة التشريعیة .ـ أن يكون العفو عن العقوبة بعد صیرورة الحكم نهائیا ،ألنه قبل هذا
يحتمل أن يدخل علیه تعديل،
أو يصوب فیه من خطأ إذا ما طعن فیه بأي من طرق الطعن.
أن ال يمس العفو بحقوق اآلخرين .أن يتحدد العفو في جرا ئم أو فترة أو لغرض معین ،فبدون تحديد اليكون العفو صحیح .
الفرع الثاني :آثار العفو العام
يترتب على العفو العام من الناحیة الجنائیة محو الجريمة وزوال كل أثر
يترتب علیها ،فإذا صدر
العفو العام قبل أن تنتهي الدعوى بحكم نهائي سقطت الدعوى العمومیة،
فال يمكن رفعها وال السیر منها أمام المحكمة أو تحريكهإ ،واذا كان
المتهم موقوفا يجب اإلفراج عنه(.)33
ال يمتد أثر العفو العام إلى االلتزامات المدنیة المحكوم بها في الجريمة
المشمولة بقانون العفو العام،ألن هذا حق شخصي ال يشمله العفو(.)24
تأثیر العفو العام على التكییف اإلجرامي للفعال ينصرف إلى جمیع
األوصاف التي تحتملها وتطبیقا لذلك فانه ال يجوز صدور العفو العام
عن الفعل واصفا إياه إجرامي معین أن يالحق مرتكبه عنه بوصفه
إجرامي آخر( ،)33يستفید منه جمیع المساهمین.
الفرع الثالث :العفو الخاص
هو وسیلة إلصالح األخطاء القضائیة التي ال يمكن تداركها بطرق
الطعن المختلفة أو لتخفیف قسوة
بعض العقوبات كاإلعدام مثال ،أو لتشجیع المحكوم علیهم على إتباع
السلوك الحسن ،أمال في العفو عن جزء من العقوبة(.)19
ويصدر العفو الخاص بمرسوم من رئیس الجمهورية( فله السلطة
التقديرية لمنحه أو عدم منحه).
العفو الخاص هو عفو شخصي يستفید منه شخص أو عدة أشخاص
بصفات محددة يعینه قرارالعفو.
المطلب الثالث :الفرق بین رد اإلعتبار والعفو بانواعه
سیتم التطرق إلى الفرق بین رد اإلعتبار والعفو العام ثم الفرق بین رد
اإلعتبار والعفو الخاص.
الفرع االول :الفرق بین رد اإلعتبار والعفو العام
رغم وجود اختالفات بین رد اإلعتبار والعفو العام إال أنهما يشتركان في
نقاط عديدة من خالل اآلتي:
أ -أوجه التشابه
كالهما يؤثر على الحكم الصادر باإلدانة فیمحوه ويزيل كل أثر له،فیصبح المحكوم علیه في وضع قانوني يسمح له باإلنخرا ط في المجتمع
من جديد .
يشمالن الحكم النافذ بالعقوبة المنفذة في شقها الجزائي دون المساسبالشق المدني ،وذلك في حال
الحكم بالتعويضات ،بمعنى أنها تبقى واجبة اآلداء()15
ب -أوجه اإلختالف
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 واالفراج الشرطي يمنح للمحكوم علیه الذي إلتزم سلوك حسن أثناءالتنفیذ العقابي ،بینما رد اإلعتباريمنح للمحكوم علیه الذي إلتزم سلوك
حسن بعد التنفیذ العقابي .
آثار منح واالفراج المشروط يمكن أن يترتب عنه إخضاع المفرج عنهلتدابیر المساعدة والرقابة ولعدد من االلتزامات ،بینما آثار رد اإلعتبار
هي محو أثر اإلدانة وال يخضع ألي من التدابیر وااللتزامات .
المبحث الخامس :صحیفة السوابق القضائیة كمحل لرد اإلعتبار
إن األحكام المتعلقة بصحیفة السوابق القضائیة المنصوص علیها في
قانون اإلجراءات الجزائیة لم
تعرف منذ صدور هذا القانون سنة  1966إال بعض التعديالت الخفیفة،
رغم أن المنظومة القانونیة
عرفت تعديالت كثیرة لها إنعكاسات على األحكام المتعلقة بصحیفة
السوابق القضائیة والتي بات من
155- 06المعدل والمتمم لألمر  66 -الضروري مراجعتها في هذا
اإلطار وهو ما جاء به القانون رقم 18المتضمن قانون اإلجراءات
الجزائیة.
فصحیفة السوابق القضائیة تعتبر من أهم مصالح الجهات القضائیة ألنها
المصلحة التي تتلقى العمل
النهائي للجهات القضائیة بعد صدور األحكام والقرارات وبعد مرحلة
تنفیذ العقوبات لتكون بذلك ثمرة ذلك الجهد ومهیأة على مسك ملفات
صحائف السوابق القضائیة لألشخاص المعنیین المثبتة لوضعیتهم
الجزائیة ومتابعة كل ما تعلق بهم سواء إثبات اإلدانات أو تلقي
اإلستفادات من رد اإلعتبار القانوني والقضائي وما يترتب علیه من
آثار(.)16
وعلیه سنتناول بالد ا رسة لكل من صحیفة السوابق القضائیة الخاصة
بالشخص الطبیعي في المطلب
األول ،وصحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص المعنوي في
المطلب الثاني.
المطلب األول :صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي
إن أول ما ظهرت فكرة صحیفة السوابق القضائیة كان في فرنسا 1850
لتمكین مصالح الضبطیة القضائیة والقضاة من متابعة النشاط اإلجرامي
لألشخاص سواء كانوا هؤالء األشخاص طبیعیین أو أشخاص معنويین،
ا رجع نجیمي جمال ،قانون االجراءت الجزائیة على ضوء اإلجتهاد
القضائي ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانیة ،دار هومة للطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزائر ، 2016 ،ص505
الفرع األول :تعريف صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص
الطبیعي
المقصود بصحیفة السوابق القضائیة هو جمع كل اإلدانات الجزائیة
النهائیة في بطاقات بإسم
األشخاص المدانین ،وينظم جمعها وكیفیة مسكها واستغاللها في مصالح
تابعة للجهاز القضائي تحت
مسؤولیة وزارة العدل وفقا ألحكام قانون االجراءت الجزائیة(.)33
معناه أن صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي هي
عبارة عن بطاقات وقسائم
تحتوي كل اإلدانات الجزائیة النهائیة الخاصة باألشخاص الطبیعیین
المدانین وتكون تحت مسؤولیة وزارة العدل عن طريق مصلحة مركزية
يديرها قاضي.
توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحیفة السوابق القضائیة يديرها
قاض ،وتختص المصلحة
المركزية لصحیفة السوابق القضائیة وحدها بمسك صحیفة السوابق
القضائیة لألشخاص المولودين خارج إقلیم الجمهورية ،وذلك بغیر
مراعاة لجنسیتهم ،ويناط بها أيضا مسك صحیفة السوابق القضائیة
لألشخاص المعنوية المنصوص علیها في هذا القانون.وعلی کل حال
فان انواع هذه الصحائف علی نحو التالي:
أوال :صحیفة السوابق القضائیة رقم01
وتسمى القسیمة رقم ، 1حیث يكون لكل حكم صادر باإلدانة أو قرار أو
أمر جزائي منصوص علیه

والمالحظة خارج السجن ،فإن مرت بسالم اعتبرت العقوبة أنها قد نفذت
كاملة (.)10
فقد نص المشرع الجزائري على األخذ بنظام واالفراج المشر وط تحت
شرط عن المساجین بعد انقضاء فترة معینة من العقوبات السالبة للحرية
المحكوم علیهم بها في قانون تنظیم السجون ٕواعادة تربیة 2الصادر في
10فبراير  1972في المادة  179من ذلك القانون  -المساجین الذي
صدر باألمر رقم 72بقوله أن المحكوم علیهم الذين يقدمون أدلة جديدة
عن حسن سیرتهم ويقدمون ضمانات إصالح حقیقیة يمكن أن يمنح لهم
واالفراج المشروط(.)3
الفرع الثاني:أهداف االفراج المشروط
يمكن إجمالها في النقاط التالیة:
هو وسیلة تهذيبیة هدفها مكافأة المحبوس على حسن سلوكه داخلالمؤسسة العقابیة .
كذلك واالفراج المشروط وسیلة للتخفیف من إكتظاظ السج ون ألنمجتمع السجن مجتمع مكلف مالیا(.)26
الفرع الثالث :آثار االفراج المشروط
تتلخص آثاراالفراج المشروط فیما يلي:
 يترتب على االفراج المشروط التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة السالبةللحرية لمدة تسمى بمدة
اإلختبار( ، )22حیث يخضع المفرج عنه إفراجا شرطیا لإللتزامات
المفروضة علیه خالل المدة الباقیة من العقوبة إذا كانت تلك العقوبة
مؤقتة(.)4
 يتوجه المحبوس حیث يريد حرا طلیقا.ـ إحترام الشروط لمدونة ضمن المقررة وكذا رخصة واالفراج
المشروط(.)14
 من بین االلتزامات السلبیة المفروضة على المفرج عنه شرطیا عناإلتصال بالمساهمین معه في الجريمة أو غیرهم من األشخاص ذوي
السمعة السیئة واإلمتناع عن إرتیاد أماكن اللهو واإلمتناع عن قیادة
المركبات اآللیة .
ومن أمثلة االلتزامات اإليجابیة اإلقامة في المكان الذي يحدده قرار
واالفراج وتلبیة كل دعوة للحضورالدوري أمام قاضي تطبیق العقوبات
في الوقت الذي يحدده هذا األخیر ،إستقبال زياراته مع تقديم كافة
المعلومات والمستندات التي تسمح له باإلشراف على وسائل حیاته
والخضوع للعالج الطبي في حالة توافردواعیه(.)19
تهدف المعاملة العقابیة أثناء واالفراج الشرطي إلى تجنب اآلثار السیئة
التي تنجم عن اإلنتقال
المفاجئ من الوسط المغلق السالب للحرية إلى وسط الحرية الكاملة ،كما
تمهد لتأهیل المحكوم علیه في سبیل تحقیق تلك األهداف يتعین مساعدة
المفرج عنه تحت شرط ماديا أو معنويا حتى يعتاد الحیاة الشريفة وال
يعود إلى اإلجرام مرة ثانیة(.)23
لعل أهم اآلثار التي يمكن أن تترتب على منح واالفراج المشروط
إمكانیة إخضاع المفرج عنه لعدد من تدابیر المساعدة والرقابة ولعدد من
االلتزامات التي تعین على إعادة اإلدماج االجتماعي للمفرج عنه(.)22
المطلب الرابع :الفرق بین رد اإلعتبار واالفراج المشروط
لتحديد الفرق البد من تبیان أوجه الشبه وأوجه اإلختالف بینهما:
 1أوجه التشابه: كالهما يستوجب تنفیذ العقوبة . كالهما وسیلة إلعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحكوم علیه . كالهما يمر بفترة إختبار أو تجربة . كالهما يهدف إلى إصالح وتأهیل المحكوم علیه . كالهما عبارة عن مكافأة للمحكوم علیه إذا توافرت فیه الشروطالمناسبة .
 2أوجه اإلختالف: واالفراج الشرطي يقتضي تنفیذ الجزء االكبر من العقوبة داخلالمؤسسة العقابیة واآلخر تحت المراقبة خارجها ،وهو في كل األحوال
يعتبر أنه قد نفذ عقوبته كاملة وأوفى دينه قبل المجتمع ،أما رداإلعتبار
فهو إجراء الحق لتنفیذ العقوبة كاملة (. )10
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المبحث السادس االخیر :موقف قوانین األفغانیة بالنسبة رد اإلعتبار
او إعادة الحیثیة
الشک أن الدولة افغانستان اإلسالمیة من بین الدول االسالمیة ايضا
تتمتع بهذه المثالیة التي تعترف برد اعادة الحیثیة او رد اإلعتبار الی
المحکوم علیه في صورة عدم مجرمیته والیکم تفصیل ذلك علی نحو
التالي:
العفو العام  :المادة رقم 79تسعة وسبعین :
الفقرة األولي )1العفو العام يحدد بواسطة القانون  ،ومنه ينقضي
الدعاوي الجزايئة عن طريقه.
الفقرة الثانیة )2العفو العام يسقط جمیع المجازات االصلیة ،و تبعیة،
وتکمیلیة والتدابیر األمنیة.
المادة رقم : )285اذا قدم مطالبة تجديد النظر من قبل ورثة المحکوم
علیه المتوفی ،فان المحکمة العلیا تحقق موضوع برائة الذمة وبعد
اثباتها يصدر الحکم ببرائة الذمة للمتوفی المحکوم علیه.
المادة رقم  :)۸۶اذا نشر حکم محکومیة المتهم في النشريات الحکومیة،
وصدر في نتیجة تجديد النظر حکم ببرائته ،ففي هذه الصورة ادارة
التحقیقات المسمي (جارنوالی) مکلفة أن تعلن وتنشر حکم برائته في
نفس النشرية بمصارفه.
المادة رقم  :)102اذا کان المدعي العام قد اعترض علی حکم محکمة
االبتدائیة ،فان المحکمة االستئناف بشکل مستعجلة تحقق موضوع
وتصمم في توقیف او صراح المتهم .فاذا لم تصدرالمحکمة الفوقانیة امر
توقیفه في ظرف ( )۱۵عشرة يوم تصرح المتهم علی الفور.
برائة المتهم:
المادة رقم  :)235اذا وصلت المحکمة الی أنه لم تقع الجرم ،او أن
الدالئل التي جمعت لم ترتبط بالمتهم ،ففي هذه الصورة تصدر حکم
برائة المتهم ،واذا لم يکن المتهم متوقف علی تهمة اخر يصدر أمر
صراحه.
العفو الخاص:
المادة رقم  :)362الشخص الذي حکم بحکم الجناية ،او الجنحة ،فانه
يرد الیه الحیثیة بعد تنفیذ الجزا ،او بعد عفو،وايضا فان خسران الخاسر
الذي حکم علیه المحکمة يشمل في حکم المحکمة باکملها.
المادة رقم  :)363المحکم علیه  ،وورثته بعد فواته سیتطیعون أن
يطالبوا حکم اعادة الحیثة من المحکمة األولی االبتدائیة التي صدر حکم
برائته.
المادة رقم  :)364مطالبة اعادة الحیثیة نظرا الی الجرم ينظر الیه في
المواعید التالیة:
.۱في جريمة الجناية بعد تنفیذ الحکم  ،او بعد مضي ( )۶سنوات .
.۲في جريمة الجنحة بعد تنفیذ الحکم ،او بعد مضي ( )۳سنوات .
.۳المجرمون المتکررون لهذه المادة (في الفقرة  ۱و )۲بعد امضای
ضعفین المجازات المواعیدو المندرجة .
وقت المصرح مشروطا:
اذا صرح المحکوم علیه بصورة مشروطة ،فان موعد مرور الزمن
يحسب من الموعد الذي اکتسب حکم المشروط فیه القطعیة.
المادة  :)366فی صورة تعدد الحکم الجزايي :اذا کان متقاضي اعادة
الحیثیة قد حکم علی صورة أن المجازات قد نفذت علی صورة مسلسلة،
فان مرور الزمن يحسب من الحکم الذي صدر اخیراً.
المادة رقم  :)371اذا ثبت للمحکمة أن مطالب اعادة الحیثیة يحمل
الشروط الموضوعة في هذا الفصل ،فانه يصدر قرار اعادة الحیثیة
ويحسب کانه لم تصدر في حقه قرار سلب الحیثیة.
خاتمة البحث
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم علی رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم ومن تبعه الی يوم الدين وبعد:
الشک أنه يعتبر رد اإلعتبار بمثابة حق للمحكوم علیه بواسطته تمحى
آثار اإلدانة وما نجم عنها من حرمان لألهلیات بالنسبة للمستقبل ،حیث
يصبح المحكوم علیه كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام لكن رد اإلعتبار
لیس له أثر رجعي أي ال يمكن اإلحتجاج به على الماضي ،وهو ما
يختلف فیه عن العفو الشامل الذي له أثر رجعي ،وكذا يختلف عن وقف
تنفیذ العقوبة في أن هدف رد اإلعتبار هو محو أثراإلدانة في المستقبل

في المادة  618موضوعا لقسیمة رقم  01مستقلة يحرر ها أمین ضبط
الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى ،ويوقع على القسیمة أمین
الضبط ويؤشر علیها النائب العام أو وكیل الجمهورية وتنشأ هذه
القسیمة:
-1بمجرد أن يصیر الحكم أو القرار نهائیا إذا كان قد صدر حضوريا.
-2بعد مرور خمسة عشر )  ( 15يوما من يوم تبلیغ الحكم طبقا ألحكام
المواد 412 ،410 ،411 ، ، 320من هذا القانون إذا كان قد صدر
غیابیا.
 -3بعد مرور خمسة عشر )  ( 15من يوم تبلیغ الحكم الصادر وفقا
لمقتضیات  ،المواد 347، 345الفقرتان(  1و ) 3و مادة  350من هذا
القانون.
-4بعد مرور شهر واحد من يوم تبلیغ األمر الجزائی دون اعتراض.
. -5بمجرد صدور األمر بغرامة جزافیة .
ترسل هذه البطاقات أو القسیمة رقم  01من مصلحة تنفیذ العقوبات
للمحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي ،ومن المحاكم أو
المجالس القضائیة األخرى إلى مصلحة السوابق القضائیة للمجلس
القضائي الذي يقع في دائرة إختصاصه مقر میالد الشخص المعني بها
(.)9
ويجب أن يكون السجل موقعا علیه من طرف النائب العام ،وبعد أن تتم
عملیة التسجیل يتم التأكد
من الهوية الكاملة للمعني باألمر بالتالي مع مصلحة الحالة المدنیة ،ثم
ترقیمها حسب الحروف األبجدية لتحفظ على مستوى المصلحة وذلك
طبقا لمقتضیات المادة  622من قانون االجراءت الجزائیة.
المطلب ثالث :صحیفة السوابق القضائیة رقم02
وتسمى القسیمة رقم  02حیث تحمل البطاقة رقم  02بیان كامل ومفصل
عن كل القسائم الحاملة
لرقم  ، 01والخاصة بنفس الشخص إذ يتم تسجیل جمیع العقوبات السالبة
للحرية والغرامات سواء النافذة أو الموقوفة التنفیذ وكذا العقوبات
األجنبیة بحجیة يتم تسجیلها في سجل خاص يسمى سجل صحیفة
القسیمة رقم  01السابق بیانها ،وذلك وفق النموذج الوزاري( ، )16وقبل
تحرير القسیمة رقم  02وعلى الكاتب أو يتحقق من الهوية الكاملة
للمعني باألمر من مصلحة الحالة المدنیة.
فإذا كانت نتیجة فحص سجالت الحالة المدنیة سلبیة أشر على البطاقة
باآلتي ( :ال تنطبق علیه أية
شهادة )دون إضافة أي بیان آخر.
فإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم  02لیس تحت يدها وثائق
الحالة المدنیة فیؤشر بشكل
واضح على القسیمة بعبارة (غیر محقق الهوية).
ٕواذا لم توجد قسیمة تحمل رقم  01في ملف صحیفة السوابق القضائیة
للشخص فإن البطاقة رقم02
.التي تخصه تسلم وعلیها عبارة (ال يوجد).
المطلب الخامس :صحیفة السوابق القضائیة رقم03
وتسمى القسیمة رقم  ، 03فهي بیان األحكام الصادرة من إحدى الجهات
القضائیة بالجمهورية في
جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقیدة للحرية تفوق شهرا واحدا  ،معنى
ذلك انه ال تسجل في القسیمة رقم 03سوى العقوبات السالبة للحرية
النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر ،معناه المبدأ أنه إذا لم تتجاوز العقوبة
المقیدة للحرية شهرا ال يتم تسجیلها.
أما إذا كانت شهرا أو تحت يتم تسجلیها وهذا هو المبدإٔ ،واذا كانت
الجريمة التي أدين من أجلها
المعني باألمر مقررة في قانون العقوبات أو في قانون ج ا زئي آخر
وتجاوز الحد األقصى فیها ثالث سنوات ،لیس المحكوم بها بل المقررة
في القانون فإنها تسجل حتى ولو كانت أقل من شهر ألن العبرة في
طبیعة الجريمة وخطورتها.
عرف األستاذ سلیمان بوقندورة القسیمة رقم  03 :بأنها بیان األحكام
القاضیة بعقوبات مقیدة للحرية
صادرة من احدى الجهات القضائیة بالجمهورية في جناية أو جنحة
وتوضح هذه القسیمة ص ا رحة أن هذا هو موضوعها(.)7
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ووقف تنفیذ العقوبة هدفه تجنیب المحكوم علیه من اإلختالط في السجن
بالمجرمین ،أما عن اإلفراج الشرطي فمن أثاره إخضاع المفرج عنه
لتدابیر المساعدة والرقابة في حین أن رد اإلعتبارال يخضع ألي من هذه
التدابیر ،حیث يتم رد اإلعتبار على مستوى مصلحة صحیفة السوابق
القضائیة باعتبارها المصلحة المختصة بتلقي العمل النهائي للجهات
القضائیة سواء من حیث اثبات اإلدانات أو  ،03أما القسیمة رقم ، 01
تلقي االستفادات من رد اإلعتبار حیث يرد هذا األخیر على القسیمة رقم
 02فهي تبقى متضمنة للعقوبة حتى بعد رد اإلعتبار ألنها تعتبر
المرجعیة األساسیة لمعرفة سوابق المحكوم علیه.
فالسیاسة الجنائیة الحديثة أصبحت تولي أهمیة كبیرة للرعاية الالحقة
للمحكوم علیه سواء كان شخص طبیعي أو معنوي منها محو هذا الحكم
من صحیفة السوابق القضائیة حتى يستطیع المحكوم علیه الولوج في
عالم الشغل بأريحیة هذا اذا كانت الجريمة المرتكبة تتنافى مع الوظیفة
المراد شغلها ،أما اذا كانت الجريمة ال تتنافى مع الوظیفة فهي ال تشكل
عائقا لتوظیف األشخاص في القطاع العام أو الخاص.
وصلی هللا علیه وسلم علی اشرف االنبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم
باحسان الی يوم الدين.
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