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 الَشكر والتقدير

ّاإلمتياٌ إىل أستاذ الكاىٌْ اجلياٜٕ يف أتكدو بْافس الشهس 

جامع٘ اليجاح الْطئ٘ الدنتْز فادٖ شدٓد علٙ تفضلُ بكبْل 

ّإحاطيت بتْجَُٔ ّىصحُ  ّإزشادِ  ،اإلشساف علٙ ٍرِ السسال٘
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 ممخصال

فكؿ مف يصدر بحقو حكـ  ،إف االىتماـ بالرعاية البلحقة لممحككميف أمر في غاية األىمية 
 ،جزائي يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقكبتو كبعد تنفيذىا ليعكد عضكان نافعان في مجتمعو

كلذلؾ تبنت معظـ التشريعات  ،ليعيش في المجتمع كأم مكاطف شريؼ لـ تسبؽ ادانتو بحكـ جزائي
رتكاب اثار العقكبة الناتجة مف إدانتو باالعتبار لممحككـ عميو الذم مف شأنو أف يمحك آ نظاـ رىد
 .جريمة ما
حيث تناكلت ىذه الدراسة  مكضكع رىد االعتبار في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني  

الضكء عمى  تالمصرم كاألرىدني كما سمط كىي دراسة مقارنة مع القانكف ،2001لسنة ( 3)رقـ 
يما باف المكتبة القانكنية كال س ،بعض التشريعات األجنبية كخاصو الفرنسية في مكضكع رىد االعتبار

ىذا المكضكع الياـ كدراسة مكقؼ الفقو كالقضاء مف ت مف الكتب الفقيية التي تناكل تقد خم
 .مكضكع رىد االعتبار

معالجة الحيثيات القانكنية كالفقيية  ،مف خبلؿ متف ىذه الرسالة كعميو فقد حاكؿ الباحث  
المتعمقة منيا بمكضكع رىد االعتبار في القانكف الفمسطيني مف جية ككؿ مف  ،كالقضائية كافة

كذلؾ قاـ الباحث أيضا باالطبلع عمى  ،ألرىدنية كالفرنسية مف جية أخرلالقكانيف المصرية كا
كسكؼ يعتمد الباحث عمى  ،آلراء القضاء المتعمقة بمكضكع الدراسة الدراسات كالشركحات السابقة

 ز األرىدنية.يكمحكمة التمي ةأحكاـ المحاكـ في ىذا المكضكع كالسيما محكمة النقض المصري
ماىية رىد االعتبار كذاتيتو، في ثبلثة مباحث أساسية  الباحث في الفصؿ األكؿ حيث تناكؿ 

أنكاع  كتناكؿ في المبحث الثاني ،تورىد االعتبار كالتعريؼ بو كأىميمفيـك في المبحث األكؿ تناكؿ ك 
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كرىد االعتبار القضائي. كتطرؽ في المبحث الثالث كىي رىد االعتبار القانكني  :رىد االعتبار كنطاقو
 .ة األخرليالمفاىيـ الشبيعف رىد االعتبار كتميزه ذاتية نظاـ الى 

كفؽ ثبلث مباحث حيث تناكؿ  القانكني لرىد االعتبارف النظاـ كتحدث في الفصؿ الثاني ع 
المبحث األكؿ شرح شركط رىد االعتبار بنكعيو القضائي كالقانكني. كذلؾ كفقا لنصكص القانكف 

القكانيف المقارنة في متف ىذه الرسالة، كلمعرفة أكجو التشابو كاالختبلؼ في المعالجة ك الفمسطيني 
 نيف المقارنة، كلمكقكؼ عمى ايجابيات كسمبيات قانكف االجراءاتالقانكنية ليذا المكضكع في القكا
 .الجزائية في معالجة ىذا المكضكع

الجية المختصة بتمقي طمب رىد االعتبار كاالجراءات التي يجب  كتناكؿ في المبحث الثاني 
ار كىذا اتباعيا في تقديـ طمب رىد االعتبار كالمحكمة المختصة كالطعف بالحكـ الصادر برىد االعتب

في المبحث الثاني، كتطرؽ في المبحث الثالث الى اآلثار المترتبة عمى رىد االعتبار بالنسبة 
لممحكـك عميو بحيث ال يرتب رىد االعتبار أم أثر قانكني لمماضي إنما تقتصر آثاره بمحك اآلثار 

عات المقارنة أنو ال ذىبت اغمب التشري فقدالناتجة عف الحكـ أما آثار رىد االعتبار بالنسبة لمغير 
تبت ليـ بناء عمى الحكـ يجكز االحتجاج برىد االعتبار عمى الغير فيما يتعمؽ بالحقكؽ التي تر 

 .كما تطرؽ الباحث الى أثر رد االعتبار عمى التدابير اإلحترازية ،باالدانة
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 المقدمة
عمى سالبة لمحرية أك الغرامة جنائٌية أك جنحكية سكاءن كانت ىذه العقكبة  إف الحكـ بعقكبة 

ا يحكؿ دكف استعادتو مكانتو السابقة في مشخص يؤدم حتما إلى اإلخبلؿ بمركزه المجتمعٌي م
كال  ،خاصةن أف الحكـ بالعقاب يستتبعي غالبان الحرماف مف بعض الحقكؽ السياسية كالمدنية ،المجتمع

أدٌؿ عمى ذلؾ مف حرماف مف صدر عميو حكـ بالعقكبة بناءن عمى جنحة أك جناية مف الترٌشح 
 .لبلنتخابات عمى سبيؿ المثاؿ

قد أصبح   ائية الحديثة التيالسياسة الجن كسيمة ال غنى عنيا في رىد االعتبارنظاـ  كى
تستيدؼ مف العقاب في المقاـ األكؿ تأىيؿ المحككـ عميو كمحاكلة إستعادتو كعضك صالح في 

سيما إف كاف سالبان لمحرٌية كما يرتبط بو مف  حكـ اإلدانة، الكال شؾ أٌف  ،المجتمع، كتقكيـ سمككو
، كال شٌؾ أٌف المصمحة كصمة اجتماعية كعار شخصي، يمثؿ عائقا ىاٌمان دكف التأىيؿ كاإلصبلح

 .تكمف في مساعدة المحككـ عميو في التخمص مف آثار العقكبة إذا أثبت ما يفيد جدارتو
 ليس حديث النشأة حيث طالب بعض الفبلسفة القدامى برىد االعتبار كمفيكـ رىد االعتبار 

كباإلضافو إلى ألف المجني عميو ىك الذم كاف يحقر كيصيبو العار ،لممجني عميو كليس لمجاني
إال أف ظير  ،1كىذا ما نادل بو بنتاـ ،ءتو فيما بعدابر  ت لشخص الذم حكـ ثـ ظير امجني عميو ال

لمجاني كفرصة ينبغي لو أف يستغميا ليزيؿ آثار الحكـ كلكف بشركط حٌددىا  نظاـ رىد االعتبار
 .القانكف لتعكد مكانتو السامية في المجتمع

البلحقة لممحككـ عميو كلمحك اآلثار الجنائٌية المستقبمية لحكـ اإلدانة كتطبيقان لفكرة الرعاية  
عنو كلككف العفك العاـ كالذم يترتب عميو محك حكـ اإلدانة ال يصدر إال نادران، فقد تبٌنت 

مما يجعؿ المحككـ ،التشريعات الجنائية نظاما يمحك حكـ اإلدانة متأثٌرة بالسياسة الجنائٌية الحديثة
 كىذا ما يسمى بنظاـ رىد االعتبار. ،ركز الشخص الذم لـ يسبؽ أف حكـ عميو بجريمةعميو في م
نظاـ رىد االعتبار لممحككـ عميو كجعمتو نظامنا مقررنا لمصمحة  2كعرفت أغمب التشريعات 

كما أٌنو نظاـ ،المحككـ عميو بمكجبو يستطيع أف يحٌسف سيرتو كسمككو بغية مكافأتو برٌد إعتباره إليو
                                                           

المجمة العربية لمدراسات َرد االعتبار في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربية، العاقؿ، الياـ محمد حسف:  1
 .5، ص34، العدد 17األمنية كالتدريب المجمد 

 كالتشريع المصرم كاألردني كاليمني.2
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 ،فمف مصمحتيا أف يندمج فييا كؿ مف تاب كأصمح ،لمصمحة الييئة االجتماعية نفسيا مقرر
 .كلمصمحة المجمكع في آفو كاحد فيؤدم أعماالن لمصمحتو

 القضائي، كالثاني ىك رىد االعتبار كىناؾ نكعاف لرىد االعتبار: األكؿ ىك رىد االعتبار 
 الفرنسي، القانكف إلى النظاـ ىذا نتقؿاك . 1نظاـالتشريعات العربية تأخذ بيذا الفأغمب  ،القانكني

فبمكجب المادة السادسة عشر مف مرسـك  حيف كاف الممؾ لو السمطات المطمقو في تطبيؽ العدالو،
د  ،2، كانت تصدر خطابات العفك عف الذنب مف الممؾ 1670صدر في فرنسا عاـ  بعد أف كاف رى

تحكؿ إلى حؽ لممحككـ عميو بمكجب قانكف  ،الممؾاالعتبار نكعا مف العفك يتكقؼ عمى إرادة 
نتقص منيا الحكـ كمف ثـ اسمح لو بالعكدة الي الحالة التي الذم ي 1791العقكبات الصادر سنة 

 619حيث نص في المكاد  ،1808انتقؿ مف قانكف العقكبات إلى قانكف تحقيؽ الجنايات الصادر 
سنة  كيكلي 3ك 1832إبريؿ  28الصادرة في  ف، كقد عدلت نصكص ىذه المكاد بالقكاني634إلى 

أم أصبح يشمؿ  ف حؽ أكبر قدر مف المحككـ عمييـ،تعديبل مف شأنو جعؿ رىد االعتبار م 1852
 .الجنح

بقي ىذا النظاـ كعمؿ مختمط تشترؾ فيو السمطة القضائية مع اإلدارية لغاية  كلكف 
لتاريخ قرار رد االعتبار قبؿ ىذا اأم أف  1885أغسطس  14أف عيدؿ ىذا القانكف ب إلى1885

ىذه السمطات مف رئيس الدكلة إلى  تإنتقمتخضع لمسمطة التنفيذية الى أف  عمؿ مف أعماؿ السيادة
محكمة االستئناؼ، فصارت ىي التي تفصؿ بالطمب بعد سماع أقكاؿ النائب العاـ كالمحككـ عميو 

كبعد صدكر ىذا القانكف  ، 3لفرنسي مف قانكف تحقيؽ الجنايات ا 628أك محاميو كفؽ المادة 
بعد إجتياز المحكـك  26/3/1891الخاص بعقكبة كقؼ التنفيذ في قانكف  أيضا،أصبح رىد االعتبار

 ختبار مدتو خمس سنكات.اعميو 

                                                           
  ، neetition in integrumتيني بلسـ الإلحيث كاف يعرؼ با ،كتعكد أصكؿ ىذا النظاـ التاريخية إلى عصر الركماف 1

د تشريع إلى الحاجة: خضر كريمش ناصر، الجكرانيلممزيد عف التطكر التاريخي لنظاـ رد االعتبار انظر الى:   االعتبار لرى
بؾ، جندم أنظر الى:  أيضا.132-130ص  ،2010 قار، ذم جامعة، القانكنية كالبحكث لمدراسات القانكف مجمة، العراؽ في

 .252، ص1954، بيركت، لبناف، 1الجنائية، دار احياء التراث العربي، طالمكسكعة  عبد الممؾ:
، جامعة نايؼ لمعـك األمنية، الرياض، 1، طلممجرم التائب في الدول العربية َرد االعتبار المرصفاكم، حسف صادؽ:2

 .46-45ق، ص1410
 .252، ص1954بيركت، لبناف، ، 1بؾ، جندم عبد الممؾ:المكسكعة الجنائية، دار احياء التراث العربي، ط 3
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بنكعيو  عمى القانكف الفرنسي أدخؿ رىد االعتبار الكثيرة  التعديبلتكبعد  ،أما رىد االعتبار القانكني 

كالذم  16/12/1992كالقضائي في قانكف اإلجراءات الجزائية كآخر تعديؿ جاء بو قانكف القانكني 

 .1معدال بعض المكاد المتعمقة برىد االعتبار 1/3/1994دخؿ حيز النفاذ في 

كمف البمداف التي أخذت بنظاـ رىد  ،إلى أف أخذت أغمب التشريعات بنظاـ رىد اإلعتبار 

بنكعيو القانكني كالقضائي إلى أف  رىد االعتبار تبنت نظاـكقد  ،1889إيطاليا في سنة  االعتبار

د االعتبار 1930صدر قانكف في  فنص  ،القضائي فقط القانكني كأبقى عمى رىد االعتبار كحذؼ رى

مف قانكف العقكبات كنظـ إجراءاتو في قانكف تحقيؽ  181إلى  178عمى شركطو كآثاره في المكاد 

 .2الجنايات

المشرع الفمسطيني بنظاـ رىد  قد أخذف ،التشريعات العربية بنظاـ رىد االعتباركأخذت أغمب  

اال أف ىذا القانكف ألغي  ،19623لسنة  (2) االعتبار القانكني بمكجب قانكف رىد االعتبار رقـ

حيث تبنى المشرع الفمسطيني  20014لسنة  (3بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )

( في قانكف اإلجراءات 452 إلى 436) رىد االعتبار بنكعيو القانكني كالقضائي بمكجب المكاد

 المشار إليو.

حيث نجد أف التشريع المصرم مف أكؿ التشريعات العربية التي أخذت بيذا النظاـ بمكجب قانكف  

 .31/41/1931رقـ 

معدال  150/50قانكف رقـ  1950لسنة  الجنائيةكبعد ذلؾ صدر قانكف اإلجراءات  

 .5(553إلى  536القانكني )المكاد  القضائي نكعا آخر كىك رىد االعتبار كمضيفا إلي رىد االعتبار

                                                           

د االعتبارفي التشريع الجزائرم، بدكف تاريخ، بدكف ناشر، بحث منشكر1  عمى المكقع االلكتركني التالي:  رى
http://www.4shared.com/office 11، ص20/1/2014، تاريخ الزيارة. 

 .252، مرجع سابؽ، صالموسوعة الجنائية بؾ، جندم عبد الممؾ: 2
 بتاريخ )اإلدارةالمصرية( مف الكقائع الفمسطينية ،203 العدد المنشكر في 1962( لسنة 2رد اإلعتبار رقـ ) قانكف بشأف 3

 .884 ،صفحة ،15/10/1962
مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية  ،38المنشكر في العدد  ـ،2001( لسنة 3ءات الجزائية رقـ )قانكف اإلجرا 4

 .94،صفحة ،05/09/2001الفمسطينية( بتاريخ 
.3002نسُح59تانقاَىٌعقىطثقاألدضزانرعضٌالخ،1951نسُح151قاَىٌاالجغاءاخانجُائٍحانًصغيعقى5
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أصكؿ مف قانكف  ،(364،365بيذا النظاـ بمكجب المكاد ) المشرع األردني كما أخذ 
 .19911 /1/9المؤرخ  16/1991المعدؿ رقـ ) المحاكمات الجزائية األردني

 
 أىمية الدراسة:

التطبيقات القضائية في الحياة العممية  الناحية النظرية في مف تكمف أىمية رىد االعتبار 
كعدـ تطبيقو في المحاكـ لعدـ العمـ كاألحكاـ الصادرة مف المحاكـ الفمسطينية قميمة في ىذا المجاؿ 

حكؿ مدل إمكانية الجدؿ ك  ،مب رد االعتباراالعتبار كاالجراءات االزمة لطباالجراءات بماىية رد 
احث بأف الفقو في الجرائـ كافة أك اقتصاره عمى بعض الجرائـ، حيث يبلحظ الب رىد االعتبار

في الجنايات كالجنح شريطة أف ال تككف جريمة  قد حصر نظاـ رىد االعتبار كالتشريع األردني
التشريع الفرنسي فقد تبني نظاـ عكس االتجاه اآلخر كالفقو ك  ،الخيانة الجاسكسية أكمككنة لمجريمة 

ت كالجنح كالمخالفات في الجنايا فيمكف رىد االعتبار في الجرائـ كافة بخبلؼ أنكاعيا، رىد االعتبار
الفمسطيني فحصر نطاؽ رد االعتبار في العقكبات الجنائية ك الجنحكية كعمى ىذا أما المشرع 

 .لنيج سار المشرع المصرما
كلمحديث عف كأنكاعو  في البحث في ماىية نظاـ رىد االعتبار أما األىمية العممية فتكمف

كنظرا لقمة  ،عيد الفرد المحكـك عميو كالمجتمععمى صبعض التشريعات التي أخذت بيذا النظاـ 
 .المكضكعىذا لقانكنية الفمسطينية التي تناكلت المؤلفات الفقيية في المكتبة ا

 
 :محددات الدراسة

نظـ مختمفة تختمؼ ىذه األنظمة مف حيث  يخضع لعدة يبلحظ بأف نظاـ رىد االعتبار
د االعتبار تنظيـ رىد االعتبار كدراسة  كمدده كشركطو كليذا سكؼ يقتصر الباحث عمى دراسة رى

 األردنيكقانكف العقكبات  ،20012( لسنة 3مقارنة مابيف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )

                                                           
مف عدد الجريدة  1472نشر ىذا القانكف عمى الصفحة  1991( لسنة16أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )قانكف  1

 .1/9/1991الصادر بتاريخ  3775الرسمية رقـ 
اإلجغاقا2 )َىٌ عقى انجؼائٍح 3ءاخ نسُح و،2111( انعضص فً انىطٍُح،38انًُشىع )انسهطح انفهسطٍٍُح انىقائع يٍ

.94،صفذح،15/19/2111انفهسطٍٍُح(تراعٌز
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( 16رقـ ) كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني19601( لسنة 16ؽ في فمسطيف رقـ )المطبٌ 
كذلؾ في بياف  ،19503لسنة  (150رقـ ) كقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم 19912لسنة

مجاكرة كقكانينيا كانت مطبقة في ككنيا دكالن  االختبلؼ كالتشابو في كيفية معالجة نظاـ رىد االعتبار
 .فمسطيف

 
 :أىداف الدراسة

عمى المستكل القضائي مع  بنظاـ رىد االعتبار ىذه الدراسة إلى زيادة االىتماـ تيدؼ .1
عمى مستكل قانكف االجراءت الجزائية الفمسطيني كقانكف  المبلحظة أف نظاـ رىد االعتبار

لـ  ،محؿ الدراسة االجراءات الجنائية المصرمقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ك 
يبلحظ بأنيا قميمة  كباإلطبلع عمى حاالت رىد االعتبار، يتـ المجكء إليو بشكؿ يفي بالغرض

مقارنة بعدد األحكاـ القضائية التي تصدر بحؽ األشخاص كالسبب ىك قمة المعرفة في 
ٌد االعتباراإلجراءات الق   انكنية كالقضائية لرى

 .مع األنظمة القانكنٌية المجاكرة ظاـ رىد االعتبارن مقارنة .2
 تكضيح أىـ اآلثار التي تترتب عمى رىد االعتبار. .3

 
 :الدراسات السابقة

تجدر اإلشارة إلى عدـ كجكد دراسات أك شركحات فمسطينة سابقة تناكلت مكضكع رىد  
، أما الدراسات كالشركحات 2001لسنة  (3)في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  االعتبار

الخاصة بقكانيف البمداف العربية بشكؿ عاـ فيي كثيرة كنجد فييا دراسات متخصصة تناكلت مكضكع 
كيجد الباحث مف خبلؿ تتبع أبرز األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع رىد  ،كحده رىد االعتبار

                                                           
( 1487مف عدد الجريدة الرسمية رقـ )  374، نشر ىذا القانكف عمى الصفحة 1960( لسنة 16قانكف العقكبات رقـ ) 1

 ـ. 1960/  5/ 1الصادر بتاريخ 
يٍعضصانجغٌضج1472َشغهظاانقاَىٌعهىانصفذح1991(نسُح16عقى)أصىلانًذاكًاخانجؼائٍحاألعصًَقاَى2ٌ

.1/9/1991انصاصعتراعٌز3775انغسًٍحعقى
2113نسُح95تانقاَىٌعقىطثقاألدضزانرعضٌالخ،1951نسُح151قاَىٌاالجغاءاخانجُائٍحانًصغيعقى3
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في القانكف الفمسطيني كمف أبرز ىذه  عتباررىد اال إنيا عمى األغمب لـ تتطرؽ إلى االعتبار
 :الدراسات ما يمي

)إعادة  1997جامعة األردنية كالتي أجيزت سنة رسالة ماجستير مف كمية الحقكؽ في ال أوال:
كىي مف الدراسات  ،االعتبار بيف النظرية كالتطبيؽ( لمباحث صالح أحمد محمد حجازم

أصكؿ المحاكمات القيمة التي تناكلت مكضكع إعادة االعتبار بشكؿ مباشر في قانكف 
 .الجزائية األردني

كنشأتو كأنكاعو كشركطو كاآلثار المترتبة  كقد عالجت ىذه الدراسة مفيكـ نظاـ رىد االعتبار
 عميو.

الدكتكر الياـ محمد  التشريعات العربية()رىد االعتبارفي قانكف اإلجراءات الجزائية اليمني ك  :ثانيا
كىي مف  34العدد -17المجمد –ية كالتدريب حسف العاقؿ، المجمة العربية لمدراسات األمن

 التي تناكلت المكضكع بشكؿ مباشر مف خبلؿ التعريؼ برىد االعتبار الدراسات القيمة أيضا
النصكص القانكنية ستعراض اكتناكؿ المكضكع بشكؿ مفصؿ بالدكؿ العربية مف حيث 

 .كالمقارنة فيما بينيا كبيف أكجو الشبو كاإلختبلؼ كاإليجابيات كالسمبيات ليذا النظاـ
الجنائي في المممكة العربية السعكدية( الدكتكر عبد الفتاح خضر، مجمة  )رىد االعتبار ثالثا:

 .1983، 37 الرياض، اإلدارة العامة، العدد
كىك رىد  المعمكؿ فيو في القانكف السعكدم نكع رىد االعتبارتناكلت ىذه الدراسة الحديث عف 

المممكة العربية السعكدية بنظاـ رىد  اإلدارم كبخبلؼ التشريعات العربية لـ تأخذ االعتبار
القانكني كالقضائي( كيقدـ  المعركؼ في التشريعات العربية المقارنة )رىد االعتبار االعتبار

عميو كتبيف مف  اإلدارم في المنطقة التي يقع بدائرتيا المحككـإلى الحاكـ  طمب رىد االعتبار
في األنظمة الجنائية العربية تختمؼ في الجنايات  زمة لرىد االعتبارالدراسة بأف المدة البل

كالجنح اما في المممكة العربية السعكدية فاف المشرع قد ساكل ما بيف الجنايات كالجنح كلـ 
 .سنكات في جميع األحكاؿ خمس دة كىييفرؽ بينيما كجعؿ المدة كاح

د االعتبار :محمد بف حمد بف محمد ،الحماد :رابعا كأنظمة دكؿ مجمس التعاكف في قكانيف  رى
جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية  ،الرياض ،"الخميجي" دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية

2007. 
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 شركطت كبين ،كالشريعة اإلسبلمية لكضعيةفي القكانيف ا تناكلت ىذه الدراسة رىد االعتبار
في الشريعة اإلسبلمية كالنظاـ السعكدم كأنظمة مجمس التعاكف  كضكابط كآثار رىد االعتبار

 .الخميجي
في العراؽ، مجمة  الحاجة إلى تشريع لرىد االعتبار :الدكتكر ناصر كريمش خضر الجكراني :خامسا

 .2010 ،قارجامعة ذم  ،القانكف لمدراسات كالبحكث القانكنية
ضمف نصكص قانكف العقكبات  يظير ىذا البحث مدل الحاجة إلى إدخاؿ نظاـ رىد االعتبار

محاكمات الجزائية العراقي مف أجؿ فتح الطريؽ لممحككـ عميو الذم نيفٌذت الكقانكف أصكؿ 
 .العقكبة بحقو كي ينخرط بالمجتمع مرة أخرل

 المحمة الكبرل، ،، دار الكتب القانكنية2ط الدكتكر عدلي خميؿ: العكد كرىد االعتبار، سادسا:
2008. 

تناكؿ ىذا الكتاب العكد في القانكف الجنائي المصرم مف حيث تقسيـ أنكاع العكد في قانكف  
 العقكبات المصرم كالقكاعد العامة لمعكد كتحدث عف العكد البسيط كىك أف يصدر ضد المتيـ حكـ

ما أف يككف عكد جنائي متكرر ،بات بعقكبة كاحدة قبؿ أف يرتكب جريمتو األخيرة في حاؿ تعدد  كا 
كقد يكشؼ العكد المتكرر  ،العقكبات المحككـ بيا كلكؿ مف نكعيف العكد شركطو كأحكامو كآثاره

 .اإلعتياد عمى اإلجراـ ىذا في القسـ األكؿ
في القانكف المصرم مف حيث أنكاعو كآثاره  أما القسـ الثاني فقد تناكؿ رىد االعتبار 
العسكرم الصادر عف المحاكـ  التجارم كرىد االعتبار رىد االعتبار كقد تطرؽ إلى .كشركطو

 العسكرم )رىد االعتبار العسكرية المصرية كحيث أكضح أنو يكجد ىناؾ نكعاف لرىد االعتبار
 القانكني(. القضائي كرىد االعتبار

 الفمسطيني يتميز بعدة ميزات الدراسات السابقة إال أف رىد االعتبار عمى الرغـ مف أىمية 
حيث أنو مف خبلؿ تتبع الباحث لمدراسات  ،القكانيف ه مفتجعمو قانكنان مختمفاى أك متميزان عف غير 

د االعتبار السابقة كجد أف ىذه الدراسات لـ تتطرؽ إلى كىذا ما يجعؿ ، في التشريع الفمسطيني رى
ميزا عف األبحاث التي تناكلت مكضكع رىد االعتبار، فالبحث بنظاـ رىد االعتبار في ىذا البحث م

 .التي يحاكؿ الباحث التغمب عمييا كدراسة مقارنة يكاجو الكثير مف الصعكبات  الحالة الفمسطينية
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في قانكف  تتمثؿ صعكبة الدراسة في قمة المراجع كاألبحاث التي تناكلت رىد االعتبار 
 .الجزائية الفمسطينياإلجراءات 

الذم  المنيج الكصفي التحميمي المقارف عتمد الباحث مف أجؿ إعداد ىذه الدراسة عمىاك  
يعتمد عمى جمع المعمكمات مف الكثائؽ كالدراسات كاألبحاث كالكتب كمكاقع اإلنترنت ذات العبلقة 

القانكنية التجاىات اسكؼ يبٌيف دكر ، ك كالعمؿ قدر المستطاع عمى تحميؿ بعضيا ،بيذا المكضكع
في تطبيؽ نظاـ رىد االعتبار، كخصكصا بيف القانكف الفمسطيني كالقكانيف األخرل كالمصرٌم 

ضاء المتعمقة بمكضكع كاألردني، كذلؾ اطمع الباحث عمى الدراسات كالشركحات السابقة آلراء الق
كمحكمة  ةض المصريعتمد عمى أحكاـ المحاكـ في ىذا المكضكع كالسيما محكمة النقاك  ،الدراسة
 ز األردنية.يالتمي

 :كيثير ىذا المكضكع عدة تساؤالت
 ماىية نظاـ رىد االعتبار؟ .1
مف الممكف كىؿ  مجنايات كالجنح كالمخالفات أـ ال،ىك شامؿ ل ىؿ نطاؽ رىد االعتبار .2

رثة التقدـ كما ىؿ يحؽ لمك  ؟عتباره إلى جانب الشخص الطبيعيالمشخص المعنكم أف يرد 
 ؟عتبار مكرثيـابطمب لمحصكؿ عمى رىد 

 الجزائي؟ ما ىي أنكاع رىد االعتبارفي .3
قاببل لمطعف بطرؽ االستئناؼ إذا  كما جعؿ المشرع الفمسطيني الحكـ الصادر برىد االعتبار .4

كىي مف أسباب الطعف بالنقض دكف  ،بني الحكـ عمى خطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو
 ؼ غير قابؿ لمطعف بالنقض كبناءن أف ينص عمى أف الحكـ الصادر مف محكمة االستئنا

إلى الماضي  ىؿ تنصرؼ آثار رىد االعتبارؿ ىذا الحكـ قابؿ لمطعف بالنقض؟ عميو ى
 ؟كالمستقبؿ

تعامؿ المشرع الفمسطيني مع  يةتتمثؿ في بياف كيفف ،أما اإلشكالية العامة التي يثيرىا ىذا المكضكع
 االعتبار؟ مقارنةن مع القكانيف األخرل التي تبنت نظاـ رىد نظاـ رىد االعتبار

 ال بٌد أف نتعرض بالبحث كالدراسة لماىية رىد االعتبارف أجؿ اإلجابة عف ىذه اإلشكالية فم 
 .في )الفصؿ الثاني ( في )الفصؿ األكؿ ( كالنظاـ القانكني لرىد االعتبار
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 لفصل األولا

 ماىية نظام َرد االعتبار
ىك مف األنظمة الحديثة نسبيا حيث أنو يعتبر مف أساليب السياسة  إف نظاـ رىد االعتبار 

كالتي تسعى إلى تمييد السبيؿ أماـ مف حكـ عميو بعقكبة لمعكدة إلى االندماج في  ،الجنائية الحديثة
فيسترد  ،فيك نظاـ ييدؼ إلى إزالة كؿ أثر لمحكـ في المستقبؿ الذم قد سبؽ صدكره عميو ،المجتمع

إلى اإلندماج في  ك يسيؿ لممحككـ عميو العكدة ،بذلؾ اعتباره الذم تأثر بالحكـ الصادر عميو
  .المجتمع مف جديد

كىذا  مفيكـ رىد االعتبار :كلبياف ماىية نظاـ رىد االعتبار، يجدر التطرؽ إلى األمكر اآلتية 
كمف  ،عف المفاىيـ المشابو لو في )المبحث الثاني( األكؿ(، كمف ثـ تميز رىد االعتبار في )المبحث

 في )المبحث الثالث(. ثـ بياف أنكاع رىد االعتبار
 

 وذاتيتو مفيوم َرد االعتبار: المبحث األول
بترضية الشرؼ،كعند غيرىـ مف الفبلسفو  عند بعض الفبلسفو عيرؼ مفيـك رىد االعتبار 

التشريعات تطمؽ عميو  فبعضيتجاكز ذلؾ المفيـك  ديثلكف كفي العصر الح، 1بمحك كصمة العار
 .3كىناؾ مف يسميو إسترداد الحقكؽ ،2إعادة االعتبار

كعمى الرغـ مف التقنيف التشريعي لنظاـ رىد االعتبار، اال أف النصكص التشريعية قد بينت  
 لذلؾ بشكؿ كاضح، أحكاـ رىد االعتبار كاألثر المترتب عميو دكف أف تحدد تعريؼ رىد االعتبار

ىذا المبحث التعريؼ برىد  :المطالب اآلتيةمف خبلؿ سكؼ يعرض الباحث ليذا المكضكع 
 .ثاني(ال)المطمب  نظاـ رد االعتباركمف ثـ نبحث في أىمية  ،(كؿاألاالعتبار)المطمب 

                                                           
المجمة العربية لمدراسات  ،في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربية َرد االعتبارالعاقؿ،الياـ محمد حسف:1

 .22ص، 34 العدد -17المجمد -األمنية كالتدريب
 يطمؽ عميو إعادة االعتبار. كالتشريع األردني كالجزائرم كالتشريع المغربي2
)نقح -1968 جكليو24ي رقـ مف قانكف اإلجراءات الجنائية التكنس 367)استرداد الحقكؽ( الفصؿ  انظر إلى الباب السادس3

 1973نة لس 69المصادؽ عميو بالقانكف عدد  1973أكتكبر  29المؤرخ في  1973لسنة  14بالمرسـك عدد 367الفصؿ 
 (.1973نكفمبر  9المؤرخ في 
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 التعريف بَرد االعتبار :المطمب األول
مف حيث التعريؼ برىد  إلى المفاىيـ المختمفة لرىد االعتبار سكؼ نتعرض في ىذا المطمب 
فقيان كقانكنان كنكضح أىـ التعريفات  كما سنكضح تعريؼ رىد االعتبار ،(لغة )فرع أكؿ االعتبار

 الفقيية كالتشريعية )فرع ثاني(.
 

 :غةتعريف َرد االعتبار ل:الفرع األول
كمردان  ان ددت الشيء كرده عف كجيو يرٌده ردكالرٌد مصدر ر  ،صرؼ الشيء كرجعو :الردٌ 

 2اعاده :، كيقاؿ رد اليو1كتردادان 

و :كالردل قانكف المرافعات )القانكف دعكل استرداد الحيازة في  :االسترداد ،كيقاؿ أيضا3المطمق
 .4استرجعو :ستردهاىا اليو، ك رد (: ىي دعكل يرفعيا الحائز الذم نزعت حيازتو طالباالمدني
، كمنو )في مبني  عمى الفىٍرًض ك االٍعًتباري الكرامةي  :أمره اعتبارم   :قاؿالفرضي كالتقديري كيٍ  :االٍعًتباري 
رىد االعتبار :(القضاء

كفي التنزيؿ  ،6كيعني أف ذلؾ الشخص قد اعتبر ،كاالعتبار ىك العظة5
 .7"العزير "فاعتبرك يا أكلى األبصار

 
 فقيًا وقانونًا: تعريف َرد االعتبار :الفرع الثاني

لـ تعرؼ التشريعات العربية رىد االعتبار إنما اقتصرت عمى تكضيح اثره في نصكص  
 .القانكف دكف تعريفو كانما ترؾ التعريؼ لمفقياء كشراح القانكف

فقد جاء في قانكف  8كمف ىنا سكؼ نستعرض ما قد جاء في بعض التشريعات العربية 
" يترتب عمى رىد االعتبار القانكني كالقضائي "محك (436) اإلجراءات الجزائية الفمسطيني المادة

                                                           
 .172ص ،3صادر، بيركت، ج محمد بف مكرمة بف عمي:لساف العرب، دارجماؿ الديف  ابف منظكر،1
 .337ص ،1994، 6ألكؿ كالثاني، طالمعجـ الكسيط الجزء ا2
 .362المرجع السابؽ، ص3
 .362المرجع السابؽ، ص4
 .580المرجع نفسو، ص5
 .23، مرجع سابؽ، صعربيةَرد االعتبارفي قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات الالعاقؿ، الياـ حسف: 6
 (.2سكرة الحشر اآلية )7
د االعتبار27/2/2012النافذ بتاريخ  15/2/2012الجميكرية العربية السكرية  قد جاء في دستكر8 يمنح مف رئيس  ، رى

د االعتبار" كىذا النص ال كلو  رئيس الجميكرية العفك الخاصيمنح " (108) الجميكرية بمكجب المادة مثيؿ لو الحؽ باصدار رى
 بالتشريعات العربية.
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الحكـ باإلدانة بالنسبة إلى المستقبؿ كزكاؿ كؿ ما يترتب عميو مف آثار جنائية كلكف ال اثر لو عمى 
 حقكؽ الغير "

( فقد نصت عمى أنو 552كفؽ المادة )كما جاء المشرع المصرم في قانكف المرافعات 
لممستقبؿ كزكاؿ كؿ ما يترتب عميو لحكـ القاضي باإلدانة بالنسبة يترتب عمى رىد االعتبار"محك ا

 مف انعداـ األىمية كالحرماف مف الحقكؽ كسائر اآلثار الجنائية "
بعة مف كنص المشرع األردني  عمى إعادة االعتبار في قانكف العقكبات في الفقرة السا  
":إعادة االعتبار كيترتب عمييا سقكط الحكـ القاضي باإلدانة في  أف حيث تنص عمى 47المادة 

كمحك جميع آثاره بالنسبة لممستقبؿ بما في ذلؾ الحرماف مف الحقكؽ  ،جنحية أم جريمة جنائية أك
 .أخرل جرمية آثار كأم

 االعتبار قد حؿ محؿ التعريؼ.كمف خبلؿ استقراء التشريعات العربية يتضح بأف أثر رىد 
إعادة االعتبار ىك نظاـ الغرض منو محك الحكـ القاضي باإلدانة ككؿ ما يترتب عميو مف 

 1آثار كيمكف المحككـ عميو مف استعادة مكانتو في الييئة االجتماعية
كقد عرؼ الدكتكر محمكد نجيب حسني إعادة االعتبار:" ىي ازالة حكـ االدانة بالنسبة  
قبؿ عمى كجو تنقضي معو جميع آثاره كيصبح المحككـ عميو ابتداء مف إعادة إعتباره في لممست

 2مركز مف لـ تسبؽ ادانتو "
كعرؼ أيضا بأنو حؽ رتبو الشارع لمف أديف أك جـر كحكـ عميو بعقكبة جنحية أك جنائية  

 3يترتب لو حكما اذا استكفى شركطو القانكنية. أك،يستصدره مف القضاء
فو الدكتكر حسف صادؽ المرصفاكم بأنو ىك إزالة حكـ االدانو بالنسبة لممستقبؿ، كقد عر  

 .4عمى كجو تنقضي معو جميع آثاره كيصبح المحكـك عميو في مركز لـ تسبؽ إدانتو مف قبؿ

                                                           
.بيركت لبناف: دار احياء التراث 1قتؿ جرح كضرب.ط -_الجزء الخامس عقكبة الموسوعة الجنائية بؾ، جندم عبد الممؾ:  1

 .251صالعربي )د.ت(.
 .879، ص197، بيركت، 2، دار النقرم لمطباعة، طشرح قانون العقوبات المبنانيحسني، محمكد نجيب: 2
 .11، ص1992، 1، عماف، د.ف، طإعادة االعتبار ووقف تنفيذ العقوبة "دراسة قانونية مقارنة " أحمد سعيد:المكمني، 3
 الرياض، ، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية،1، طار لممجرم التائب في الدول العربيةتبرد االع المرصفاكم، حسف صادؽ:4

 .29، ص1990
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 هىذأف كالحقيقة  ،كيرل الباحث بأف التعريفات الفقيية جاءت متقاربة كبنفس المضمكف 
حتى يصبح حقا لممحككـ عميو ال بد مف أف  كذلؾ ألف رد االعتبار المانع لـ تكف الجامع اتالتعريف

أف ترفع عف  " :كىك رمسيس بيناـنميؿ الى ما أخذ بو الدكتكر كعميو  ،تتكافر فيو شركط قانكنية
المحكـك عميو بعقكبة جنائية أك جنحية اآلثار الشائنة التي لحقت بو نتيجة الحكـ عميو بيذه العقكبة 

.كبعد االنتياء مف تعريؼ رد االعتبار ال بد لنا مف 1"متى تكافرت الشركط التي حددىا القانكف 
ميني لممحكـك عمى الكضع ال نةالتطرؽ الى أىمية رد االعتبار االجتماعية كمدل تاثير الحكـ باإلدا

 .عميو
 

 َرد االعتبار. أىمية نظام:المطمب الثاني
كلكف ىناؾ  ،إف استمرار آثار العقكبة قائمة رغـ انقضائيا بتنفيذىا كىذا ىك األصؿ  

أثر كاضح عمى كضع  الي .2أسباب إما أف تسقط العقكبة أك تمنع تنفيذىا أك تؤجؿ صدكرىا
 .المحككـ عميو كمركزه االجتماعي كالميني

فاف الحكـ باإلدانة ،بحيث اذا اديف شخص بارتكاب جريمة سكاءن كانت جناية أك جنحة 
يرتب آثار، كقد يتبعو عقكبات تبعية كالعزؿ مف الكظيفو كحرماف المحككـ عميو مف حؽ التقدـ 

النقابات المينية كما انو يكدم بو باإلضافو إلى الحرماف لمكظيفة العامة، أك حتى االنضماـ إلى 
 سية كالحؽ في االنتخاب أك الترشحمف بعض الحقكؽ المدنية إلى حرمانو مف الحقكؽ السيا

كخصكصا إذا اديف شخص بارتكاب جريمة مخمة بالشرؼ أك األمانة كاألخبلؽ العامة كال شؾ أف 
 .كـ عميو باإلدانة لمعيش بالمجتمع كاالندماج بوذؾ يشكؿ عائقا كتحديا كبيره أماـ كؿ مف ح

                                                           
 ،1997دراسات العميا. الجامعة األردنية، كمية ال ،النظرية والتطبيقاعادة االعتبار بين صالح احمد محمد:  حجازم، 1

.1189ص ،1995 ،1ط ، منشأة المعارؼ، االسكندرية،النظرية العامة لمقانون الجنائي . نقبلعف: بنياـ، رمسيس،34ص
 تسقط األحكاـ الجزائية أكالمعدؿ عمى األسباب التي  1960لسنة ( 16)رقـ  ( مف قانكف العقكبات األردني47) تنص المادة2

 -5صفح الفريؽ المتضرر -4العفك الخاص  -3العفك العاـ  -2كفاة المحكـك عميو  -1تؤجؿ صدكرىا ىي: تمنع تنفيذىا أك
سطيف ىك قانكف العقكبات "كمف الجدير بالذكر بأف قانكف العقكبات النافذ في فمإعادة االعتبار. -7كقؼ التنفيذ  -6التقادـ 
 بدكف تعديبلت. 1960لسنة ( 16) رقـاألردني 
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كتتجمى أىمية رىد االعتبار في أف معظـ القكانيف كالتشريعات تضع قيكدا عمى ممارسة  
الكثير مف الحقكؽ أك الحصكؿ عمييا أك قد تحرمو منيا ككف المتقدـ لمكظيفو قد صدر بحقو حكـ 

 .جنائي
الفمسطينية تشترط فيمف يتقدـ لشغؿ كظيفة بأف حيث نجد بأف ىناؾ الكثير مف التشريعات  

لعامة أك حتى جنحة مخمة بالشرؼ مف تكلي الكظائؼ ا ال يككف قد سبؽ كحكـ عميو بجناية أك
 كسكؼ نكرد أىـ القكانيف كاألنظمة الفمسطينية بيذا الخصكص كما يمي: ،ممارسة بعض األنشطو

الفقرة الرابعة عمى  25حيث نصت المادة  ،19981( لسنة 4قانكف الخدمة المدنية رقـ ) .1
 انو "متمتعا بحقكقو المدنية غير محككـ عميو مف محكمة فمسطينية مختصة بجناية أك

 جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة مالـ يرد اليو اعتباره.
بشأف نظاـ مكظفي الييئات المحمية يشترط  ،20092( لسنة 1قرار مجمس الكزراء رقـ ) .2

( حسف السمكؾ كالسمعو كغير محكـك 2كظيفة بالييئة كفؽ المادة ) فيمف يعيف في أم
 .جنحة أخبلقية بجناية أك

يشترط فيمف يعيف قاضيا طبقا لنص المادة  ،20023 لسنة (1قانكف السمطة القضائية رقـ ) .3
الفقرة الثالثة "اال يككف قد حكـ عميو مف محكمة أك مجمس تأديب لعمؿ مخؿ  (16)

 رد اليو اعتباره أك شممو عفك عاـ ".بالشرؼ كلك كاف قد 
ـ يشترط في المادة الرابعة في مف يعيف رئيسا 2005( لسنة 1قانكف مكافحة الفساد رقـ ) .4

أال يككف قد صدر بحقو حكـ قطعي مف محكمة  فحة الفساد في الفقرة الخامسة "لييئة مكا
كما  ،ـ األمكاؿ"مختصة في جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة أك جريمة مف جرائ

                                                           
سمطة مف الكقائع الفمسطينية )ال24ـ بشأف إصدار قانكف الخدمة المدنية المنشكر في العدد 1998( لسنة 4قانكف رقـ ) 1

 .20صفحة 01/07/1998 الكطنية الفمسطينية( بتاريخ
 الفمسطينية الكقائع مف 82 العدد في المنشكر المحمية الييئات مكظفي نظاـ بشأف ـ2009 لسنة( 1) رقـ الكزراء مجمس قرار2
 .83صفحة 22/08/2009 بتاريخ (الفمسطينية الكطنية السمطة)
 مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( 60ـ المنشكر في العدد 2005( لسنة 15قانكف السمطة القضائية رقـ ) 3

 .33صفحة  09/11/2005 بتاريخ
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يشترط في مف يعيف مكظفا في الييئة كفؽ المادة الخامسة الفقرة الرابعة " أال يككف قد أديف 
 .1مف محكمة مختصة في أية جريمة مالية أك مخمة بالشرؼ أك األمانة"

جاء في المادة الثالثو الفقرة  ،19992لسنة  (3قانكف تنظيـ مينة المحاماة الفمسطيني رقـ ) .5
الرابعة "محمكد السيرة كالسمعة، كغير محككـ عميو مف محكمة فمسطينية مختصة في 

 جناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة".
فيمف يعيف في الكظائؼ العامة أف  ترط نظاـ الخدمة المدنية األردنيأما في األردف فقد اش 

 .3جنحة مخمو بالشرؼ كاالخبلؽ العامة  محككـ عميو بجناية أك غير ،يككف حسف السيرة كالسمكؾ 
 لسجؿ المحاميف فيمف يطمب قيد اسمو في الجدكؿ العاـ أما المشرع المصرم فقد اشترط 

..أآل يككف قد سبؽ صدكر حكـ عميو "4قانكف المحاماة المصرم مف ( الفقرة الرابعة13كفؽ المادة )
 .األخبلؽ ما لـ يكف قد رد اليو اعتباره " األمانو أك بجناية أك جنحة مخمو بالشرؼ أك

طمب قيد  كمما سبؽ يتضح أف معظـ التشريعات تشترط فيمف يتقدـ لمكظيفة العمكمية أك 
جنحة  قد سبؽ كحكـ عميو بجناية أك اسمو في النقابات المينية أف يككف محمكد السيرة كأف ال يككف

 مخمو بالشرؼ أك األمانة.
قد حاكؿ القضاء المصرم كضع ؟ لؤاؿ ماىي الجرائـ المخمة بالشرؼإلى السكىذا يقكدنا  

كالشخص  ،تمؾ التي ترجع إلى ضعؼ في الخمؽ كانحراؼ بالطبع " :تعريؼ ليا كقد عرفت بأنيا
اذا انحدر إلى ىذا المستكل األخبلقي اليككف آىبل لتكلي المناصب العامة التي تقتضي فيمف 

 5األمانة كالنزاىة كاالستقامة "متحميا بيككف يتكالىا أف 

                                                           
مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية  53ـ المنشكر في العدد 2005( لسنة 1المشركع رقـ ).قانكف الكسب غير 1

 .154، صفحة 28/02/2005 بتاريخ الفمسطينية(
الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية  مف 30المنشكر في العدد  ـ بشأف تنظيـ مينة المحاماة1999( لسنة 3قانكف رقـ )  2

 .5 ،صفحة 10/10/1999 الفمسطينية( بتاريخ
 .1988( لسنة 1رقـ ) مف نظاـ الخدمة المدنية األردني الفقرة ق 22المادة 3
 .31/3/1989فى12تشأٌاصضاعقاَىٌانًذاياجانجغٌضجانغسًٍحانعضص1983نسُح17قاَىٌعقى4

، 564ص ،12مجمكعة أحكاميا،السنة  ،5/11/1966( بتاريخ 11حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في القضية رقـ )5

 .55، ص2007، 1، دار الثقافة،عماف، طالقانون اإلداري الكتاب الثانياشار اليو د.نكاؼ كنعاف:
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بو المرء أك عرؼ عنو مف صفات حميدة  رة المرء بالقكؿ بأنيا "ما عرؼ أما تعريؼ سي 
 1أكغير حميدة تناقمتيا األلسف كتقر بيا األذىاف عمى أنيا صحيحة "

جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانو  اذا حكـ عمى شخص بجناية أك وكمف الجدير بالذكر بأن 
فقد نص المشرع الفمسطيني  ،عزؿ حكما مف الكظيفة كىذا ما نصت عميو اغمب التشريعاتفانو ي

"تنتيي  105في قانكف الخدمة المدنية عمى حاالت انتياء خدمة المكظؼ حيث جاء في المادة 
 :خدمة المكظؼ ألحد األسباب التالية

 بمكغ السف القانكنية لترؾ العمؿ. .1
 عدـ المياقو الصحية. .2
 فقد الكظيفة.  .3
 اإلحالة الى المعاش أك الفصؿ مف الخدمة.  .4
 2".جنحة مخمة بالشرؼ كاألمانة الحكـ عميو بحكـ نيائي مف محكمة فمسطينية بجناية أك  .5

عزؿ المكظؼ المداف بجناية أك بد أخذ في نظاـ الخدمة المدنية أما المشرع األردني فق 
يعزؿ المكظؼ في أم مف  -أ( 171) كفؽ المادة جنحة مخمة بالشرؼ كاألمانة كاألخبلؽ العامة 

 الحاالت التالية:
إذا حكـ عميو مف محكمة مختصة بأم جناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ كالرشكة كاالختبلس  .1

كالسرقة كالتزكير كسكء استعماؿ األمانة كاستثمار الكظيفة كالشيادة الكاذبة أك أم جريمة 
 أخرل مخمة باألخبلؽ العامة.

عميو بالحبس مف محكمة لمدة تزيد عمى ستة أشير الرتكابو أم جريمة أك جنحة اذا حكـ   .2
 3( مف ىذه الفقرة.1مف غير المنصكص عمييا في البند )

أنو "ال يجكز إسقاط عضكية أحد  عمىفييا  (110)كنص الدستكر المصرم في المادة  
أعضاء المجمس إال إذا فقد الثقة كاالعتبار، أك فقد أحد شركط العضكية أك صفة العامؿ أك الفبلح 

                                                           
، اشار اليو د.نكاؼ 83، ص14، 13مجمكعة أحكاميا، السنة  ،5/4/1958حكـ محكمة القضاء اإلدارم المصرية بتاريخ 1

 .53، ص2007، 1عماف، ط ، دار الثقافة،يالقانون اإلداري الكتاب الثان كنعاف:
انفهسطًٍُ،2 انًضٍَح انشضيح )قاَىٌ (4عقى انفهس،1998نسُح تراعٌز،انىقائع انصاصع وانعشغوٌ، انغاتع انعضص طٍٍُح،

1/9/1998.
 .2014/ 1/ 1النافذ  2013لسنة  (82مف نظاـ الخدمة المدنية األردني  رقـ ) (171)المادة 3
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التي انتخب عمى أساسيا أك أخؿ بكاجبات عضكيتو. كيجب أف يصدر قرار إسقاط العضكية مف 
 .1المجمس بأغمبية ثمثي أعضائو"

ت محكمة النقض المصرية بأنو "بأف خدمة المكظؼ الذم قض أما بخصكص المكظفيف فقد 
يحكـ عميو في جناية تنتيي بقكة القانكف دكف الحاجة إلى اصدار قرار بالفصؿ كال يعتبر مثؿ ىذا 

 دة أك تككف باطبلقات جية االدارة،القرار مف القرارات اإلدارية سكاء تمؾ التي تصدر مف ادارة مقي
اءات التنفيذية التي تتخذىا االدارة لتنفيذ أحكاـ القانكف دكف أف يككف بؿ ما ىك اال مف قبيؿ اإلجر 
فبل محؿ لمقكؿ بضركرة عرض قرار الفصؿ كاستصدراه مف مجمس  ليا في ىذا الشأف أم سمطة.

اف الفصؿ عمى ىذه الصكرة ال ينطكم عمى عقكبة تأديبية مما يختص بنظرىا مجمس  ،التأديب
 2بؿ قد تـ بالفعؿ منذ المحظة التي أصبح فييا الحكـ نيائيا " ،أخرل التأديب أك أية سمطة تأديبية

استثنى المشرع الفمسطيني مف حكـ عمية بجناية أك جنحة مخمو بالشرؼ أك األمانة مف 
التعيف في بعض الكظائؼ حتى لك رد اليو اعتباره كىذا ما جاء في قانكف السمطة القضائية 

 .الفمسطيني
ي  كاف مكفقا عندما جاء في نص صريح في قانكف أصكؿ كما أف المشرع األردن 

( حيث نصت عمى "أف ال يتكلى ام 365المحاكمات الجزائية كفؽ الفقرة الخامسة مف المادة )
االختبلس كالرشكة كسكء االئتماف  :شخص اعيد اعتباره ككاف محككما في أم مف الجرائـ التالية

القضاء أكعضكية  :ايا مف الكظائؼ التالية (الثقة العامةآلداب ك ألخبلؽ كاكجميع الجرائـ المخمة )با
 .مجمس األمة أك الكزارة"

 

 تميز َرد االعتبار عن المفاىيم المشابية لو :المبحث الثاني
زالة   رد اعتبار المحككـ عميو نظاـ ييدؼ إلى محك آثار الحكـ الجنائي الصادر عميو كا 

حتى يستعيد  ،بحقكقو المدنية كالسياسية كبأىميتوكافة آثاره كعمى كجو الخصكص تمؾ الماسة 
 .مكانتو السابقة في المجتمع

                                                           
 .1971لسنة  سبتمبر 12)أ( الصادر في  36 –المصرم المنشكر في الجريدة الرسمية، العدد الدستكر 1
 1975  ة، القاىرة،يمعيد البحكث كالدراسات العرب"الجريمة التأديبية دراسة مقارنة "نقبل عف، الطماكم، سميماف محمد 2

مرجع سابؽ،  ،الجزائية اليمني والتشريعات العربيةفي قانون اإلجراءات  َرد االعتبار: ، العاقؿ، الياـ حسفنقبل عف 251ص
 .20ص
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تترؾ بعض األحكاـ القضائية بعد تنفيذىا أك انقضائيا بالعفك أك التقادـ آثارا معينو قد  
حيث أف رىد االعتبار ىك مف أسباب  تشترؾ في بعضيا مع رىد االعتبار كيختمؼ مف جكانب أخرل،

 .إلدانة بالنسبة لممستقبؿ دكف الماضيإزالة الحكـ با
حيث أف السبب الطبيعي النقضاء العقكبة ىك تنفيذىا كنظاـ رىد االعتبار قد يتشابو مع  

 .بعض األنظمة األخرل كيجب المقارنو فيما بينيا
كرىد االعتبار كنظاـ قانكني يجب أف نميزه عف العفك العاـ كالعفك الخاص عمما بأف رىد  

ىذا مف ،قديما صكرة مف صكر العفك كيعد منحة مف الحاكـ كىذا ىك )المطمب األكؿ( االعتبار كاف
جية كمف جية أخرل يجب أف نميز رىد االعتبار عف نظامي كقؼ تنفيذ العقكبة كتقادـ العقكبة 
باعتبار أنيما مف أسباب محك اإلدانة بشركط نص عمييا القانكف كىذا ىك مكضكع )المطمب 

 الثاني(.
 

 .والعفو َرد االعتبار :األولالمطمب 
سيتناكؿ ىذا المطمب التفريؽ ما بيف رىد االعتبار كالعفك العاـ باعتبارىـ مف أسباب زكاؿ  

كما سيتـ التفريؽ ما بيف رىد االعتبار كالعفك الخاص أك ما  ،الحكـ باإلدانة كفؽ )الفرع األكؿ (
 .يسمى بالعفك عف العقكبة كىك ) الفرع الثاني(

 
 َرد االعتبار والعفو العام :األولالفرع 

كيقصد بو إزالة  العفك العاـ ىك أحد أسباب زكاؿ الحكـ باإلدانة إلى جانب رىد االعتبار 
أك بعد رفعيا كقبؿ  تماما عف الفعؿ المرتكب كمحك آثاره سكاء قبؿ رفع الدعكل الصفة الجرمية

جراءات الدعكل كيكقؼ صدكر الحكـ كبعد صدكره فيك يحكؿ دكف اتخاذ أم إجراء مف إ
 .الصادرة باإلدانة العقكبة كيمحك إجراءات المحاكمة

كالعفك العاـ ال يككف إال بقانكف صادر مف السمطة التشريعية كىذا ما نص عميو القانكف  
عفك الخاص عف العقكبة لرئيس السمطة الكطنية حؽ ال " (42األساسي الفمسطيني كفؽ المادة )
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كىذا ما نص عميو ، 1يككف إال بقانكف " العاـ أك العفك عف الجريمة فبل كأما العفك أك تخفيضيا،
لرئيس الجميكرية حؽ العفك عف العقكبة أك  عمى أنو " (149) الدستكر المصرم كفؽ المادة

 (38بمكجب المادة )األردني كما نص المشرع  2تخفيفيا، أما العفك الشامؿ فبل يككف إال بقانكف"
 .3كأما العفك العاـ فيقرر بقانكف خاص ،كتخفيض العقكبة لمممؾ حؽ العفك الخاص

قيا بالعقاب كغالبا ما يككف العفك العاـ ألسباب حكىذا العفك ىك بمثابة تنازؿ الدكلة عف  
 حيث ال تنفذ كال تعد سابقة كال،اآلثار الناتجة عنياك سياسية كاليدؼ مف العفك ىك محك الصفو 

يمتد إلى االلتزامات المالية  الحكـ باإلدانة كأف لـ يكف كلكنو اليعتبر سابقة في التكرار كيعتبر 
كما انو يمتد إلى جميع المساىميف في الجريمة باعتبار أنو ينصب عمى الجريمة  ،المحكـك بيا

 :عمى أنومف قانكف العقكبات األردني  (50)المادة  كىذا ما نصت عميو 4ذاتيا ال عمى مرتكبييا
 .السمطة التشريعيةيصدر العفك العاـ عف  .1
يزيؿ العفك حالة اإلجراـ مف أساسيا، كيصدر بالدعكل العمكمية قبؿ اقترانيا بحكـ كبعد  .2

كلكنو ال يمنع مف الحكـ لممدعي  ،الحكـ بيا بحيث يسقط كؿ عقكبة أصمية كانت أـ فرعية
 .ية كال مف إنفاذ الحكـ الصادر بوالشخصي باإللزامات المدن

 .5ـك المستكفاة كاألشياء المصادرة"ال ترد الغرامات كالرس .3
ينتمياف إلى طائفة أسباب  كالعفك العاـ أف كمييما حيث أف أكجو الشبو مابيف رىد االعتبار 

 .6ة كيزكؿ كؿ أثر لوزكاؿ الحكـ باإلدانة كيؤثر بالحكـ الصادر باإلدان
 :كالعفك العاـ كالتالي كيمكف ايجاز أىـ الفركؽ ما بيف رىد االعتبار

                                                           
 مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ 0المنشكر في العدد  2003القانكف األساسي المعدؿ لسنة 1

 .5صفحة 19/03/2003
 .1971الدستكر المصرم لسنة 2
مع 1093، الجريدة الرسمية عدد رقـ 1952مف يناير/كانكف الثاني  دستكر المممكة األردنية الياشمية الصادر في الثامف3

 .2011كامؿ التعديبلت لسنة 
 .454ص ،2005 دار الثقافة، عماف، ،1ط ،شرح قانون العقوبات القسم العام نظاـ تكفيؽ: المجالي،4
 النافذ في فمسطيف. 1966لسنة  (16رقـ ) قانكف العقكبات األردني5
 .408ص ،2004 دارالثقافة، عماف، ،دراسات في فقو القانون الجنائيمحمد سعيد:  نمكر،6
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صدكر حكـ مبـر باإلدانة أما العفك العاـ فيك يصدر قبؿ صدكر  في رىد االعتبار يفترض .1
 .الحكـ المبـر أك بعده

ىك حؽ لممحككـ عميو كيعتبر بمثابة مكافأة شخصية لحسف سمكؾ المحكـك عميو  رىد االعتبار .2
سبتسكيف الخكاطر  ةسياسيا يتخذ لغرض عاـ بغي أما العفك العاـ يككف في الغالب تدبيرا اؿ كا 

 1ذيكؿ النسياف عمى بعض الحكادث
يمنحو المشرع لكؿ محككـ عميو باإلدانة اذا تكافرت الشركط القانكنية الآلزمة أما  رىد االعتبار .3

 .العفك العاـ فيك منحة مف المشرع
يفترض تنفيذ العقكبة أما العفك العاـ يترتب عميو كقؼ تنفيذ العقكبة كمحك  اف رىد االعتبار .4

 .باإلدانة بالنسبة لمماضي كالمستقبؿ ككقؼ إجراءات الدعكلالحكـ 
قد نص عميو المشرع مسبقا كنظـ أحكامو في نصكص خاصة أما العفك العاـ  رىد االعتبار .5

 .فبل يككف اال بقانكف صادر عف السمطة التشريعية
قؽ مف آف ىك اجراء عادم مستديـ بينما العفك العاـ فيك اجراء استثنائي قد يتح رىد االعتبار .6

 .آلخر
مف شركطو براءة ذمة الطالب مف جميع االلتزامات المالية كىي الغرامات كالرد  رىد االعتبار .7

كالتعكيض كالمصاريؼ القضائية أما العفك العاـ فبل تحصؿ معو الغرامات كالمصاريؼ 
 .2اال اذا نص قانكف العفك عمى ذلؾ المستحقة لمحككمة

غالبا  كالعفك العاـ ىك أف العفك العاـ م ما بيف رىد االعتباركيرل الباحث بأف الفرؽ الجكىر   
ما يككف تدبيرا سياسيا أك منحة مف المشرع كقد يصدر بعد تنفيذ العقكبة أك قبؿ تنفيذىا في أثناء 

مستديـ كىك حؽ لكؿ مف المحاكمة كىك اجراء استثنائي لغرض عاـ أما رد االعتبار فيك اجراء 
 .فيو الشركط المحددة في القانكف تتكافر 
 
 

                                                           

769ص ،1998 المكتبة الكطنية، ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنةكامؿ:  السعيد، 1 
 .29ص سابؽ،، مرجع في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربية َرد االعتبارالعاقؿ، الياـ محمد حسف: 2
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 والعفو الخاص  َرد االعتبار :الفرع الثاني
 العفك الخاص عف العقكبة ىك إنياء اإللتزاـ بتنفيذ العقكبة أك إبداليا بعقكبة أخرل أك 

كىك عمؿ مف أعماؿ السيادة كيختص رئيس الدكلة بإصداره دكف أف تككف تخفيضيا كميا أك جزئيا 
ية قضائية كال يصدر العفك عف العقكبة اال بعد صدكر الحكـ باإلدانة كاكتسابو ىناؾ جية رقاب
 . 1الدرجة القطعية

مف  (38) كالمادة مف القانكف األساسي الفمسطيني( 42) كىذا ما نصت عميو المادة 
 .المصرم ( مف الدستكر149كالمادة) الدستكر األردني

 عمى أنو " ( قانكف العقكبات األردني51ادة )نص المتكما 
 .يمنح جبللة الممؾ العفك الخاص بناء عمى تنسيب مجمس الكزراء مشفكعان ببياف رأيو .1
 .يصدر العفك الخاص عمف لـ يكف قد حكـ عميو حكمان مبرمان  ال .2
 العفك الخاص شخصي كيمكف أف يككف بإسقاط العقكبة أك إبداليا أك بتخفيفيا كميان أك جزئيا. .3

اص أف يككف ىناؾ حكـ قطعي باإلدانة كما أف العفك يككف كمما سبؽ يفترض بالعفك الخ 
إما بإسقاط العقكبة أك إبداليا بعقكبة أخرل أك بتخفيضيا كميا أك جزئيا كىك عمؿ مف أعماؿ السيادة 

كما أف الحكـ رغـ صدكر العفك يبقى منتجا آلثاره القانكنية فتبقى الصفة ،كال رقابة لمقضاء عميو
كال يؤثر عمى حقكؽ الغير كالتعكيض عف  ،العقكبات التبعية أك اإلضافيةالجرمية كال يمتد إلى 

ما يبقى سابقة يترتب عمى العفك الخاص إلغاء الحكـ باإلدانة إن الضرر كالمصادرة كىذا يعني أنو ال
 .2في العكد كالتكرار

 :عمى النحك التالي عف العقكبة كرىد االعتبار كيمكف إجماؿ أىـ الفركؽ ما بيف العفك 
منحة مف كلي األمر أما رىد ي ك منحو تبررىا مصمحة المجتمع فيالعفك عف العقكبة ى .1

 .3لممحككـ عميو  فيك حؽ االعتبار

                                                           
 .855ص مرجع سابؽ، ،شرح قانون العقوبات المبنانيحسني، محمكد نجيب: 1
 .138ص ،2002 دارالفكر، القدس، –أبكديس  ،شرح قانون العقوبات الفسطينيمحمد عمي السالـ، الزعنكف سالـ:  الحمبي،2
 .94ص ،2008 الكبرل،المحمة  مصر، دار الكتب القانكنية، ،2ط ،العود وَرد االعتبارعدلي:  خميؿ،3
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نو إالقضائي ف العفك عف العقكبة ال يتـ بناء عمى طمب مف المحككـ عميو أما رىد االعتبار .2
الشركط القانكنية ة بعد تحقؽ عمى طمب مف المحككـ عميو كتحكـ بو المحكم يتـ بناءن 

 .زمةالبل
ىك محك كؿ أثر في المستقبؿ لمحكـ باإلدانة بينما العفك عف العقكبة فيك  رىد االعتبار .3

فبل تسقط  ،جزئيا فقط ابداليا بعقكبة أخرل أك تخفيضيا كميا أك إعفاء مف تنفيذ العقكبة أك
أمر العفك عمى خبلؼ العقكبات التبعية كاآلثار الجنائية المترتبة عمى اإلدانة مالـ ينص 

ذلؾ فالحكـ يظؿ قائما في أحكاـ العكد كالتكرار كلذلؾ فاف قرار العفك اليغني عف رىد 
 .1االعتبار

ىك إنياء اإللتزاـ بتنفيذ العقكبة أك إبداليا بعقكبة أخرل  كمما سبؽ يتضح بأف العفك الخاص 
يس الدكلة بإصداره كال يتـ اال أك تخفيضيا كميا أك جزئيا  كىك عمؿ مف أعماؿ السيادة كيختص رئ

بناء عمى طمب المحككـ عميو بعكس رد االعتبار القضائي بحيث ال يمكف أف يحكـ برد االعتبار 
العفك عف العقكبة ىك اجراء استثنائي بينما رىد االعتبار ىك كما أف  ،دكف طمب مف المحككـ عميو

العفك عف  الشركط القانكنية لذلؾ، أضؼ الى ذلؾ أف كف أف يطمبو كؿ مف حؽإجراء مستديـ كيم
يو مف القضاء أما رىد االعتبار مف أعماؿ السيادة التي يختص بيا رئيس الدكلة فبل رقابة عم العقكبة

 .نو خاضع لرقابة المحكمة فيك مف أعماؿ السمطة القضائيةإف
 

 َرد االعتبار ونظامي وقف التنفيذ والتقادم  :المطمب الثاني
غير أف المشرع الفمسطيني كفي حاالت  ،العقكبة التي يحكـ بيا القاضي تنفيذ  ألصؿ أفا 

ىما  معينة أجاز كقؼ تنفيذ العقكبة كفؽ شركط كضكابط معينة  حيث أف كقؼ التنفيذ كرىد االعتبار
بقدر  ماـئلللك  ،في المقاـ األكؿثبات جدارتو اك نظاماف يستيدفاف إصبلح المحكـك عميو كتأىيمو 

كما أف تقادـ العقكبة ينتمي إلى  ،عف كقؼ التنفيذ )الفرع أكؿ( ز رىد االعتباريأكبر سكؼ نقكـ بتمي
فانو ينتمي إلى األسباب التي  طائفة األسباب التي تنيي االلتزاـ بتنفيذ العقكبة أما رىد االعتبار

 .فرع ثاني(تمحك الحكـ باإلدانو مف أساسو إلى جانب العفك العاـ كىذا مكضكع )ال
 

                                                           
 .33ص ، مرجع سابؽ،َرد االعتبارفي قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربيةالياـ محمد حسف:  العاقؿ،1
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 وقف التنفيذ  و َرد االعتبار :الفرع األول

نكع مف المعاممة التفريدية  كقؼ التنفيذ ىك أحد مبلمح السياسة الجنائية الحديثة كىك 

تنفذ ىذه العقكبة بحقو طالما لـ يتحقؽ الشرط  كلكف ال ،إدانة المتيـ كالحكـ عميو بعقكبةكيفترض 

الشؾ أف سببو ىك مراعاة لممجرميف بالصدفو  1تقديرية لمقاضيتنفيذىا كىك سمطة  الذم عمؽ عمى

 2أك العاطفو مف أف يؤدم تنفيذ العقكبة إلى أضرار تفكؽ تمؾ التي الغاية منيا تنفيذ العقكبة.

راءات الجزائية كفؽ المكاد جكما نظـ المشرع الفمسطيني أحكاـ كقؼ التنفيذ في قانكف اال 

ال  بالغرامة أك الحبس مدة كبة كالتي تككف في األحكاـ الجنائيةعمى كقؼ تنفيذ العق 3(284-287)

كما  ،مف اليكـ التالي مف الحكـ المبـرسنة كيصدر األمر بااليقاؼ لمدة ثبلث سنكات تبدأ  تزيد عف

إلغائو يقـك ف كقؼ التنفيذ اذا لـ يصدر حكـ بحيث أ ،أخذت بيذا النظاـ أغمب التشريعات العربية

يسجؿ سابقة في التكرار كال يسجؿ في صحيفة السكابؽ كال حاجة لطمب رىد  فبل االعتبارمقاـ رىد 

كبيذا يتفؽ مع رىد 4 ،لـ يمغى اعتبر بمثابة رد اعتبار ألف كقؼ التنفيذ طالما ،القضائي االعتبار
                                                           

المجمد  مؤتو لمبحكث كالدراسات، ،وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في األردنمحمد سعيد:  نمكر،1
 .38-37ص ،988 الثاني،العدد  الثالث،

 .46ص ،1997 رسالة ماجستير،الجامعة األردنية، إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيق،صالح أحمد محمد:  حجازم،2
يجكز لممحكمة عند الحكـ في " (284لقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى شركط كقؼ التنفيذ كفؽ المادة )3

جناية أك جنحة بالغرامة أك بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في نفس الحكـ بإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخبلؽ 
المحكـك عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكبت فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة 

كيجب أف تبيف في الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ، كيجكز أف يككف اإليقاؼ شامبل ألية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار القانكف. 
( "يجكز لممحكمة عند الحكـ فى جناية أك 55الجزائية المترتبة عمى الحكـ". كما جاء في قانكف العقكبات المصرم في المادة )

سنة أف تأمر فى نفس الحكـ بايقاؼ تنفيذ العقكبة اذا رات مف أخبلؽ المحكـك جنحة بالغرامة أك بالحبس مدة ال تزيد عمى 
عميو أك ماضية أك سنة أك الظركؼ التى ارتكب فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد الى مخالفة القانكف. كيجب 

الجنائية المترتبة  عقكبة تبعية كلجميع اآلثارأف تبيف فى الحكـ أسباب ايقاؼ التنفيذ. كيجكز أف يجعؿ االيقاؼ شامبل ألية 
( مف قانكف العقكبات األردني "يجكز لممحكمة عند الحكـ في جناية اك جنحة 54عمى الحكـ ".كىذا ما نصت عميو المادة )

ط المنصكص بالسجف اك الحبس مدة التزيد عمى سنة كاحدة اف تامر في قرار الحكـ بايقاؼ تنفيذ العقكبة كفقان لبلحكاـ كالشرك 
عمييا في ىذا القانكف اذا رأت مف اخبلؽ المحكـك عميو اك  ماضية اك سنة اك الظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة ما يبعث 
عمى االعتقاد بانو لف يعكد الى مخالفة القانكف كيجب اف تبيف في الحكـ اسباب ايقاؼ التنفيذ كيجكز اف تجعؿ االيقاؼ شامبل 

 ".يع االثارعقكبة تبعية كلجمالية 

وقف تنفيذ العقوبة في  اشار اليو: الجبكر،محمد، ،296ص ،القسم العام في القانون الجنائي جبلؿ ثركت، مذككر لدل،4
 .113ص ،1998 المجمد الخامس،العدد الثاني، مجمة البمقاء، القانون األردني،
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 إف رىد االعتبار ىك إجراء مستديـ يتحقؽ كفؽ شركط محددة أما كقؼ التنفيذ فيك أمر ،االعتبار

 .1تقديرم لممحكمة فميا أف ترفض كقؼ التنفيذ لمحكـ

فذ حكمو أما كقؼ التنفيذ ينلمحككـ عميو ايفترض بو أف  ما سبؽ يتضح بأف رىد االعتباركم 

تنفيذ يتطمب شركطا محددة بعد  كما أف رىد االعتبار ،ف المحكـك عميو ال يدخؿ السجف ابتداءإف

السمكؾ كعدـ الحكـ عميو بعقكبة أشد كغيرىا مف الشركط زمة كحسف العقكبة كانقضاء المدة البل

ما نجح في ا كقؼ التنفيذ فانو أذ التي حددىا القانكف لكي يمحك الحكـ مف صحيفة السكابؽ  أما

 .اجتياز ىذا الشرط فانو يرد اعتباره حكما كما أسمفنا

لسياسة الجنائية كيرل الباحث بأف رد االعتبار يتفؽ مع كقؼ التنفيذ بأنيما مف أساليب ا 

الحديثة، ككبلىما نظاميف ييدفاف بالدرجة األكلى الى إصبلح المحككـ عميو كاثبات جدارتو بعدـ 

 .العكدة الى ارتكاب جريمة مرة أخرل

ستعادة إ  ف اليدؼ مف رد االعتبار ىك إزالة آثار الحكـ باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ لتأىيمو كا 

عادة  بينما كقؼ التنفيذ  ،ا التي يتمتع بيا االنساف العادمالحقكؽ كالمزايمركزه كمكاطف شريؼ كا 

ختبلطيـ بغيرىـ بيـ الضار يككف تنفيذ العقكبة الذيف اليدؼ منو إعطاء فرصو لمجرمي الصدفة 

 .مف المجرميف

 

 والتقادم  َرد االعتبار:الفرع الثاني

القانكف دكف أف يتخذ خبلليا أم إجراء زمة التى يحددىا تقادـ ىك مركر المدة الزمنية البلال 

ىذه الفترة مف  كاألصؿ أف تبدأ ،يؤدم إلى انقضائيا مع بقاء الحكـ باإلدانة قائما لتنفيذ العقكبة مما

 .2تاريخ إبراـ الحكـ، أم التاريخ الذم يصبح فيو الحكـ كاجب التنفيذ

المستقبؿ عمى كجو تنقضي معو حكـ اإلدانة بالنسبة إلى آثار  ك إزالةفي،أما رىد االعتبار 

 .كأف لـ يحكـ عميو مف قبؿع آثاره كيصبح المحكـك عميو جمي
                                                           

 .30ص مرجع سابؽ، ،والتشريعات العربيةَرد االعتبارفي قانون اإلجراءات الجزائية اليمني العاقؿ، الياـ حسف: 1
 .863، مرجع سابؽ، صشرح قانون العقوبات المبنانيحسني، محمكد نجيب: 2
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فيجب عمى القاضي أف يحكـ بو مف تمقاء نفسو كلك  ،كيعد تقادـ العقكبة مف النظاـ العاـ 
 فبل ،ميو متى تكافرت الشركط القانكنيةفإنو حؽ لممحككـ ع لـ يثره المحككـ عميو، أما رىد االعتبار

 .1ال بناء عمى طمب مف المحككـ عميوتحكـ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا إ
فيك مف  أما رىد االعتبار ،باب التي تنيي االلتزاـ بتنفيذىامف األس كيعتبر تقادـ العقكبة 

 .2األسباب التي تزيؿ الحكـ باإلدانة مف أساسو
حيث إف تقادـ  ،3العامة كما أف المشرع الفمسطيني نص عمى تقادـ العقكبة كتقادـ الدعكل 

  "مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا (425العقكبة عبرت عنو المادة )
 .تنقضي العقكبة كالتدابير االحترازية بالتقادـ .1
ال يسرم التقادـ عمى العقكبات كالتدابير االحترازية المانعة مف الحقكؽ، كال يسرل كذلؾ  .2

 .عمى منع اإلقامة كالمصادرة العينية
 (341المشرع األردني كفؽ المادة ) تنقضي العقكبة بكفاة المحككـ عميو"كبنفس الحكـ أخذ .3

اء بو كما ج امـ يتضمف حكمفمف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية أما التشريع المصرم 
 ".المشرع الفمسطيني كاألردني

االحترازية لتدابير فاألصؿ أف جميع العقكبات كا ،تقادـعقكبات ال تخضع لمإذف ىناؾ  
لكف ىناؾ عقكبات ال تخضع لمتقادـ كىي التدابير االحترازية المانعة مف الحقكؽ  ،تخضع لمتقادـ

 (341كفؽ المادة ) المشرع األردني كالمنع مف اإلقامة كالمصادرة العينية كبنفس الحكـ السابؽ أخذ
 .مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 

                                                           
 .40ص ، مرجع سابؽ،إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيقحجازم، صالح أحمد محمد: 1
 .905ص المرجع السابؽ،2
تنقضي الدعكل الجزائية كدعكل الحؽ المدني بمضي عشر  ("12/1) أما تقادـ الدعكل نص المشرع الفمسطيني كفؽ المادة3

سنكات في الجنايات كثبلث سنكات في الجنح كسنة كاحدة في المخالفات ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ."كبنفس الحكـ 
األردني بنفس  قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية مف قانكف اإلجراءات الجنائية كقد أخذ (15المشرع المصرم كفؽ المادة ) أخذ

 "ال (15(.أما عف كقؼ التقادـ لمدعكل الجنائية فقد نص المشرع الفمسطيني كفؽ المادة )338،339،340الحكـ كفؽ المكاد )
يكقؼ سرياف المدة التي تكقؼ الدعكل الجزائية ألم سبب كاف" كىذا ما نص عميو المشرع المصرم في قانكف اإلجراءات 

المشرع األردني كبخبلؼ المشرع الفمسطيني كالمصرم قد حدد أسباب اذا تكافرت تكقؼ سرياف (أما 16الجنائية كفؽ المادة)
 مادم حاؿ دكف تنفيذ العقكبة أك قادـ كؿ حائؿ قانكني أكتفي قكليا "يكقؼ ال (349/2الدعكل الجزائية حيث جاء في المادة )

عنيا المشرع الفمسطيني في قانكف اإلجراءات  قد عبرفلدعكل أما عف انقطاع تقادـ ا دة المحكـك عميو".راالتدبير كلـ ينشأعف ا
بنفس  أما المشرع األردني أخذ (17كالمشرع المصرم في قانكف اإلجراءات الجنائية كفؽ المادة ) (13الجنائية كفؽ المادة )

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية.349/3كفؽ المادة) الحكـ
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 "( حيث نصت427كفؽ المادة ) ،بة كما جاء بو المشرع الفمسطينيك أما عف مدة تقادـ العق 

 .مدة التقادـ في عقكبة اإلعداـ ثبلثكف عامان  .1

 .مدة التقادـ في عقكبة السجف المؤبد عشركف عامان  .2

مدة التقادـ في أية عقكبة جزائية أخرل ضعؼ مدة العقكبة المحككـ بيا عمى أال تتجاكز   .3

كما جاء في قانكف اإلجراءات الجنائية  سنيف" سنة كال تقؿ عف عشر خمس عشرة

المصرم أف مدد تقادـ العقكبات في جناية بمضي عشريف سنة كعقكبة االعداـ ثبلثيف 

 .1سنة كفي الجنح خمس سنيف كفي المخالفات سنتيف

حاكمات الجزائية عمى ( مف قانكف أصكؿ الم342قد نص كفؽ المادة ) أما المشرع األردني

 .2مدة التقادـ

الحرماف مف تكلي  مثؿ التخضع لمتقادـ، ،العقكبات التي ال تقبؿ بحكـ طبيعتيا تنفيذا مادياك 

في حيف يمكف ليذه العقكبات أف تسقط برىد االعتبار ،كالترشح لتكلي المناصب الكظائؼ العامة
3. 

 كمما سبؽ يتضح بأف التقادـ سببا مف أسباب انقضاء حؽ الدكلة في العقاب أما رد االعتبار

كما أف تقادـ العقكبة ال يحكؿ دكف اعتباره  ألسباب التي تزيؿ الحكـ باالدانةفيك فينتمي الى طائفة ا

سابقة في التكرار حيث أف الحكـ يبقى مسجبل في صحيفة السكابؽ بخبلؼ رىد االعتبار الذم يزيؿ 

كما أف تقادـ العقكبة مف النظاـ العاـ أما رد االعتبار فيك حؽ لممحكـك  ،الحكـ باإلدانة مف أساسو

 .لمحكمة اال بطمب مف المحككـ عميوعميو فمو أف يحصؿ عميو أـ ال فبل تحكـ بو ا

 

                                                           
 .1950( لسنة 150) اإلجراءات الجنائية المصرم رقـمف قانكف  (528المادة )1
( مف قانكف 342المادة ) تنص .2012كتعديبلتو لغاية  1961( لسنة 9رقـ) أصكؿ المحاكمات الجزائية األردنيقانكف 2

العقكبات أصكؿ المحاكمات الجزائية عمى مدة التقادـ في عقكبة اإلعداـ كالعقكبات الجنائية المؤبدة خمسة كعشركف سنة، أما 
عشريف سنة أك تنقص عف العشر سنيف  الجنائية المؤقتة، ضعؼ مدة العقكبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أف ال تتجاكز

كمدة تقادـ أم عقكبة جنائية أخرل عشر سنيف أما المدة في العقكبات الجنحية فيي ضعؼ المدة عمى أف تتراكح مابيف خمس 
أما مدة تقادـ  (344( أما بقية الجنح خمس سنكات كفؽ الفقرة الثانية مف المادة )344/1) سنكات كعشر سنكات كفؽ المادة
 (.346المخالفات سنتاف كفؽ المادة )

، مجمة القانكف لمدراسات كالبحكث القانكنية، الحاجة إلى تشريع لَرد االعتبارفي العراقناصر كريمش خضر:  . الجكراني،3
 .141ص ،2010جامعة ذم قار، 
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 ونطاقو. أنواع َرد االعتبار :المبحث الثالث 
يككف قضائيا الجنائي في القكانيف المعاصرة، فيك أما أف  ىناؾ صكرتاف لرىد االعتبار 

يصدر بحكـ مف المحكمة المختصة بناء عمى طمب مف المحككـ عميو بعد استيفاء شركطو 
 .كىك حؽ لممحككـ عميو ،القانكنية
 ية أكالقضائي ىك حؽ  يعطيو المشرع إلى كؿ مف حيكـ عميو في جريمة جنا رىد االعتبار 
اعتبار المحككـ عميو مما يقتضي  ؛ ألف ىذه الجرائـ ىي كحدىا التي يؤثر فييا الحكـ عمىجنحة

 .ج ثانية في المجتمعلكي يتمٌكف مف اإلندما استفادتو مف نظاـ رىد االعتبار
القانكني كىك رد اعتبار المحكـك عميو بقكة القانكف بعد مركر مدة تجربة  أما رىد االعتبار 

سقكطيا  ،جناية أكجنحةاذا لـ يصدر عميو حكـ بعقكبة  معينة تبدأ مف تاريخ تنفيذ العقكبة كاممة
بالتقادـ كذلؾ دكف حاجة إلى طمب مف المحككـ عميو أك صدكر حكـ فبل سمطاف لمقضاء عميو 

 .1القضائي بخبلؼ رىد االعتبار
 أف يعاد اعتبار المحكـك عميو بقكة القانكف بغير أف يقدـ طمبكيعرؼ رىد االعتبار القانكني  

 .2مف المحككـ عميو أك تدخؿ القضاء
حكميا يتحقؽ بقكة القانكف دكف الحاجة إلى طمب مف المحككـ  أف يككف قانكنيا أك ماا  ك  

عميو كذلؾ بعد انتياء فترة زمنية نص عمييا القانكف دكف أف يحكـ عميو بعقكبة الحبس أك عقكبة 
 .3أشد

في مكقفيا مف ىذه الصكر كنجد بأف ىناؾ تشريعات أخذت  4كتختمؼ التشريعات الحديثة
أخذت بيذا  التيالكثير مف التشريعات المقارنة  بنكعيو )القضائي كالقانكني( كىناؾ ررىد االعتبا

فنجد بعض التشريعات قد أخذت بالنياية برىد  ،كالمصرم ظاـ كالتشريع الفمسطيني كاألردنيالن
 .5ف القانكني مثؿ التشريع االيطاليالقضائي دك  االعتبار

                                                           
.عماف: دار الثقافة لمنشر 1. طالوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيأبك عفيفة، طبلؿ عبد الجبار: 1

 .415، ص2011كالتكزيع،
 .606، ص1964، دار مطابع الشعب 6، طشرح قانون العقوبات القسم العاممصطفى، محمكد محمكد: 

 .48، مرجع سابؽ، صوالتطبيق إعادة االعتبار بين النظريةحجازم، صالح أحمد محمد: 3
د االعتبار4 د االعتبار اإلدارم كىك قريبا إلى أخذت المممكة العربية السعكدية بنظاـ رى القضائي حيث يطمبو المحكـك عميو.  رى

د االعتبار مف لجنة معينة في  كيغمب عمييا الطابع اإلدارم،لممزيد حكؿ ىذا المكضكع راجع: الدكتكر عبد الفتاح خضر: رى
 .1961المممكة العربية السعكدية،

 .252ص ،مرجع سابؽ،الموسوعة الجنائيةالممؾ:  بؾ، جندم عبد 5
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كىك رىد  ،ذت بو غالبية التشريعات المقارنةىناؾ أنكاعان أخرل لرىد االعتبارأخ نجد بأف 
لتشريعات نجد بأف المشرع االعتبارالتجارم كالذم نظمت أحكامو في قانكف التجارة كمف ىذه ا

في قانكف كاء درج نظاـ رىد االعتبارالجزائي سقد نص عمى رىد االعتبارالتجارم قبؿ أف أ األردني
نسبيا في التشريع  اأك قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية حيث يعتبر ىذا النظاـ حديث العقكبات
لسنة  (12) حيث نظـ المشرع األردني رىد االعتبارالتجارم في قانكف التجارة األردني رقـ ،األردني
 اليشمؿ إال مف رىد االعتبارالجزائي النو اكىذا النظاـ ىك أضيؽ نطاق ،1النافذ في فمسطيف1966

 .فئة التجار فقط
حيث  1999لسنة  (17نظـ المشرع المصرم رىد االعتبارالتجارم في قانكف التجارة رقـ ) 

مف ذات القانكف كىك ليس محؿ لدراستنا حيث ( 724إلى  712)نظـ أحكاـ رىد االعتبارفي المكاد 
 .نظـ في القانكف الخاص

اإلدارم كقد أخذت المممكة  االعتبارباإلضافو إلى األنكاع السابقة ىناؾ نظاـ آخر كىك رىد 
 كلقد أصدرت عدة قرارات لتنظيـ سجؿ السكابؽ الجنائية كرىد االعتبار ،العربية السعكدية بيذا النظاـ

( لسنة 1054كقرار كزير الداخمية رقـ ) 1973( لسنة 1251في قرارات مجمس الكزراء رقـ )
21974. 

العسكرم الخاص باألحكاـ الصادرة مف  االعتباركىك رىد  كما يكجد نكع أخر لرىد االعتبار 
 ،المحاكـ العسكرية كينطبؽ عمى المكظفيف العسكرييف الذيف يتـ محاكمتيـ أماـ المحاكـ العسكرية

 العسكرم بقرار صادر عف رئيس الجميكرية بالقانكف رقـ نظـ المشرع المصرم رىد االعتبار حيث
لممحككـ عميو في رد اعتباره سكاء قانكنيا أك  كقد أعطى ىذا القانكف الحؽ 1969لسنة  (2)

حيث جاء ىذا القانكف متفقا في كثيرا مف أحكامو مع قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم  ،قضائيا
جراءات مف حيث حاالت رىد االعتبار كاآلثار المترتبة عميو  و كشركطو كالطعف في قرار المحكمةكا 

 .3بنكعيو القضائي كالقانكني حيث جاء في ىذا القانكف رىد االعتبار

                                                           
بتاريخ  مف الجريدة الرسمية األردنية )الحكـ األردني( 1910المنشكر في العدد  1966لسنة  12قانكف التجارة رقـ  1

 .469 صفحة 30/03/1966
 .4، صالمممكة العربية السعوديةالجنائي في  االعتبار ردعبد الفتاح:  خضر،2
 .170، ص2008 ،2المحمة الكبرل، مصر، ط ، دار الكتب المصرية،العود ورد االعتبارعدلي:  خميؿ،3
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محاكـ القضائي العسكرم بأنو محك آثار الحكـ الصادر باإلدانة مف ال عرؼ رىد االعتبار 
بحيث يصبح المحككـ عميو في مركز كما لـ يحكـ عميو بعقكبة مف  ،العسكرية بالنسبة لممستقبؿ

بطمب مف صاحب  ية العميابحكـ مف المحكمة العسكر قبؿ مف المحاكـ العسكرية كىك ال يتقرر إال 
 .1الشأف

يك الذم يتـ بحكـ القانكف دكف طمب مف المحككـ عميو ف القانكني العسكرم أما رىد االعتبار 
مركر فترة التجربة كعدـ صدكر حكـ جديد ما يتـ حتما بقكة القانكف بمجرد ان ،تدخؿ القضاء أك

 .2بعقكبة أشد
د االعتباركما نظم المشرع المصري أحكام   الصادرة مف المجالس العسكرية في القانكف  رى
كبير  شابية إلى حدردة في ىذا القانكف ماالك  حيث أف قكاعد رىد االعتبار 1971لسنة ( 11)رقـ 

يميز ىذا القانكف عف قانكف المحاكـ  كما ،1969لسنة ( 2)باألحكاـ الكاردة في القانكف رقـ 
لصادرة عف المجالس العسكرية بخصكص الجرائـ ا العسكرية انو جاء لتنظيـ أحكاـ رىد االعتبار
 .18933المخالفة ألحكاـ قانكف األحكاـ العسكرية لسنة 

 (20)كرد في قانكف أصكؿ محاكمات الجزائية العسكرم في المادة  فقدأما المشرع األردني  
خاص  عمى أنو "تطبؽ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية المعمكؿ بو فيما لـ يرد عميو نص

العسكرم بمكجب قانكف  مـ ينظـ أحكاـ رىد االعتبارفأما المشرع الفمسطيني  4في ىذا القانكف "
نما كفقا لمقكاعد العامة في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  ( 3)أصكؿ محاكمات الثكرة كا 

 .2001لسنة
كقد عرفتو فرنسا منذ أكاخر القرف  ،الالتأديبي ما يسمى برىد االعتبار كما يكجد ىناؾ أيضا 

 .5الماضي كىذا النظاـ يستفيد منو فئة معينة مف المكظفيف الذيف فقدكا كظيفتيـ بسبب حكـ قضائي

                                                           
 .176رجع السابؽ، صم ،العود ورد االعتبارعدلي:  خميؿ، 1
 .166ص، 1988، 1ط ،المكتبة القانكنية، سامي الباركدم، القاىرة،العود ورد االعتبارخميؿ، عدلي: 2
 .172-17رجع السابؽ، صم ،العود وَرد االعتبار خميؿ، عدلي:3
 .2006( لسنة 34رقـ ) حاكمات الجزائية العسكرم األردنيقانكف أصكؿ الم4

.10، مرجع سابؽ، صإعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في األردنمحمد سعيد:  نمكر، 5 
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التأديبي كىك الذم يصدر عف ىيئات شبو  اإلدارم أك ما يسمى برىد االعتبار رىد االعتبار 
إلى المكظفيف  العمكمية كيتعمؽ برىد االعتبارقضائية أم ىك الذم يتعمؽ بالجرائـ المتعمقو بالكظائؼ 

الذيف يتعرضكف إلى عقكبات تأديبية بحكـ الكظيفو مما يخكؿ لممكظؼ الحؽ بالتقدـ إلى المجالس 
ؿ العقكبة التأديبة كمحك التأديبي ىك زكا ة لطمب رد اعتبارىـ كما يترتب عمى رد االعتباريالتأديب
 مى ترقية كالمحافظة عمى مستقبمو الكظيفي كقد أخذمما يسمح لممكظؼ بأف يحصؿ ع ،آثارىا

 .المشرع الفرنسي بيذا النظاـ
ديبة االنذار أك الخصـ مف المرتب أك الحرماف مف الترقية كقد اكقد تككف ىذه العقكبات الت 

تصؿ إلى الفصؿ مف الكظيفة كيتـ التظمـ منيا أماـ الجيات اإلدارية أك القضائية بحسب ما يحدد 
 .1التأديبي حيث صدرت العديد مف القكانيف في فرنسا منظمة لرىد االعتبارالقانكف 
لممكظؼ ال يعني أف يتكلد لو الحؽ في استعادة الكظيفة  كمف الجدير بالذكر أف رىد االعتبار 

 .2صحيحا قرار عزلو  كاف  التي قد حـر منيا طالما
( لسنة 4قانكف الخدمة المدنية رقـ )التأديبي في  نظـ رىد االعتبار فقدأما المشرع الفمسطيني  
ةكفؽ الباب الثالث في الفصؿ السادس  1998 تمحى  3تحت مسمى محك العقكبات التأديبي

 العقكبات التأديبية التي تكقع عمى المكظؼ بانقضاء المدد اآلتية:
خمسة الراتب مدة ال تتجاكز ستة أشير في حالة التنبيو أك المـك أك اإلنذار أك الخصـ مف  أوال:

 أياـ.
سنة في حالة الخصـ مف األجر مدة تزيد عمى خمسة أياـ أك تأجيؿ العبلكة أك الحرماف  :ثانيا

 منيا.
                                                           

 .41ص مرجع سابؽ، ،التائب في الدول العربيةاالعتبار لممجرم َرد  المرصفاكم، حسف صادؽ،1
 المجمد االكؿ، مجمة مؤتو لمبحكث كالدراسات،إعادة االعتبار نظام تفتقده تشريعاتنا الجزائية األردنية،محمد سعيد:  نمكر،2

 .10ص ،1986 العدد األكؿ،
عمى أنو "إذا ثبت ارتكاب المكظؼ مخالفة 1998لسنة  (4)مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطينية رقـ  68تنص المادة  3

لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات المعمكؿ بيا في الخدمة المدنية أك في تطبيقيا فتكقع عميو إحدل العقكبات التأديبية 
 - 4مسة عشر يكمان. الخصـ مف الراتب بما ال يزيد عف راتب خ - 3اإلنذار.  - 2التنبيو أك لفت النظر.  - 1 -التالية:

 - 6الحرماف مف الترقية حسب أحكاـ ىذا القانكف.  - 5الحرماف مف العبلكة الدكرية أك تأجيميا مدة ال تزيد عف ستة أشير. 
 -9اإلنذار بالفصؿ.  - 8تخفيض الدرجة. - 7الكقؼ عف العمؿ مدة ال تتجاكز ستة أشير مع صرؼ نصؼ الراتب. 

( "ال تكقع عمى مكظفي الفئة الثانية إال إحدل العقكبات 70صؿ مف الخدمة .كما نصت المادة )الف -10اإلحالة إلى المعاش. 
.  -ا  -التأديبية التالية:  الفصؿ مف الخدمة" - 3اإلحالة إلى المعاش.  - 2المـك
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عقكبات األخرل فيما عدا عقكبتي الفصؿ كاإلحالة إلى المعاش بحكـ أك قرار لمسنتاف بالنسبة  ثالثا:
 تأديبي.

شؤكف المكظفيف بالدائرة كما تككف ميمة محك العقكبة التأديبية مف اختصاص كحدة  
كذلؾ مف تمقاء نفسيا دكف أف يككف ىناؾ إجراءات الزمة مف المكظؼ التي  الحككمية المختصة

حكاـ بمحك الجزاءات إذا ما تكافرت شركط المحك طبقان أل صدرت بحقو العقكبة التأديبية كتقكـ
 1.ئحة التنفيذيةقانكف الخدمة المدنية ك البل
ي الكظائؼ العميا ليتـ محك العقكبة إذا تبيف ليا أف سمكؾ المكظؼ كعممو أما المكظفكف غير شاغم

منذ تكقيع العقكبة مرضو كذلؾ مف كاقع تقارير كفاية أدائو السنكية كممؼ خدمتو كما يبديو رؤساؤه 
 عنو.
يصدر القرار بتشكيؿ لجنة محك العقكبات التأديبية بالنسبة لغير شاغمي الكظائؼ العميا مف  

جراءات عمؿ المجنة كمكاف قبؿ الد يكاف بالتنسيؽ مع رئيس الدائرة الحككمية، كيشمؿ القرار مياـ كا 
كزماف انعقادىا. تقكـ المجنة باالطَّبلع عمى ممؼ المكظؼ بالدائرة الحككمية، كعمى تقارير كفاية 

المجنة  أدائو السنكية، كرأم الرئيس المباشر عف المكظؼ خطيان كليا طمب أية بيانات أخرل. تصدر
قرارىا بمحك العقكبة بأغمبية آراء أعضائيا إذا تبيف ليا أف سمكؾ المكظؼ كعممو منذ تكقيع العقكبة 

 مرضيان، كتحفظ نسخة بممؼ المكظؼ لدل الديكاف كنسخة أخرل بممفو لدل الدائرة الحككمية. 
مييا رفع كما لمجمس الكزراء تشكيؿ لجنة لمحك العقكبات لشاغمي كظائؼ الفئة العميا كع 

 .2تكصياتيا إلى المجمس الذم لو إصدار القرار المناسب
اعتبارىا كأف لـ تكف بالنسبة لممستقبؿ، كال يؤثر ذلؾ  3حيث  يترتب عمى محك العقكبة التأديبية 

عمى الحقكؽ كالتعكيضات التي ترتبت نتيجة ليا، كترفع أكراؽ العقكبة ككؿ إشارة ليا، كما يتعمؽ 
 بيا مف ممؼ خدمة المكظؼ.

                                                           
 لسنة( 4) رقـ ةالمدني الخدمة لقانكف التنفيذية ئحةبالبل ـ2005 لسنة( 45) رقـ الكزراء مجمس قرار ( 97-96المادة ) 1

 (الفمسطينية الكطنية السمطة) الفمسطينية الكقائع مف 60 العدد في المنشكر ـ2005 لسنة( 4) رقـ بالقانكف المعدؿ 1998
 .97 ، صفحة ،09/11/2005 بتاريخ

 
( لسنة 4رقـ )ـ بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005( لسنة 45( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )97-96المادة )2

مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية(  60المنشكر في العدد  ـ2005( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ ) 1998
 .97 صفحة2005  /09/11 بتاريخ

قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني.( مف 77 -76المادة )  3 
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كما تحتفظ كؿ دائرة حككمية في سجؿ خاص  بحصيمة عقكبات الخصـ المكقعة عمى   
الصرؼ مف ىذه الحصيمة في األغراض االجتماعية أك الثقافية أك  المكظفيف، بحيث يككف

الرياضية لممكظفيف طبقان لمشركط التي تحددىا الدائرة الحككمية المختصة كفقان ألحكاـ البلئحة 
  .التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية

 االعتبارفي ىذا المبحث حيث سيتـ الحديث عف رىد  كيقتضي ذلؾ تناكؿ أنكاع رىد االعتبار 
كما سنتطرؽ الى  ،(المطمب الثاني )القضائي  كمف ثـ رىد االعتبار  ،(المطمب األكؿ)القانكني  

 .نطاؽ رد االعتبار كفؽ) المطمب الثالث (
 

 القانوني َرد االعتبار :المطمب األول
القانكني ىك الذم يحصؿ بحكـ القانكف دكف الحاجو إلى طمب مف المحكـك  رىد االعتبار 

حؽ لممحككـ عميو يكتسبو حكما دكف كاسطة القضاء بمجرد مركر مدة ك أك صدكر حكـ بو في عميو
أك سقكطيا بالتقادـ أك اذا لـ يصدر خبلؿ المدة السابقو  كاممة العقكبة تنفيذزمنية معينة مف تاريخ 

 .كىك مقرر لمجنايات كالجنح بدكف تمييز بيف أنكاعيا حكـ جديد
( لسنة 2رقـ ) القانكني أكال في قانكف رىد االعتبار د االعتبارنظـ المشرع الفمسطيني رى  
( إلى أف الغي ىذا القانكف بمكجب قانكف 16إلى 12كقد نظمت أحكامو في المكاد ) 1962

القانكني في  حيث أدرج أحكاـ رىد االعتبار 2001( لسنة 3اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )
 ( 450إلى 449المكاد )

الفقرة السابعة مف قانكف العقكبات 47في المادة  لمشرع األردني  نص عمى رىد االعتباركما أف ا  
، كنص عمى أنو سبب مف أسباب سقكط العقكبة كلـ ينظـ أحكامو في قانكف 1966لسنة  16رقـ 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية (364كفؽ المادة ) حيث نظـ أحكاـ رد االعتبار ،العقكبات
 .1/9/1991المؤرخ  16/1991المعدؿ رقـ )األردني  

( مف القانكف رقـ 551إلى 550القانكني كفؽ المادة ) أما المشرع المصرم فقد نظـ رىد االعتبار 
 .1955لسنة 150
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القانكني يتحقؽ بقكة القانكف دكف الحاجة إلى تدخؿ القضاء كال يمكف حرماف  كما أسمفنا رىد االعتبار
 .1ؽ المحككـ عميو مف ىذا الح

القضائي اال أنيما يختمفاف  القانكني ال يختمؼ مف حيث األثر عف رىد االعتبار كما أف رىد االعتبار
القضائي يككف لمقاضي سمطة تقديرية كيمكف أف يرفض  مف حيث الشركط حيث اف رىد االعتبار

 .الطمب لمجرد عدـ تكافر أم مف الشركط المنصكص عمييا مسبقا
القضائي بأنو ال يتطمب إجراءات معية كبدكف  القانكني عف رىد االعتبار كيتميز رىد االعتبار 

كما أنو يحفظ لممحكـك عميو السرية لماضيو الشائف  ،طمب مف المحككـ عميو أك حكـ مف المحكمة 
 2القضائي  رىد االعتبار كتجنب التحقيقات القضائية في حاؿ تكجو إلى

 بحيث يرىد االعتبار ،ترض حسف سمكؾ المحكـك عميو بحكـ القانكف ال يف  حيث أف رىد االعتبار
الشركط المنصكص ما تكافرت ا إلى المحككـ عميو بحكـ القانكف بناء عمى قكاعد قانكنية مجردة اذ

مما يسمح لممحككـ عميو بأف يرد اليو اعتباره دكف التأكد مف مدل صبلحو  ،عمييا في القانكف
ارتكبو مف جرائـ فتيرب مف كاستقامتو  ما ماداـ أنو لـ يرتكب جريمة معينة أك استطاع اخفاء ما 

 .3العقاب
 كيبدك أف المشرع األردني  قد سار عمى نيج المشرع الفرنسي حيث اقتصر رىد االعتبار 

ى الجنح بمكجب قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية دكف الجنايات كما اف المشرع القانكني عم
تزيد مدة العقكبة فييا عف الخمس  القانكني بالنسبة لمجرائـ التي ال برىد االعتبارذ الفرنسي يأخ

 .سنكات
 :4القانكني العديد مف االنتقادات رىد االعتبار كما كجو إلى

كحؽ مكتسب دكف التحقؽ مف سمككو كصبلحو  هار حيث أنو يعيد لممحككـ عميو اعتب .1
 .الفعمي منذ تنفيذ العقكبة المحكـك بيا 

                                                           
عمى اف "يقدـ 13/3/1950تاريخ  112السكرم الصادر بالمرسـك مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  427تنص المادة1

المحكـك عميو طمب اعادة اعتباره إلى قاضي االحالة كيعيف فيو ايا مف المادتيف المذككرتيف مف قانكف العقكبات تنطبؽ حالو 
 عمييا."

 .46،مرجع سابؽ،صيعات العربيةفي قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشر  َرد االعتبارالعاقؿ، الياـ  محمد حسف:2
 .773،ص1998"،المكتبة الكطنية،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات األردني  "دراسة مقارنةالسعيد، كامؿ: 3
 .46ص مرجع سابؽ، ،في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربية َرد االعتبارالعاقؿ، الياـ  محمد حسف :4
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د االعتبار .2 التي تفترض صبلح المحككـ عميو كحسف سمككو بناء  أنو يتعارض مع فكرة رى
ث أف ىذه األمكر ال تعني أف المحككـ عميو قد صمح فعبل يبح ،عمى قكاعد قانكنية مجردة 

كبالرغـ مف عدـ البحث في سمكؾ المحكـك عميو يرد اعتباره حكما بمجرد  ،كرد اعتباره 
اال بالطرؽ القانكنية  يمكف التحقؽ منو السمكؾ الا فيذ ،ي المدة المنصكص عمييا مض

كبعد التثبت كالتأكد مف صبلح المحككـ عميو كحسف سمككو كفؽ إجراءات محددة مسبقا 
 .1تبار اذا صح التعبير ( اع ا )رد اعتبار بدكف اذككف ييرىا كبغ

السمكؾ غير األخبلقي الذم يعيش عمى ىامش القانكف كمف ارتكب  صاحبكما أنو يفيد  .3
القانكني  االعتبار فكرة كنطاؽ رىدأف التكسع في  كما ،يخفيياجرائـ كقد استطاع بميارتو أف 

القضائي باعتباره مكافأة لحسف سمكؾ  مف شأنو أف يفرغ مضمكف كغاية رىد االعتبار
 2المحككـ عميو كجدارتو. 

بيذه االعتبارات في  كيؤكد الرأم السابؽ عمى كجية نظره بأف المشرع الفرنسي قد أخذ 
 حيث أنو قد استبعد مف نطاؽ رىد االعتبار 1934إعداد مشركع قانكف العقكبات الفرنسي سنة 

بعد أف  1930القانكني سنة  ى التشريع االيطالي رىد االعتباركما الغ ،القانكني العقكبات الجنائية 
عمى نيج المشرع الفرنسي كما نظـ المشرع البمجيكي  1906سنة  نظامو القانكني كاف قد أدرجو فيٌ 

القانكني لكنو مقتصر فقط عمى المخالفات  نظاما تحت اسـ محك االدانة كىك قريب مف رىد االعتبار
 .7/4/19673بمكجب القانكف الصادر 

حيث  1950كقد جاء في المؤتمر الدكلي الثاني عشر لمعقكبات الذم عقد في الىام سنة  
يجب أف يككف أساسو فحص  " لكي يتحقؽ الغرض مف نظاـ رىد االعتبار:جاء فيو القرار التالي

 .4فبل يستعاد االعتبار بناء عمى قكاعد مجردة " ،حالة الطالب

                                                           
 .47-46ص مرجع سابؽ، ،َرد االعتبارفي قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات العربيةمحمد حسف:العاقؿ، الياـ 1

.128-127ص ، مرجع سابؽ،لممجرم التائب في الدول العربية َرد االعتبار المرصفاكم، حسف صادؽ: 2 
.128المرجع السابؽ، ص  3 

. 602ص ،1964دار مطابع الشعب، ،6ط العقوبات القسم العام،شرح قانون نقبل عف الدكتكر محمكد محمكد مصطفى: 4
 كما بعدىا. 324كمناقشة المكضكع في القسـ المحاؿ اليو ص ،364ص، 1عف محاضر جمسات المؤتمر ج
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كبيذا يمكف  ،د اعتباره مرة أخرل بجريمة الحقةيمكف أف ير ف مف رد اعتباره قانكنا إ .4
د االعتبار  لممحككـ عميو صاحب السمكؾ السيء بأف يرد اعتباره أكثر مف مرة بخبلؼ رى

 .القضائي
الطكيمة  ليس مف شأنيا أف تحقؽ الغاية التي مف أجميا نظـ رىد  كما أف مدد رىد االعتبار .5

رع الفمسطيني د أثبت جدارتو كمف ىنا يجب عمى المشكحؽ لممحكـك عميو الذم ق االعتبار
القانكني كمدل جدكاه كأف يتخذ مكقفا كسطا بالنسبة  رىد االعتبار أف يعيد النظر بمدد
 .زمة لتحققوالقانكني كالمدد البل لنطاؽ رىد االعتبار

الطكيمة ف جدكل مف حيث المدد القانكني أضفى دك  كلذا يرل الباحث بأف نظاـ رىد االعتبار
السكم بأف  مف جية كمف جية أخرل أنو يفيد أصحاب السمكؾ غير زمة لرىد االعتبارالبل

كما يعاب عمى  ،يرد اعتباره دكف التحقؽ مف أنو قد صمح فعبل كلف يعكد لئلجراـ مرة أخرل
إعادة االعتبار القانكنية أنيا قد ال تتفؽ في بعض الحاالت مع الكاقع، فبل يككف المحكـك 

جديران بإعادة اعتباره. كىذا العيب ال يناؿ مف أىمية إعادة االعتبار القانكنية مف  عميو
شركط ال بد مف  الجنحكية، كذلؾ كفؽ الناحية العممية، اذا كاف تطبيقو ال يتجاكز العقكبات
 تكافرىا في المحككـ عميو الذم يعاد اعتباره حكمان.

 
 القضائي لمطمب الثاني: َرد االعتبارا

الذم يتقرر بمكجبو محك الحكـ باإلدانة بحكـ  حؽ لممحككـ عميو القضائي ىك االعتباررىد  
في حاؿ  جدارة المحككـ عميو برىد االعتباريتـ بمكجبو التثبت مف حسف سمكؾ ك قضائي الحؽ 

 .1ة كيخضع لمسمطة التقديرية لمقاضيتحققت الشركط البلزم
 ،تحديد مف يجكز رد إعتبارىـ قضاء يني فيقد تكسع المشرع الفمسط بخبلؼ المشرع األردني 

إلى كؿ محككـ عميو في  مف قانكف اإلجراءات عمى أنو" يجكز رىد االعتبار (437فنص في المادة )
( مف قانكف اإلجراءات 536المشرع المصرم بنفس الحكـ بمكجب المادة ) جناية أك جنحة" كقد أخذ

 اية أك جنحة "أما المشرع األردنيمحكـك عميو في جنإلى كؿ  الجنائية عمى أنو " يجكز رىد االعتبار

                                                           
 .998ص بدكف ناشر، بدكف تاريخ، ،مبادئ قانون العقوبات المصري أحمد عكض: ببلؿ،1
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. باستثناء 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية عمى أنو "364فقد نص بمكجب المادة )
يجكز رىد  ،( مف ىذه المادة3أحكاـ الفقرة ) المحككميف بجرائـ الخيانة كالتجسس كمع مراعاة

 قرار قضائي "جنحة ب إلى كؿ محكـك عميو بجناية أك االعتبار
باستثناء المحككميف بجرائـ الخيانة كالتجسس مف  ل الباحث أف مكقؼ المشرع األردنيكير  
القضائي كاف مكفقا أكثر مف المشرع المصرم كالفمسطيني ذلؾ أف خطكرة جرائـ  رىد االعتبارطمب 

األمنية كاألخبلقية الخيانة كالتجسس تفترض عدـ رد اعتبار مرتكبييا لما ليا مف عبلقو بالجكانب 
عمى الجميع كخصكصا في المجتمع الفمسطيني لسبب كجكد االحتبلؿ الصييكني عمى األراضي 

 .كالرحمة فةأيتعاكف مع المحتؿ غير جدير بالر  كؿ مف يعتبر الفمسطينية بحيث
 يككفف القانكني رىد االعتبارالقضائي بحاجة إلى إجراءات حددىا القانكف أما  رىد االعتبار 

نما يتحقؽ بمجرد تكافر شركط معي ،كف تدخؿ مف صاحب الشأفد   كلكف ىناؾ بعض ،ةنكا 

د االعتبار التشريعات قد عممت عمى تنظيـ إجراءات ل َرد ويتميز  ،1القانكني مثؿ التشريع السكرمرى

 ،قضائييككف إال بحكـ  القضائي ال رىد االعتبارأف  القانوني َرد االعتبارالقضائي عن  االعتبار
                                                           

 .880ص مرجع سابؽ، ،المبنانيشرح قانون العقوبات حسني، محمكد نجيب: 1
 13/3/1950تاريخ  112الصادر بالمرسـك  الجزائية  السكرم مف قانكف أصكؿ المحاكمات 433ػ 426بينت المكاد كما 

 اإلجراءات الكاجب اتباعيا إلعادة اعتبار المحكـك عميو. كتتـ ىذه اإلجراءات كفؽ القكاعد اآلتية:
اعتباره إلى قاضي اإلحالة، كيعيف فيو نكع إعادة االعتبار )القضائي أـ القانكني( الذم  يقدـ المحكـك عميو طمب إعادة أواًل ـ

 تنطبؽ شركطو عميو.
إعادة االعتبار المبيف فيو، ثـ يحيؿ األكراؽ إلى  يدرس قاضي اإلحالة الطمب، كيتحقؽ مف استيفاء المحكـك عميو شركط ثانيًا ـ

 النائب العاـ إلبداء مطالبتو.
إذا كاف المحكـك عميو يطمب إعادة اعتباره استنادان إلعادة االعتبار القانكنية، ككانت شركطيا متكافرة كميا فيو، أصدر ثالثان ػ 

 الطمب. قاضي اإلحالة قراره بقبكؿ
كفي ىذه الحالة، يرسؿ قاضي اإلحالة صكرة مصدقة عف قراره إلى النائب العاـ، فيكدعيا المحكمة التي حكمت عمى 

 الدرجة األخيرة، لتشرح الكيفية عمى ىامش حكميا في سجؿ األحكاـ.المستدعي ب
إذا كاف المحكـك عميو يطمب إعادة اعتباره استنادان إلعادة االعتبار القضائية فعمى قاضي اإلحالة أف يبدم رأيو في  رابعًا ـ

بالدرجة األخيرة.كيعكد إلى الطمب، كيرسؿ األكراؽ بكاسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت عمى المستدعي 
 مطالبة النيابة العامة. ىذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبكؿ الطمب أك برفضو بعد أخذ

 خامسان ػ إذا قٌررت المحكمة المختصة قبكؿ الطمب، أمرت في القرار نفسو بشرح الكيفية عمى ىامش الحكـ األكؿ في سجؿ 
تبار فبل يحؽ لممحكـك عميو تجديده قبؿ مضي سنة عميو، ابتداء مف تاريخ تبميغ إذا رٌدت المحكمة طمب إعادة االع سادسًا ـ

 قرار الرفض.
لشطب الحكـ مف سجؿ المحكـك إلى دائرة السجؿ العدلي  عمى النيابة العامة تبميغ القرار الصادر بإعادة االعتبار سابعًا ـ

 عميو.
 



  36 
 

القانكني يتحقؽ بقكة  رىد االعتبارأما  ،صاحب الشأف إلى الجية المختصة وعمى طمب يقدم بناءن 

 .القانكف كبدكف تدخؿ مف المحكـك عميو

د االعتبارزمة لالبل قصيرة أما المدة االعتبار القضائيرىد كما أنو غالبا ما تككف مدد    رى

 .طكيمة نسبيا فيي القانكني

القانكني كرىد االعتبار  ما بيف رىد االعتبار فرقاى جكىريان ىناؾ  كما يرل الباحث بأف 

كقد كرد  ،ه مف قبؿ المحكمة التي أصدرت الحكـؤ الغا يجكز القضائي رىد االعتبار، فالقضائي

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 448في المادة ) رىد االعتبارالنص عمى الغاء الحكـ ب

ككذلؾ المادة  أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني( مف قانكف 364/4ككما كرد في المادة )

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كذلؾ يتـ بناء عمى طمب مف الجية المختصة 549)

 .ه ءلغاال يممؾ أحد ا االعتبار القانكنيرىد بينما 

القضائي ال يككف إال مرة كاحدة في أغمب التشريعات كىذا ما كرد في رىد االعتبار ف إ 

المشرع المصرم في المادة  كما أخذ ،ات الجزائية الفمسطيني ( مف قانكف اإلجراء446المادة )

لسنة  (2الفمسطيني رقـ )رىد االعتبار االيضاحية لقانكف  ة( بنفس الحكـ كقد كرد في المذكر 547)

عتباره افصدكر حكـ الحؽ عمى مف رىد  ،رىد االعتبار"ال يجيز القانكف تكرار الحكـ ب أنو 1962

 " 1يعني عدـ جدارتو

رىد أما ،القضائي رىد االعتباربإمكانية تكرار  اخاص الـ يكرد نص كنجد بأف المشرع األردني 

ث اذا قدـ طمب لرد يبحعميو المحككـ عميو أكثر مف مرة  القانكني يمكف أف يحصؿاالعتبار 

كيرل الباحث بأف يككف ىناؾ امكانية في  ،االعتبار مرة أخرل فاف المحكمة ال تنظر فيو كترده 

طمب رد االعتبار القضائي مرة أخرل في األحكاـ الجزائية الصادرة بغير الجرائـ الماسة بالشرؼ 

نحبذ عمى المشرع الفمسطيني أف يسمح بأمكانية تكرار الحكـ برد  كاألمانة كاألخبلؽ العامة لذلؾ

 .االعتبار

                                                           
 .1962لسنة  (2المذكرة االيضاحية لقانكف رد االعتبار الفمسطيني رقـ ) 1
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 نطاق َرد االعتبار :المطمب الثالث
يحؽ ليـ  فال بد لنا مف بياف مف ىـ األشخاص الذي كلمحديث عف نطاؽ رىد االعتبار 

ة القانكف حكما بقك ر أك تحقؽ رىد االعتبا ،بحكـ مف المحكمة التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى رىد االعتبار
د  التي تككف محبل ناكؿ الحديث عف األحكاـ الجزائية)الفرع االكؿ(، كما ست ةبشركط محدد لرى

 االعتبار )الفرع ثاني(.
 

 بالنسبة لألشخاص نطاق َرد االعتبار :الفرع األول
جنحة كىذا ما نصت  كانت جناية أك ىك مقرر لكؿ مف يرتكب جريمة سكاءن  رىد االعتبار 

لكؿ  حيث أنو يجكز رىد االعتبار،اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " مف قانكف (437المادة ) عميو
؛ فبل عبرة بنكع الجناية أك الجنحة ،ميما كانت العقكبة المحككـ بيا ،محككـ عميو بجناية أك جنحة

أك عمى  ،كيمكف أف يرد عمى الجريمة التي ألجميا صدر الحكـ ،ألف النص جاء مطمقان مف كؿ قيد
كسكاء أكانت العقكبة مالية  ،فسكاء أكانت الجريمة ماسة بالشرؼ أـ غير ماسة ،العقكبة المحكـك بيا

أـ لـ يترتب  ،أـ الحرماف مف الحقكؽ ،كسكاء ترتب عمييا فقد األىمية ،أـ غير ذلؾ ،أـ مقيدة لمحرية
 .1عمييا شيء مف ذلؾ القبيؿ

شامؿ لمجنايات كالجنح كبنكعيو القضائي  سطينيفي التشريع الفم نجد بأف رىد االعتبار 
إلى كؿ محككـ  يجكز رىد االعتبار (536في المادة ) بو المشرع المصرم كالقانكني كىذا ما أخذ

عميو فى جناية أك جنحة، كيصدر الحكـ بذلؾ فى محكمة الجنايات التابع ليا محؿ اقامة المحكـك 
مف قانكف االجراءات  550المصرم كبداللة المادة كما أف المشرع " عميو كذلؾ بناء عمى طمبو

حكاـ التي تسجؿ في صحيفة انكني محصكرا في األلقائية قد جعؿ نطاؽ رد االعتبار االجن
 .2السكابؽ

القانكني مقتصرا عمى  األردني  قد جعؿ رىد االعتبار أف المشرع كمف الجدير بالذكر 
 .فيك شامؿ لمجنح كالجناياتالقضائي  العقكبات الجنحكية أما رىد االعتبار

                                                           

2006لسنة  (1رقـ ) تعميمات النائب العاـ الفمسطيني مف (997المادة ) 1 
 .133، ص 2008، 2، دار الكتب القانكنية، مصر المحمة الكبرل، طالعود ورد االعتبارخميؿ، عدلي: 2
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بو المشرع الفرنسي حيث اقتصر رىد االعتبار القانكني عمى العقكبات  كىذا ما أخذ 

أكسع نطاقا مف التشريعات السابقو الذكر حيث كقد كاف تزيد عف خمس سنكات  الجنحكية التي ال

انكف مف ق 782شامبل لمجنايات كالجنح كالمخالفات كذلؾ بمكجب المادة  جعؿ رىد االعتبار

 .1أيضا اإلجراءات الجنائية الفرنسي

المحكـك  لمشخص المعنكم ال بد أف نذكر بأف المشرع الفرنسي قد نص عمى رىد االعتبار 

كىذا ما لـ تتطرؽ اليو التشريعات المقارنة بما فييا التشريع الفمسطيني كمع  ،2صراحةعميو بجريمة 

أف يتعرض إلى عقكبات كلكف ليست السجف كانما ذلؾ فاف الشخص المعنكم الخاص مف الممكف 

دينار أردني فاف ىذا الحكـ يسجؿ في السجؿ ذا تجاكزت ىذه الغرامة ثبلثمائة الغرامات بحيث ا

 .العدلي

كمما سبؽ يجكز لمشخص المعنكم أف يتقدـ بطمب لرد االعتبار الى المحكمة المختصة  

انكني لمشركة حتى لك عيف كذلؾ عبر الممثؿ القاذا طمب منو شيادة عدـ محككمية لممارسة نشاط م

 .ينص عمى رد االعتبار بالنسبة لمشخص المعنكم صراحة ـأف المشرع ل

د االعتبار  بالنسبة لمتشريع الفرنسي أما  كيتضح مما سبؽ أف المخالفات تدخؿ في نطاؽ رى

 رىد االعتبارالحكـ بز يجك كالمصرم فبل  ع الفمسطيني كاألردنيالتشريعات العربية بما فييا التشري

 يعتد ليا آثار جنائية مف شأنيا التأثير عمى المحككـ عميو فيي ال ألنو ليس عقكبة مف نكع مخالؼل

 .صحيفة السكابؽ بيا في العكد كال تظير في
مف قانكف  ( 390 )تعاقب المادة  كىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنية بقكليا " 

 ،العقكبات عمى جـر السكر المقركف بالشغب بغرامة ال تتجػاكز عشرة دنانير أك بالحبس حتى أسبكع
مف قانكف العقكبات فتككف ىذه الجريمة  ( 24 ،23 ،16 )كىي عقكبة تكريرية عمى مقتضى المكاد 

                                                           
، مجمة مؤتو لمبحكث كالدراسات، المجمد نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية األردنيةإعادة االعتبار  نمكر، محمد سعيد:1

 12، ص1986االكؿ، العدد األكؿ، 
، مجمة القانكف لمدراسات كالبحكث القانكنية، في العراق الحاجة إلى تشريع لَرد االعتبارناصر كريمش خضر:  الجكراني،2

 .144ص ،2010جامعة ذم قار، 
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د في القانكف أف يرىد ككذلؾ لـ ير  ،ـ عميو بجناية أك جنحةإلى كؿ محكك  رىد االعتباريككف  .مخالفة
 .1" لممحككـ عميو في المخالفات األمر الذم يجعؿ طمب المستدعي مردكدان كغير مقبكالن  االعتبار

رط جكىرم لنككف اماـ رد الحكـ باالدانة ش الى أف محكمة التمييز األردنيةكما أشارت  
تمؾ التي قضت بادانة  االعتباريتبيف أف األحكاـ التي تككف محبل لطمب رىد  االعتبار بقكليا "
د االعتبار كفي الحالة المعركضو فاف محكمة جنايات عماف لـ تفرض  ،كفرض عقكبة عميو طالب رى

كانما قررت اعبلف عدـ مسؤكليتو لتعرضو النتكاسة بمرض اليكس  عقكبة عمى المميز ضده.
عدـ تعرض محكمة  ككفكي فيككف الحكـ المشار اليو ليس محبل لطمب رد االعتبار ،االكتئابي

د كيقتصر حؽ تقديـ طمب . 2اليو في قرارىا المطعكف في محمو جنايات عماف لمحكـ المشار رى
كما أف حؽ تقديـ الطمب  ،النيابة العامةالى يتقدـ بطمب  بحيثلممحككـ عميو شخصيا  االعتبار

بما أف  االعتبارال يكجد ما يمنع مف تككيؿ محامي لطمب رىد ك  ،يككف مف المحكـك عميو شخصيا
كز مثكؿ المتيـ يج لمطعف أما المحكمة المختصة كىي محكمة البداية التي ال ىذا الطمب يككف قاببل

يجكز أف يككف الطعف مقدما مف المحككـ عميو شخصيا بحيث  نو الإمزاكؿ ف أماميا بدكف محاـو 
 .أف يككف ىذا الطعف مقدـ مف محاـو  يجب

 .34بطمب لمحصكؿ عمى رد اعتبار لمكرثيـ المكرثة بأف يتقدمك كلكف المشرع الفرنسي أجاز  
أك المصرم يجيز لمكرثو  ت الجزائية الفمسطيني أك األردنييكجد نص في قانكف اإلجراءا 
رد نو اذا تقدـ أحد الكرثة بطمب إتى ال يككف ىناؾ انكار لمعدالة فكح برد اعتبار لمكرثيـ اأف يطالبك 
كذلؾ النو ال يكجد نص صريح في قانكف اإلجراءات الجزائية يمنع  ،ؿلمكرثيـ فانو يقب االعتبار

 .ذلؾ
                                                           

منشكر في منتديات شبكة  ،19/5/2009)ىيئة خماسية( تاريخ  616/2009حكـ محكمة التمييز األردنية )جزائية( رقـ  1
 www.lawjo.netقانكني األردف، عمى المكقع االلكتركني التالي.

نون أصول شرح قا أشار اليو: مدغمش، جماؿ عبد الغني: 20/1/2008تاريخ  /1673/2007 قرار محكمة التميز األردنية2
 .المحاكمات الجزائية األردني

 .13مرجع السابؽ، ص إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعتنا الجزائية األردنية،نمكر، محمد سعيد: 3
 24.05 رقـ كالقانكف 23.05 رقـ القانكف كتتميمو بمقتضى تعديمو تـ مف قانكف المسطرة الجنائية المغربي كما 691المادة  4

جاء فييا "ال يمكف أف يطمب رد االعتبار  (200 5ديسمبر فاتح) 1426 (شكاؿ مف 28 بتاريخ 5374 عدد الرسمية )الجريدة
مف القضاء، إال المحكـك عميو أك ممثمو القانكني إذا كاف محجكران عميو أك شخصان معنكيان.في حالة كفاة المحكـك عميو، يمكف 

سبؽ أف تقدـ بو المتكفى كيمكنيـ أف يتقدمكا بالطمب مباشرة داخؿ أجؿ ثبلث لزكجو أك أصكلو أك فركعو تتبع الطمب الذم 
سنكات مف تاريخ الكفاة، كيمدد ىذا األجؿ لغاية نياية السنة المكالية لؤلجؿ المعتمد عميو لحساب المدة المشار إلييا في المادة 

 مة لطمب رد االعتبار".مف ىذا القانكف، إذا طرأت الكفاة قبؿ مركر المدة القانكنية البلز  693
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 لرد االعتبار األحكام الجزائية  التي تكون محال :الفرع الثاني

 سكاءن  لممحككـ عميو ىي جميع األحكاـ لرىد االعتبار بالنسبة لؤلحكاـ التي تككف محبل 

ينص المشرع الفمسطيني عمى  ـبحيث ل ،لنظر عف مقدار العقكبةكانت جنائية أك جنحكية بغض ا

 .كذلؾ المشرع األردنيك  لرىد االعتبار مقدار العقكبة التي تككف محبل

حكاـ التي تسجؿ في اال أف المشرع المصرم قد حصر نطاؽ رد االعتبار القانكني في األ 

ت كان لرد االعتبار غير محصكرة سكاء أـ القضائي فاالحكاـ التي تككف محبل1صحيفة السكابؽ

 ي قد عمؿ عمى تنظيـ السجؿ العدليكمف الجدير بالذكر بأف المشرع الفمسطين ،جناية أك جنحة

السجؿ العدلي الكطني ىك نظاـ محكسب لدل كزارة العدؿ الفمسطينية، ك  ،في كزارة العدؿالكطني 

المجتمع، ينطكم عمى سجبلت تحتكم عمى بيانات جنائية بشأف أفعاؿ جرميو ارتكبيا أفراد في 

ي النظاـ، كذلؾ لمدة زمنية كفؽ قاعدة بيانات ف كتككف ىذه السجبلت محفكظة كمصنفة كمرتبة

 محددة.

فييا التي تتجاكز  األحكاـ الجزائية النيائيةحيث أف األحكاـ التي تسجؿ في السجؿ العدلي  

ينييف كغير الحبس مدة ثبلثة أشير كالغرامة ثبلث مائة دينار ككافة األشخاص الفمسط عقكبة

 .2الفمسطينييف المقيميف إقامة دائمة أك مؤقتة عمى األراضي الفمسطينية

 

 

 

 

 

                                                           
 .133، ص 2008، 2، دار الكتب القانكنية، مصر المحمة الكبرل، طالعود ورد االعتبارخميؿ، عدلي: 1
ـ بشأف نظاـ السجؿ العدلي الكطني الفمسطيني المنشكر في العدد 2010( لسنة 1( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )2المادة )2

 .160 صفحة 06/05/2010 كطنية الفمسطينية( بتاريخمف الكقائع الفمسطينية )السمطة ال 85
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كما تصدر  .1ادرة بحؽ األحداث مف قيكد السجؿتستثني كافة األحكاـ النيائية الص كما 

 .3مف كزارة العدؿ بناء عمى طمب صاحب الشأف 2شيادات عدـ المحككمية

كيبلحظ بأف المشرع الفمسطيني قد استثنى فئة معينة مف نطاؽ رد االعتبار كىـ األحداث  

كانت جناية أك جنحة أك مخالفة مف إدارجيا في السجؿ  سكاءن  ترتكباميما كانت الجريمة التي قد 

ثبلث  عف ثبلثة أشير كالغرامة التي تقؿ الحبس أقؿ مف مدة العدلي ككؿ مف حكـ عميو بعقكبة 

 .مائة دينار أردني

بساطة ىذه الجرائـ كعدـ  كما استثنى المشرع األحكاـ الصادرة في جرائـ المخالفات بسبب 

تكب لباعث سياسي ستثناء الجرائـ التي تر اعات قد نصت قكانينيا عمى كىناؾ تشري ،جسامتيا

  .4كالمشرع العراقي

                                                           
 مرجع السابؽ.، ـ السجؿ العدلي الكطني الفمسطينيـ بشأف نظا2010( لسنة 1(، مف قرار مجمس الكزراء رقـ )3المادة )1
 شيادة عدـ المحككمية: كثيقة رسمية تمنح لكؿ مف يتقدـ بطمب لمحصكؿ عمييا فيما يتعمؽ بشخصو أك مف يفكضو بذلؾ2

 المرجع السابؽ نفسو. (،1قانكنان، تفيد بأف المستدعي غير محكـك بجناية أك جنحة مف المادة )
 بذلؾ المخكؿ أك فقط لصاحبيا تمنح المحككمية عدـ شيادة أف: كالن اإرشادات بشأف الحصكؿ عمى شيادات عدـ المحككمية: 3

رفاقيا إبرازىا المطمكب الكثائؽ: ثانيان . لؤلصكؿ كفقان  منظـ تفكيض بمكجب  صكره أك السفر جكاز أك الشخصية اليكية ىي كا 
مكتب خدمات الجميكر، عمى المكاطف التكجو إلى صندكؽ الدكر اآللي بغية الحصكؿ عمى رقـ  بمكغو عند: ثالثان  .عنيما

رابعان: يقـك المكاطف بعد ذلؾ بتعبئة  كطمب الحصكؿ عمى نمكذج استدعاء. انتظار كمف ثـ مراجعة مكتب االستقباؿ في المكقع
النمكذج بالبيانات المطمكبة مرفقان بصكرة عف بطاقة اليكية أك جكاز السفر أك التفكيض في حالة كجكده مف الغير. خامسان: بعد 

ينتظر  سادسان: بعد ذلؾالمطمكبة كالحصكؿ عمى كصؿ بذلؾ. تسميـ االستدعاء يتكجو المكاطف إلى الصندكؽ لتسديد الرسـك 
المكاطف إلى حيف قياـ المكظؼ بإدخاؿ بياناتو إلى الحاسكب كالتحقؽ مف سجمو الجنائي. سابعان: بعد التحقؽ يقـك المكظؼ 
أما بمنح المكاطف شيادة عدـ المحككميو أك يخبره بعدـ إمكانية ذلؾ بسبب كجكد أحكاـ قضائية جنائية صادره بحقو.السجؿ 

 . عف مكقع كزارة العدؿ الفمسطينية: العدلي الكطني في كزارة العدؿ
HTTP://WWW.MOJ.PNA.PS./ 

الجرائـ السياسية فاف القانكف ال يرتب عمى الحكـ فييا إسقاط الحقكؽ كمنع التمتع بيا لسبب إف ىذه الجرائـ ال ترتكب ما ا" 4
لمجـر السياسي لسبب اك آخر باألصؿ كحسب نظر مف يقـك بارتكابيا إال لغرض خدمة الصالح العاـ كخير المجتمع كلكف ا

ضركرة = قد يعتدم عمى القانكف لتحقيؽ النظاـ السياسي كيحاكؿ بالعنؼ كاالستعجاؿ بمكغ أىدافو كبذلؾ يجب الحكـ عميو مع 
 أشار اليو،= منحو بعض االمتيازات الخاصة كالتي تختمؼ عف تمؾ التي يتمتع بيا باقي المحكـك عمييـ مف غير السياسييف" 

، مجمة القانكف لمدراسات كالبحكث القانكنية، جامعة الحاجة إلى تشريع لَرد االعتبارفي العراقناصر كريمش خضر:  الجكراني،
 .149-148ص ،2010ذم قار، 
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قمـ السكابؽ كىي األحكاـ الصادرة أما المشرع المصرم فقد حدد األحكاـ التي تسجؿ في  
كاألحكاـ الصادرة في الجنح حددىا عمى  ،ـ الصادرة بالحبس لمدة سنة فأكثرفي الجنايات كاألحكا

 .1سبيؿ الحصر
يكجد نصكص قانكنية تحكـ السجؿ العدلي بشأف تسجيؿ  فبل بالنسبة لممشرع األردني 

نما ىناؾ جية ادارة ال تحقيقات الجنائية في مديرية األمف العاـ كالتي األحكاـ الصادرة باإلدانة كا 
تعنى بحفظ األحكاـ الجزائية الصادرة مف المحاكـ المختصة باإلدانة بحؽ المحكـك عمييـ مف حيث 
نكع التيمة كالعقكبة المحككـ بيا كما ىناؾ نكع أخر مف القرارات اإلدارية الصادرة عف الحكاـ 

كالتي تخكليـ في اصدار  رفية كقانكف منع الجرائـ األردنياإلدارييف بمكجب تعميمات اإلدارة الع
قرارات بحؽ بعض األشخاص لغايات حفظ األمف كالسبلمة العامة كتعتبر قيكد التحقيقات ىي 

. أما في فرنسا فقد تناكؿ قانكف اإلجراءات الجزائية 2يد لمقضاء لمعرفة أسبقيات المتيـالمرجع الكح
ضمف الفصؿ الثامف مف الكتاب الخامس  781-768المكاد مكضكع تنظيـ السجؿ العدلي في 

كيتككف ىذا السجؿ مف بطاقة كثبلث صحائؼ منظمة رسميا كفؽ نماذج معينة كتحمؿ أرقاـ مف 
1-33. 

عمى المشرع الفمسطيني  يتكجب كتحقيقا لمغاية مف كجكد السجؿ العدلي بأنو كيرل الباحث 
مدة سنة ك  ألحكاـ التي تتجاكز فييا العقكبةاؿ فيو تسجأف يقكـ بإعادة تنظيـ ىذا السجؿ بحيث 

كباقي األحكاـ الجزائية  ،الغرامة أكثر مف الؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا
كبذات الكقت أف يككف نطاؽ  ،عقكبةالصادرة في الجرائـ المخمة بالشرؼ كاألمانة ميما كاف مقدار ال

 .باالحكاـ التي تسجؿ في السجؿ العدليمحصكرا  رىد االعتبار
كعميو سكؼ نتناكؿ في الفصؿ التالي النظاـ القانكني لرد االعتبار مف خبلؿ شرح مفصؿ  

لحكـ بو، كما سنتناكؿ لشركط رد االعتبار كمف ثـ االنتقاؿ الى اجراءات رد االعتبار القضائي كا
 .ثار رد االعتبارآالحديث عف 

                                                           
 لممجرم االعتبار َرد المرصفاكم: لممزيد كاالطبلع عمى األحكاـ التي تسجؿ في قمـ السكابؽ كاألحكاـ التي ال تسجؿ راجع1

 القانكنية ، دار الكتب2ط العود وَرد االعتبار، . كعدلي خميؿ:140-132، مرجع سابؽ، صفي الدول العربية التائب
 .139-136، ص2008

 .28-27ص مرجع سابؽ، ،إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في األردن النمكر، محمد سعيد:2
 مجمة البمقاء، وقف تنفيذ العقوبة في القانون األردني، محمد: : الجبكر،لممزيد حكؿ تنظيـ السجؿ العدلي في فرنسا انظر3

 .125-124، اليكامش ص1998 العدد الثاني، المجمد الخامس،
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 الفصل الثاني
 القانوني لرد االعتبارالنظام 

كعميو تناكؿ ىذا الفصؿ شركط رىد االعتبار القضائي كشركط رىد االعتبار القانكني ضمف  
كمف ثـ آثار رىد االعتبار  ،ثاني(الكمف ثـ إجراءات رىد االعتبار ضمف )المبحث  ،)المبحث أكؿ(

 ثالث(.ال كآثار رىد االعتبار بالنسبة لمغير ضمف )المبحث،بالنسبة لممحككـ عميو
 

 شروط َرد االعتبار. :المبحث االول
د   لقد كضعت أغمب التشريعات العربية كالتشريع المصرم كاألردني  كالسكرم  شركطا لرى

 .االعتبار في ما لك تكافرت فاف المحككـ عميو يرد اليو اعتباره سكاء قضائيا أك قانكنيا
االعتبار، كىذا ما نصت عميو  كما يمكف لممحكمة أف تقكـ بالغاء الحكـ الصادر برىد 

أغمب التشريعات عمى كفؽ حالتيف، أكال: اذا كاف المحكـك عميو قد صدرت عميو أحكاـ لـ تكف تعمـ 
أف يحكـ عمى المحككـ عميو بعد رىد االعتبار  :بيا المحكمة كقت الحكـ برد االعتبار، كالحالة الثانية

 بجريمة قد كقعت قبؿ رد اعتبار المحككـ عميو.
في ىذا المبحث سيتـ التطرؽ بشئ مف التفصيؿ إلى  كلمحديث عف شركط رىد االعتبار 

(، كمف ثـ الحديث عتبار القضائي في )المطمب األكؿىذه الشركط حيث يكشؼ عف شركط رىد اال
كالحديث عف رىد االعتبار عند تعدد األحكاـ  ،(ثانيالعتبار القانكني في )المطمب عف شركط رىد اال

 .ثالث (الفي )المطمب 
 

 القضائي  شروط َرد االعتبار :المطمب األول
مع عة شركط لرىد االعتبار القضائي تنص أغمب التشريعات العربية عمى أف تتكافر أرب 

أغمب التشريعات التذكير بأف المشرع األردني خبلفاى لمفمسطيني كالمصرم قد جاء بحكـ لـ تعرفو 
د  ،العربية حيث استثنى فئة مف المحككميف في جرائـ حددىا عمى سبيؿ الحصر مف نطاؽ رى
لجزائية مف قانكف أصكؿ المحاكمات ا 364أال كىي جرائـ الخيانة كالتجسس كفؽ المادة  ،االعتبار
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الف مف يخكف كطنو ال يستحؽ الرحمة كالغفراف  ،كاف مكفقا في ىذا الحكـ كيبدك أف المشرع األردني
 .كغير جدير بالرأفة

 ،الشركط يجب أف تتحقؽ ليتمكف المحكـك عميو مف أف يسترد اعتباره عف طريؽ القضاءك  
الشرط الثاني فيك  كؿ(،األالشرط األكؿ تنفيذ العقكبة أكالعفك عنيا أك انقضاؤىا بالتقادـ )الفرع 

الناشئة يجب الكفاء بااللتزامات المالية ثاني(، كما الحددىا القانكف )الفرع انقضاء مدة التجربة التي 
 رابع(.الثالث(، كالشرط األخير أف يككف المحكـك عميو قد صمح فعبل )الفرع العف الجريمة )الفرع 

 
 تنفيذ العقوبة أو العفو عنيا أو سقوطيا بالتقادم أو وقف تنفيذىا. :الفرع األول
عمى ىذا الشرط حيث جاء  مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (448)نصت المادة  

"كقد أخذت  أف تككف العقكبة قد نفذت تنفيذا كامبل أك صدر عفك عنيا أك انقضت بالتقادـ فييا "
 .1رع األردني كالمصرم بنفس الحكـالمش

 ،المحككـ عميوكالعمة مف ىذا الشرط ىي أف تنفيذ العقكبة ضركرم إلنتاج أثره في ردع  
 .2إصبلحو كجدارتو برد اعتباره إليوكتيذيبو بما يثبت 

: أف يككف المحككـ عميو قد أمضى مدة الحبس أك الغرامة المستبدلة التنفيذ الكامل لمعقوبة. أ
المحككـ بيا بعد ثبكت إدانتو مف األدلة الظاىرة التي ارتاحت ليا قناعة المحكمة الكجدانية 

فيجب أف يككف قد استكفى عقكبتو المقيدة  ،لتنفيذ العقكبة المحكـك بياكىي الطريؽ الطبيعي 
لمحرية بأكمميا أك دفع الغرامة المحككـ بيا، كعمة ىذا الشرط ىك أف المشرع يتخذ مف تكقيع 

، كما يجب 3كتيذيبو باستيفائو لكامؿ عقكبتو العقكبة قرينو عمى تحقيؽ الردع لممحككـ عميو
كبة االعداـ ال يشمميا ىذا النظاـ اال اذا ما حصؿ ىناؾ مع التنفيذ أف نشير بأف الحكـ بعق

كالسبب في ذلؾ شخص حكـ عميو باالعداـ  ،ك عف العقكبة أك سقكطيا بالتقادـأك قبمو عف

                                                           
أصكؿ المحاكمات الجزائية مف قانكف  /أ(364/1أكال( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالمادة )-448) المادة1

 أكال( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم.-537كالمادة ) األردني
 .2006 لسنة( 1الفمسطيني رقـ )تعميمات النائب العاـ  (1001المادة )2

.882ص مرجع سابؽ، ،شرح قانون العقوبات المبناني :، محمكد نجيبحسني 3 
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نو تكفي كبالتالي ال يستفيد الكرثة مف رد اعتبار ال ،كنفذ الحكـ فبل داعي لرد االعتبار
 .مكرثيـ

أف العفك عف العقكبة يقـك  مقاـ تنفيذىا حكما ألف ذلؾ يعني بأف حيث  العفو عن العقوبة:. ب
 .1لدكلة قد تنازلت عف حقيا بالعقابا

فبل محؿ لرىد االعتبار حيث أف العفك العاـ يمغي الجريمة مف أساسيا  ،كفي حاؿ العفك العاـ
جرائـ  ىنكىنا يثار تساؤؿ حكؿ اذا ما صدر قانكف العفك العاـ كاستث 2،فتصبح كأف لـ تكف

معينة مف العفك كقد كاف المحككـ عميو قد صدر بحقو عقكبة بارتكاب جناية السرقة كىي 
جريمة مشمكلة بقانكف العفك كجناية ىتؾ العرض ككانت ىذه الجريمة غير مشمكلة بقانكف 
العفك كيرل الباحث باف الجرائـ الغير مشمكلة برد االعتبار ال يستفيد المحككـ عميو مف 

 .ه الحالة فيجب تحقؽ الشركط كافةالعفك بيذ
كىذا ما قضت بو  محكمة التمييز األردنية ىذه المسألة بقكليا "اف استعماؿ المحكمة حقيا 

فاف  ،في تنفيذ العقكبة األشد ال يعني اسقاط العقكبة األخؼ بؿ يبقى الحكـ بيا قائما
ال تسقط العقكبة المفركضو الجريمة الثانية التي لـ يشمميا قانكف العفك العاـ تبقى قائمة ك 

 .3عميو "
كيستنتج مف اجتياد محكمة التمييز األردنية بأنو يجب في ىذه الحالة عمى المحككـ عميو 

 بأف ينفذ العقكبة غير المشمكلة في قانكف العفك بشكؿ كامؿ ليستفيد مف رد االعتبار.
ف حاالت الحكـ التقادـ كمركر الزمف ىك م سقوط الحق بتنفيذ العقوبة بمضي المدة:-. ت

بسقكط العقكبة حيث أف اقامة الدعكل الجزائية ابتداء مقركنة بتقادـ زمني حددىا القانكف 
كلما كاف  ،كالتشريعات الجزائية ككذلؾ تنفيذ العقكبة الجزائية المحكـك بيا خاضعة لمتقادـ

 األمر كذلؾ كىذه الحالة تككف األحكاـ الجزائية غمب عمييا النسياف كما مف جدكل

                                                           
 مرجع سابؽ، ،الموسوعة الجنائية بؾ: عبد الممؾجندم، .ك 107مرجع سابؽ، ص، 2ط ،العود وَرد االعتبار عدلي: خميؿ،1

 .603ص ،6ط دار مطابع الشعب، ،شرح قانون العقوبات القسم العام محمكد محمكد: .كمصطفي،257ص
ىامش رقـ  14ص مرجع سابؽ، ،يةفي تشريعاتنا الجزائية األردن إعادة االعتبار نظام نفتقده: لنمكر، محمد سعيدنقبل عف،ا2
 .421ص ،1963 دمشؽ، ،6ط ،الحقوق الجزائية العامة عبد الوىاب،( عف: حكمد،54)
إعادة ، أحمد سعيد:المكمني أشار اليو، ،1965 مف مجمكعة مجمة نقابة المحاميف لسنة ،178ص ،36/65 تمييز جزاء رقـ3

 .25-24 مرجع سابؽ، ،االعتبار ووقف تنفيذ العقوبة "دراسة مقارنة"
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كمصمحة قانكنية جراء اثارتيا كعميو تخضع ألحكاـ السقكط المتعمقة بالعقكبة كالتي ىي مف 
 .النظاـ العاـ

كىذا ما  ،ة القانكنية المسقطة لتنفيذ األحكاـ الجزائية بحسب تكيؼ الجريمةكذلؾ تختمؼ المد
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، يتشابو تنفيذ العقكبة 427نصت عميو المادة)

 مارس سنة 10 بانقضائيا بالتقادـ حيث أدخؿ ىذا الحكـ حديثا لمتشريع الفرنسي بقانكف
18981. 

إذ  حيث انو ال يجكز لمف حكـ عميو مع كقؼ التنفيذ أف يطمب أثناء مدة التجربة رد اعتباره. ث
 ،كقؼ التنفيذ اذا انقضت مدة التجربة دكف الغاءك  في ذلؾ الكقت ال يككف الحكـ قد نفذ بعد،

فبل حاجة إلى طمب رىد االعتبار حيث إف مضي المدة دكف الغاء كقؼ التنفيذ ىك بمثابة 
 .2اعادة اعتبار حكمية

حكـ نيائيا حيث كما أف ايقاؼ التنفيذ لمدة ثبلث سنكات تبدأ مف اليـك الذم يصبح فيو ال
التي تنص عمى امسة الفقرة الخ 3مكرر مف قانكف العقكبات األردني (54المادة )جاء في 

العقكبة المحكـك  ـ يصدر خبلليا حكـ بإلغائو فتسقطلك  نقضت مدة ايقاؼ التنفيذا" إذا  :أنو
بيا ك يعتبر الحكـ بيا كأف لـ يكف ". فإذا كانت مدة اإليقاؼ لـ تمض عمى الحكـ بالعقكبة 

نقضت عند الحكـ بإعادة الـ تكف قد طمب رىد االعتبار، ك  المكقكؼ تنفيذىا عندما قدـ
د االعتبار ،إعتبار الطالب إليو ه الحالة ما العقكبة فى ىذاف إذ  ،ال يككف مقبكالن  فإف طمب رى

 .مما مقتضاه اإلنتظار حتى تنقضى معمقان  تنفيذىا زاؿ
 

 .مضي فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة :الفرع الثاني
لـ يكتًؼ المشرع بالشرط السابؽ ذكره بؿ أضاؼ عمى نفاذ المدة أك العفك عنيا أك تقادميا  

كيعبر الفقو  ،عميو أنو قد صمح فعبل الؿ مف سمكؾ المحككـدمدة تالية لممدة المذككرة كذلؾ لبلست
 عف ىذه المدة بفترة التجربة. 

                                                           
 .257ص مرجع سابؽ، ،الموسوعة الجنائيةبؾ، جندم عبد الممؾ: 1

(.1ىامش رقـ ) ،882ص مرجع سابؽ، ،شرح قانون العقوبات المبنانيحسني، محمكد نجيب:  2 
 .2007( لسنة 49كجميع تعديبلتو كصكأل الى القانكف المعدؿ رقـ ) 1960( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) 3
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كتختمؼ ىذه المدة باختبلؼ جسامة الجريمة جنائية أك جنحكية كالعبرة دائما ليس بنكع  
 الجريمة كانما العقكبة المحكـك بيا كمقدارىا.

( مف 438) التشريعات فيما بينيا في تحديد ىذه المدة حيث كرد في نص المادة تاختمف 
صدكر  . يككف قد انقضى مف تاريخ تنفيذ العقكبة أك2قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى"

العفك عنيا خمس سنكات اذا كانت العقكبة جنائية كسنة كاحدة اذا كانت العقكبة جنحية كتضاعؼ 
 المدة في حالتي العكد كانقضاء العقكبة بالتقادـ ".

المشرع الفمسطيني كقد عبر ى مدة زمنية أطكؿ بخبلؼ كما نص المشرع المصرم عم 
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية حيث جاء 537المصرم عف ىذه المدة في نص المادة ) المشرع

صدكر العفك عنيا مدة ست سنكات اذا كانت  فييا "أف يككف قد انقضى مف تاريخ تنفيذ العقكبة أك
عقكبة جنحة كتضاعؼ ىذه المدة في حالتي العكد كسقكط عقكبة جنائية أك ثبلث سنكات اذا كانت 

/ب( مف قانكف 364/1بنفس الحكـ كفؽ المادة ) لمشرع األردنيا العقكبة بمضي المدة" كقد أخذ
 .أصكؿ المحاكمات الجزائية

تى سقكطيا بالتقادـ ىك إف مضاعفة المدة بالنسبة لمف تيرب مف تنفيذ العقكبة ححيث  
أما  ،ال يتساكل المحككـ عميو الذم نفذ العقكبة مع مف تيرب مف تنفيذىا؛ كذلؾ حتى أمر منطقي

مما يقتضي مدة أطكؿ  ،سكء سمكؾ المحككـ عميو  عمىفيي تككف دليبل ،مضاعفتيا في حالة العكد
 .1لمتثبت مف االستقامة

 كنبلحظ بأف التشريعات اآلنفة الذكر قد ضاعفت المدة بالنسبة لمتكرار أك العكد كىك 
 النكع األكؿ كىك التكرار الجنائي كالثاني التكرار الجنحكم. :نكعاف

كفقان  قانكف العقكبات األردني التكرار الجنائي فقد كرد النص في ،أما عف الصكرة األكلى 
حيث جاء فييا أف مف حكـ عميو بإحدل العقكبات الجنائية حكمان مبرمان ثـ ارتكب في  (101) ممادةل

 األسباب بأحد بعد سقكطيا عنو نقضاىا أكاك في خبلؿ عشر سنكات بعد قكبتو أأثناء مدة ع
 الشاقة المؤقتة أك االعتقاؿ المؤقت حكـ عميو مدة ال تتجاكزاألشغاؿ  عقكبة تستمـز جريمة القانكنية
أما  ،سنة عشريف التضعيؼ ىذا يتجاكز ال أف عمى الثانية جريمتو تستمزميا التي العقكبة ضعفي

                                                           
 .2006لسنة ( 1الفمسطيني رقـ )( مف تعميمات النائب العاـ 1006المادة )1
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 ،في الجنح مف ذات القانكف حيث جاء فييا التكرار( 102)الصكرة الثانية فقد كرد النص كفؽ المادة 
 كبة أك في أثناء مدة عقكبتو أكثـ ارتكب قبؿ انفاذ ىذه العق مبرما حكما بالحبس وأف مف حكـ عمي

مماثمة لمجنحة نكنية جنحة عنو بأحد األسباب القايا سنكات بعد إنقضائيا أك بعد سقكط خبلؿ ثبلث
عمى أف ال يتجاكز  ،عميو مدة ال تتجاكز ضعؼ العقكبة التي تستمزميا جريمتو الثانية حكـ ،األكلى

 .ىذا الضعؼ خمس سنكات
كالسب كالقدح  ،السرقة كخيانة األمانة كالتزكير جنحا مماثمة (103)المادة  كقد اعتبرت 

 .األمانة كالتزكير جنحا مماثمة في التكرار كالذـ جرائـ مماثمة كتعتبر السرقة كاإلحتياؿ كخيانة
كاذا كاف المحككـ عميو قد كضع تحت مراقبة البكليس بعد انقضاء العقكبة األصمية تبتدئ  

المدة مف اليكـ التي تنتيي فيو مدة المراقبة أما اذا كاف قد افرج عف المحككـ عميو كاذا افرج عف 
مف  النقضاء العقكبة أك اال مف التاريخ المقرر المحكـك عميو تحت شرط فبل تبتدئ ىذه المدة

كفؽ المادة  كىذا ىك مكقؼ المشرع المصرم 1التاريخ الذم يصبح فيو االفراج تحت شرط نيائيا،
الجنائية حيث ال كجكد لمثؿ ىذا النص في التشريع الفمسطيني  ت( مف قانكف االجراءا538)

 .كاألردني 
أصكؿ ( مف قانكف 786في نص المادة ) حيث جاء 2أما مكقؼ المشرع الفرنسي، 

 ،نكات لممحككـ عميو بعقكبة جنائيةبأنو قد جعؿ ىذه المدة خمس س المحاكمات الجزائية الفرنسي
كثبلث سنكات لممحككـ عميو بعقكبة جنحية كسنة كاحدة لممحككـ عميو بعقكبة مخالفة مف الدرجة 

 .الخامسة
اذا ما  أجاز تجاكز جميع شركط رىد االعتبار المشرع الفرنسي كاف مكفقا عندما كيبدك أف 

 .3قدـ المحككـ عميو خدمات جميمة لمدكلة معرضا حياتو لمخطر
كاذا  ،حيث جعؿ تنفيذ المدة ام اكتماؿ كؿ مدتيا4حدد الشارع مبدأ مدة التجربة، كقد 

انقضاء التدبير كانت العقكبة مقترنة بتدبير احترازم مانع لمحرية فاف فترة التجربة تبدأ مف تاريخ 
استبداليا بالحبس  فاذا كاف ،أما اذا كانت العقكبة ىي غرامة فتبدأ المدة مف يكـ سدادىا ،االحترازم

                                                           
 .604-603ص مرجع سابؽ، شرح قانون العقوبات القسم العام، :، محمكد محمكدمصطفى1
 .15ص مرجع سابؽ، ،إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في األردن ، محمد سعيد:النمكر2
 .103مرجع سابؽ، ص ،العربية التائب في الدولاالعتبار لممجرم َرد  ، حسف صادؽ:المرصفاكم3
 .884-883ص مرجع سابؽ، شرح قانون العقوبات المبناني، ، محمكد نجيب:حسني4
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انقضت العقكبة بالتقادـ فتبدأ مف اليكـ التالي  كاذا ،فتبدأ مف يكـ تاريخ انتياء أجؿ ىذا الحبس
فانيا تبدأ مف اليـك التالي لصدكر  أما اذا كانت العقكبة قد عفى عنيا،الكتماؿ مركر الزمف مدتو

 .المرسكـ
 

 الفرع الثالث: الوفاء بااللتزامات المالية الناشئة عن الجريمة 
أف يكفي المحككـ عميو بااللتزامات المالية التي انطكل عمييا  يجب لمحكـ برىد االعتبار 

تشريعات لـ تضع الحكـ مف غرامة أك رد أك تعكيض كىذا ما أخذت بو أغمب التشريعات كىناؾ 
 .1ىذا الشرط
-42) المكاد االلتزامات في الفصؿ الثالث كفؽكلقد أكضح قانكف العقكبات األردني ىذه  

 المادة المذككره االلتزامات التي تحكـ بيا المحكمة:ت ( حيث حدد46
 .الرد .1
 .العطؿ كالضرر .2
 .النفقاتك  المصادرة  .3

كالرد كالمصادرة كالنفقات، أما  تمقاء نفسياكمف ىذه االلتزامات ما تحكـ بو المحكمة مف  
الرد فيكعبارة عف إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ الجريمة، كتحكـ المحكمة بالرد مف تمقاء 

تسرم األحكاـ المدنية عمى ف أما بالنسبة لمحكـ بالعطؿ كالضرر ،نفسيا كمما كاف الرد في اإلمكاف
كفي حالة البراءة يمكف أف يحكـ بو  ،إلدعاء الشخصيالعطؿ كالضرر كيحكـ بو بناء عمى طمب ا

 .2عمى المدعي الشخصي بناء عمى طمب المشتكى عميو
"يعتبر مخالفا لمقانكف الحكـ الصادر  كفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز األردنية بأنو 

بإعادة االعتبار لممميز ضده قبؿ أف تتحقؽ المحكمة مف الكفاء بااللتزامات المدنية التي حكـ بيا 
مف قانكف  (364)طالب رد االعتبار أك أسقطت أكجرل عمييا التقادـ كشرط الفقرة )ج( مف المادة 

"اف الحكـ بإعادة االعتبار قبؿ التحقؽ مف  اكقضت أيض 3أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني "
                                                           

 كالككيتي . كالتشريع السعكدم كالتشريع االمارتي1
(43/2) المادة 1960( لسنة.16رقـ ) مف قانكف العقكبات األردني 2 

مجموعة األحكام الجزائية المبادئ  كيكسؼ: محمد مذككر لدل خبلد، 1993سنة  1560صفحة 284/92قرار رقـ 3
 .330ص شركة ككالة التكزيع األردنية، عماف، الجزء األكؿ، ،في القضايا الجزائية زيالقانونية لمحكمة التمي
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أما المصادرة فقد نصت 1القانكف " اسقاطيا أكسقكطيا بالتقادـ يخالؼالكفاء بااللتزامات المدنية أك 
إذا كصؿ و تسميـ الماؿ إلى صاحب حيث جاء فييا " ( مف قانكف العقكبات األردني44) عميو المادة

ؿ فيما يتعمؽ بأية تيمة جزائية فيجكز لمنيابة أثناء كجكد الدعكل إلى حكزة النيابة أم ماؿ مف األمكا
لدييا أك ألية محكمة نظرت في تمؾ التيمة أف تصدر إما مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب 
ذا لـ يكف في  المدعي بالماؿ قراران بتسميـ ذلؾ الماؿ إلى الشخص الذم يمكح ليا أنو صاحبو، كا 

 .اؿ فيجكز إصدار القرار المناسب بشأنواالستطاعة معرفة صاحب الم
"يجب  :بقكليا إلجراءات الجزائية الى ىذا الشرط( مف قانكف ا439) كقد أشارت المادة 

 ،كمصاريؼ أكتعكيضرد  أف يكفي المحككـ عميو كؿ ما حكـ بو مف غرامة أك لمحكـ برىد االعتبار
أنو ليس في حاؿ يستطيع معيا كلممحكمة أف تتجاكز عف ىذا الشرط اذا أثبت المحككـ عميو 

 .2الكفاء"
في المحككـ عميو بيذه االلتزمات كاالستثناء يرتبط بالمقدرة المالية لممحككـ األصؿ أف ي 

عميو عمى الدفع فاذا لـ ينفذ االلتزامات المدنية بدافع االعسار كعدـ المقدرة المادية ىنا لنا عكدة إلى 
كليس العقكبة بذاتيا حيث منح المشرع المحكمة السمطة التقديرية التي تمكنيا  ،غاية العقكبة الردع

 ،مف تجاكز ىذا الشرط المذككر في حاؿ أثبت المحكـك عميو أنو ليس في حالة يستطيع معيا الكفاء
كما يرمي اليو المشرع ىك امتصاص غضب كحقد المجني عميو كحتى يمتثؿ لمقانكف كال يستكفي 

 .حقو بالذات
كالشؾ بأف الكفاء بيذه االلتزامات يقيـ الدليؿ عمى نفسو بأنو قد ندـ كتاب كرغبتو  

 .باالندماج بالمجتمع مف جديد كمكاطف صالح كشريؼ
لكف ليس التقادـ الجزائي ك  ،كما ال بد أف نذكر بأف االلزامات المالية قد تنقضي بالتقادـ 

تمييز األردنية "اف الحكـ بيدـ البناء الذم ارتكبت كانما التقادـ المدني، كبيذا الصدد تقكؿ محكمة ال

                                                           
 عماد محمد: أشار اليو: التميمي، ،1993مجمة نفابة المحاميف لسنة  ،7،8،9مف األعداد  156ص ،28/2تميز جزاء 1

الجامعة  ،وشروط "إعادة االعتبار " في الفقو الجنائي االسالمي دراسة مقارنة مع أحكام قانون العقوبات األردنيأقسام 
 .419ص ،2011، 1العدد ،38عمـك الشريعة كالقانكف المجمد  دراسات، األردنية،

بمكجب  نص المشرع األردني ية المصرم،حيث( الفقرة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجنائ539/1كيقابميا نص المادة ) 2
اف تككف االلزامات المدنية التي انطكل   -"ج /ج( بقكليا:364/1قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية بيذا الحكـ كفؽ المادة )

عساعنىإٌثثدانًذكىوعهٍهاَهكاٌوالػالفًدانحعمييا الحكـ قد تـ الكفاء بيا اك اسقطت اك جرل عمييا التقادـ أك أف

ٍيعهاانىفاءترهكاالنؼاياخ."ٌرًك
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( مف قانكف العقكبات 48بشأنو جريمة اليسقط بالتقادـ الجزائي أك بالعفك العاـ عمبل بأحكاـ المادة )
التي نصت عمى أف األسباب التي تسقط األحكاـ الجزائية أك تمنع تنفيذىا أكتعمقيا ال تأثير ليا عمى 

 1تي يجب أف تظؿ أحكاميا خاضعة لؤلحكاـ الحقكقية"االلزامات المدنية ال
مف قانكف اإلجراءات الجنائية أنو عمى  /أ(788حيث جاء في المادة ) ،2موقف المشرع الفرنسي

أف يكفي بااللتزامات المالية مف المصاريؼ القضائية كالغرامة كالتعكيضات  طالب رىد االعتبار
أعفتو  أك ي المدة أك أثبت أنو قد أمضى مدة االكراه البدني،ىذا اال اذا تقادمت بمض ،كالفكائد كالرد

الخزانة مف المصاريؼ، كفي حالة العجز عف الكفاء بسداد الغرامة كالتعكيضات فبل يككف ىذا 
 صكؿ عمى رىد االعتبار.حالعجز عقبة لم

 عف حالة كجكد تضامف في الكفاء بااللتزامات المالية بيف، 3كما تحدث المشرع الفرنسي 
المحككـ عمييـ فإف المحكمة تحدد نصيب كؿ محكـك عميو لرد اعتباره كىذا ىك مكقؼ المشرع 

ذا كاف المحككـ عميو قد صدر عميو الحكـ إ :( حيث جاء فييا539/3جب المادة )بمك  4المصرم
كعند االقضاء تبيف المحكمة  ،بالتضامف فيكفي لتكافر الشرط أف يدفع ما يخصو شخصيا في الديف

بخبلؼ المشرع الفمسطيني كاألردني أخذ المشرع الفرنسي كالمصرم  ياعالتي يجب عميو دف الحصة
بيذه الحالة كجكد التضامف بيف المحككـ عمييـ كنجد بأف المشرع المصرم قد تكسع بالنسبة ليذا 

 .الشرط عمى نيج المشرع الفرنسي 
راءات الجنائية عمى أ( مف قانكف اإلج778/6كما نص المشرع الفرنسي بمكجب المادة ) 

يضار  أنو "كاذا لـ يكجد المتضرر مف الجريمة أك رفض المحككـ عميو قبكؿ المبمغ فانو حتى ال
كاذا لـ يتـ صرفو فانو يرد إلى  ،يكدع المبمغ في خزانة المحكمة المحككـ عميو في طمب رىد االعتبار

 ."5مف أكدعو

                                                           
إعادة : ، أحمد سعيدأشار اليو: المكمني ،1956 جمة نقابة المحاميف، مجمكعة سنةم ،747ص ،144/56يز جزاء رقـ يتم1

 .36-35ص ، مرجع سابؽ،االعتبار ووقف تنفيذ العقوبة "دراسة مقارنة "
 .96ص مرجع سابؽ، ،الدول العربيةلممجرم التائب في  َرد االعتبار ، حسف صادؽ:المرصفاكم2
 .96ص المرجع السابؽ،3
 .113ص ، مرجع سابؽ،2ط ،العود ورد االعتبار عدلي: خميؿ،4
 .96-97ص مرجع سابؽ، ،لممجرم التائب في الدول العربية َرد االعتبار :، حسف صادؽالمرصفاكم5
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في ىذا الحكـ حيث جاء في نص سار المشرع المصرم عمى نفس نيج المشرع الفرنسي  
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية  بقكليا "اذا لـ يكجد المحككـ لو بالتعكيضات أك الرد 539/2المادة )

كجب عمى المحككـ عميو أف يكدعيا طبقا لما ىك مقرر في  ،أك امتنع عف قبكليا ،أك المصاريؼ
لو أف يستردىا اذا مضت خمس سنكات كلـ كيجكز  ،قانكف المرافعات في المكاد المدنية كالتجارية

فمـ ينص عمى مثؿ ىذا الحكـ حيث جاءت  أما المشرع الفمسطيني كاألردني.يطمبيا المحككـ لو
الفمسطيني  يفالنصكص المنظمة لرىد االعتبارخالية منو لعؿ ذلؾ كاف سيكا مف كبل المشرع

 .كاألردني
نص كؿ مف المشرع المصرم كاألردني  عمى أنو في حاؿ  كبخبلؼ التشريع الفمسطيني،  

قد حكـ عميو بجريمة تفالس يجب عمى الطالب أف يثبت أنو قد قضى الديف  كاف طالب رىد االعتبار
/ج( أما قانكف 364/1) كفؽ المادة أصكؿ المحاكمات الجزائية األردنيكىذا ما نص عميو قانكف 

( كالتي جاء فييا "في حاؿ 540عمى ىذا الحكـ كفؽ المادة )قد نص فاإلجراءات الجنائية المصرم 
 عمى حكـ برد اعتباره التجارم " الحكـ بجريمة تفالس يجب عمى الطالب أف يثبت أنو قد حصؿ

كىذا الشرط بنطبؽ عمى التاجر المفمس، فنجد بأف قانكف اإلجراءات الجزائية قد جاء خاليا  
 .مف ىذا الحكـ

تجارم في قانكف التجارة األردني ف المشرع الفمسطيني قد نظـ االفبلس الكمف الجدير بالذكر أ 1
 2(337-316النافذ في فمسطيف مف المكاد )

فبلس بالتدليس فيشترط أف يدلؿ عمى سداد الباقد حكـ عميو  كاذا كاف طالب رىد االعتبار 
كفؽ المادة س الماؿ كالفكائد كالمصاريؼ أك ايداعيا كىذا ىك مكقؼ المشرع الفرنسي ألر 
 3أ،ج(.788/3)
 

                                                           
 العقكبات قانكف في جاء ما حسب حالتيف في كذلؾ، القانكف عمييا يعاقب جريمة يككف قد االفبلس أف بالذكر الجدير كمف 1

 باألشغاؿ القانكف عمييا يعاقب جريمة االحتيالي االفبلس كحالة االحتيالي االفبلس حالة أك التقصيرم االفبلس حالة كىما
 نكع مف فيك التقصيرم االفبلس أما. األردني العقكبات قانكف مف( 438) المادة كفؽ  جنائية عقكبة كىي المؤقتو الشاقة
د االعتبار438/2) لممادة كفقا سنتيف حتى بالحبس مرتكبيا كيعاقب جنحية جريمة لمتاجر المفمس انظر  (.لممزيد حكؿ رى
 ي:دلع كانظر أيضاخميؿ، .88-87ص مرجع سابؽ، : إعادة االعتبار بيف النظرية كالتطبيؽ،، صالح أحمد محمدحجازم

د االعتبار،  .166-157ص  مرجع سابؽ، العكد كرى
.1966( لسنة 12رقـ ) قانكف التجارة األردني 2 

 .97ص مرجع سابؽ، ،لممجرم التائب في الدول العربية َرد االعتبار ، حسف صادؽ:المرصفاكم3
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 حسن سموك المحكوم عميو وصالحو :الفرع الرابع
يعتبر ىذا الشرط مف أىـ الشركط بما لو مف سمطة تقديرية لممحكمة حيث أنو يمكف  

لممحكمة أف تحكـ برىد االعتبار لممحككـ عميو اذا كانت مجتمعة الشركط السابقة الذكر ك اذا ما 
كمف خبلؿ التحريات التي تجرييا النيابة العامة أف الطالب كمنذ  رأت مف سمكؾ المحككـ عميو

صدكر الحكـ عميو بالعقكبة يدعك إلى الثقة بتقكيـ نفسو، كيمكف أف يثبت طالب رىد االعتبار حسف 
كما يمكف أف يثبت المحككـ عميو حسف السمكؾ بطرؽ االثبات  ،السمكؾ بشيادة عدـ المحككمية

 .ة التقديرية لممحكمةمطاألمر خاضعان لمس كافة، كبجميع األحكاؿ يبقى
المحكمة تحكـ ".:( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى444) حيث نصت المادة 

الحكـ عميو يدعك إلى الثقة بتقكيـ أف سمكؾ طالب رىد االعتبار منذ صدكر  برىد االعتبار اذا رأت
 نفسو ".

مف قانكف اإلجراءات  (545) كسار المشرع المصرم عمى نفس النيج بمكجب المادة 
تحكـ المحكمة برىد االعتبار اذا رأت سمكؾ الطالب منذ صدكر الحكـ عميو يدعك ".:الجنائية بقكليا

 إلى الثقة بتقكيـ نفسو".
بأف المدة المعينة لمسيرة كالسمكؾ تأتي الحقة لصدكر أكضح  فقدأما المشرع األردني  

كىك بداخؿ السجف كسيرتو الحقا بعد االفراج حيث جاء  العقكبة  فترة تنفيذ سمككو الحكـ كىذا يشمؿ
أف يتبيف لممحكمة أنو  -.دصكؿ المحاكمات الجزائية بقكليا:"مف قانكف أ /د(364) في نص المادة

كتحصؿ ىذه  االفراج عنو أنو قد صمح فعبل". التحقيؽ في سيرتو بعدكأف يثبت  ،كاف حسف السمكؾ
 .التحقيقات مف خبلؿ الجداكؿ الخاصة المحفكظو في السجؿ العدلي

يثبت التحقيؽ في  يذا الشرط حيث جاء في حكميا ".ز األردنية بيكقد قضت محكمة التمي 
دك مف المحاضر أف محكمة البداية قد كال يب ،سيرة المحككـ عميو بعد االفراج عنو أنو قد صمح فعبل

مما يشكب الحكـ المميز بمخالفة القانكف كالخطأ في تطبيقو  ،أجرت أم تحقيؽ بيذا الخصكص
 "1كسبب لمنقض.

د االعتبار أثناء مدة التجربة   كيرل الباحث بأف عدـ صدكر حكـ جزائي جديد عمى طالب رى
 .قرينة قاطعة عمى حسف سمكؾ كصبلح المحككـ عميو

                                                           
صالح أحمد  أشار اليو حجازم،( 1258-1255،ص92سنة  ،9،8،7مجمة نقابة المحاميف ع 2/92تمييز جزاء ) 1

 .91مرجع سابؽ،ص  النظرية والتطبيق،إعادة االعتبار بين محمد:
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 القانوني  شروط َرد االعتبار :المطمب الثاني
اختمفت التشريعات المقارنة في تحديد الشركط البلـز تكافرىا، لكي يتحقؽ رىد االعتبار  

 حكما بقكة القانكف كلكنيا جميعيا تشترط أف تمضي مدة معينة أك تقادـ العقكبة أك عدـ صدكر حكـ
الجدير بالذكر بأف أغمب التشريعات التفرض إجراءات كمف .زمة بعقكبة جديدة بعد مضي المدة البل

 .1معينة لمحصكؿ عمى رىد االعتبار القانكني باستثناء المشرع السكرم
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى شركط رىد االعتبار449تنص المادة ) 
اآلتية عمى المحككـ عميو حكـ بحكـ القانكف اذا لـ يصدر خبلؿ اآلجاؿ  يرىد االعتبار القانكني "

 :بعقكبة جناية أك جنحو مما يحفظ عنو في سجؿ تحقيؽ الشخصية
بالنسبة إلى المحكـك عميو بعقكبة جنائية أك بعقكبة جنحة في جريمة سرقة أك حيازة أشياء  .1

متى مضى عمى تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا أك انقضائيا بالتقادـ  ،أك شركع في ىذه الجرائـ
 .عشر سنكاتمدة 

مضى عمى  متى ،بالنسبة إلى المحككـ عميو بعقكبة جنحية في غير ما ذكر مف الجنح .2
تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا ثبلث سنكات اال أذا كانت العقكبة قد انقضت بالتقادـ فتككف 

 .المدة خمس سنكات
حيث  1950لسنة  (150( مف قانكف المرافعات الجنائية المصرم رقـ )550) أما المادة 

 بحكـ القانكف "  نصت عمى أف يرىد االعتبار
إلى المحكـك عميو بعقكبة جنائية أك جنحية في جريمة سرقو أك اخفاء أشياء مسركقو أك نصب  :أوال

شركع في ىذه الجرائـ كفي الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  أك تزكير خيانة أمانة أك أك
متى مضى عمى تنفيذىا أك العفك عنيا أك  ،مف قانكف العقكبات 355-356-367-368

سقكطيا اثنا عشر سنو بدكف أف يصدر عمى المحككـ عميو خبلليا حكـ بعقكبة في جناية أك 
 .جنحة

                                                           
د االعتبار 1950 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لعاـ (427المادة )1 أف يقدـ المحكـك عميو طمب إلى  يتطمب لرى

د االعتبار قاضي االحالة  القانكني تقديـ طمب إلى الييئة االتيامية حيث تصدر قرارىا بقبكؿ الطمب كالمشرع المبناني يتطمب رى
 مف قانكف العقكبات المبناني. (160شركطو متكافرة كفؽ المادة ) أت افاذا ر 
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جنحية أك في أم جريمة أخرل متى مضى عمى تنفيذ  إلى المحككـ عميو بعقكبة جنائية أك :ثانيا
ذا كاف إحكـ في جناية أكجنحة إال ر عميو العقكبة أك العفك عنيا ست سنكات دكف أف يصد

الحكـ قد اعتبر المحككـ عميو عائدا أك كانت العقكبة قد سقطت بمضي المدة تككف المدة 
 ".اثنتى عشر سنة

جربة بحسب ا في مدد التلمصرم عمى ذكر أنكاع الجرائـ كميز بينيكما عمد المشرع ا 
المشرع الفمسطيني فقد ذكر بعض الجرائـ زمة لرد االعتبار طكيمو أما بلالجريمة كجعؿ المدد ال

 .كجعؿ فترة االختبار فييا قصيرة نسبيا
كؿ  (364مف المادة )3في الفقرة  أصكؿ المحاكمات الجزائية األردنيحيث جاء في قانكف  

محككـ عميو بعقكبة جنحية بالحبس يعاد اعتباره اليو حكما اذا لـ يحكـ عميو خبلؿ خمس سنكات 
 ذه العقكبة فيو بعقكبة أخرل بالحبس أك بعقكبة أشد.مف تاريخ تنفيذ ى

كؿ محككـ عميو بالغرامة الجنحية يعكد اعتباره اليو حكما اذا لـ يحكـ عميو خبلؿ ثبلث - أ
الغرامة تمؾ أك مف تاريخ  ةقكبة أشد مف تاريخ تنفيذه لعقكبسنكات بعقكبة جنحية أك بع

 .انتياء مدة عقكبة الحبس التي استعيض عنيا بالغرامة
 :القانكني الشركط التالية كمما سبؽ يشترط لرىد االعتبار

أف تككف العقكبة قد نفذت أك صدر عنيا عفك أك سقطت بالتقادـ، عمى ما تقدـ شأف رىد  .1
 .القضائي االعتبار

 العقكبة أك العفك عنيا أك انقضائيا بالتقادـ مدة التجربةػأف تككف قد انقضى عمى تنفيذ  .2
أال يككف قد صدر ضد المحككـ عميو في خبلؿ مدة التجربة المذككرة في المكاد السابقة  .3

 .حكـ جناية أك جنحة مما يحفظ عنو في صحيفة قمـ السكابؽ
ف المشرع بو المشرع المصرم اال أ المشرع الفمسطيني بنفس الحكـ الذم أخذ لقد أخذ 

د االعتبار القانكني أطكؿ نسبيا مف المدة المنصكص عمييا في  المصرم قد جعؿ المدة البلزمة لرى
 .قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

القانكني في حالة تقادـ  العقكبة،   كيبلحظ بأف المشرع األردني  لـ يتكمـ عف رىد االعتبار 
 .بخبلؼ التشريعاف الفمسطيني كالمصرم
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كما أنو كبالرجكع إلى نص المادة مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني  نجد بأف  
 .بخبلؼ المشرع الفمسطيني كالمصرم يشمؿ الجنايات القانكني ال رىد االعتبار
كيبلحظ بأف المشرع األردني قد سار عمى نيج المشرع الفرنسي حيث أف المشرع الفرنسي  

القانكني   حيث أنو يشترط لرىد االعتبار 1القانكني ية مف نطاؽ رىد االعتبارقد استبعد العقكبات الجنائ
  :مف قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي ىذه المدة عمى النحك التالي784كفؽ ما جاء في المادة 

ثبلث سنكات في حالة ما اذا كانت العقكبة المحككـ بيا ىي عقكبة غرامة كتحسب المدة  .1
 .غرامةمف يـك دفع تمؾ ال

خمس سنكات إذا كانت العقكبة المحككـ بيا ىي الحبس لمدة التزيد عف ستة أشير  .2
 .كتحسب المدة مف يـك اكتماؿ تنفيذ العقكبة

تزيد عمى  كتصبح ىذه المدة عشر سنكات اذا كانت العقكبة المحكـك بيا ىي الحبس لمدة ال .3
لمحرية ال تزيد في مجمكعيا اذا اديف المحكـك عميو بعدة عقكبات سالبة  أك ،خمس سنكات

عمى سنتيف مف يكـ اتماـ تنفيذ تمؾ العقكبات كاممة أك مف تاريخ شمكليا بالعفك الخاص أك 
 .2سقكطيا بالتقادـ "

كيبدك أف المشرع الفرنسي كاف مكفقان في ىذا الحكـ بحيث أنو ال يأخذ بو اال بالنسبة  
 .عف خمس سنكات لؤلحكاـ الجنحية كالتي ال تزيد فييا مدة العقكبة

 
 في حال تعدد األحكام  َرد االعتبار :المطمب الثالث

سيتناكؿ ىذا المطمب الحديث عف رد االعتبار مع تعدد األحكاـ حيث نص عميو المشرع  
د االعتبار جاء فييا " (440الفمسطيني في قانكف اإلجراءات الجزائية كفؽ المادة )  إذا كاف طالب رى

قد صدرت ضده عدة أحكاـ، فبل يحكـ برد اعتباره إال إذا تحققت الشركط المنصكص عمييا في 
المكاد السابقة بالنسبة إلى كؿ حكـ منيا، عمى أف يراعى في حساب المدة إسنادىا إلى أحدث 

                                                           
 .128ص مرجع سابؽ، التائب في الدول العربية،االعتبار لممجرم َرد  ، حسف صادؽ:المرصفاكم1
 .24ص مرجع سابؽ، ،إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في االردن: ، محمد سعيدالنمكر2
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 مف قانكف (2/364( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كالمادة )541) األحكاـ" كتقابميا المادة
 .أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني

د االعتبار،في حالة تعدد األحكاـ  عف بعض ىذه األحكاـ دكف اآلخر حيث أف  ال يتطمب رى
اليمنح لممحككـ عميو اال بعقكبة جنائية أك جنحية سكاء كانت  القاعدة العامة ىي أف رىد االعتبار

كقاعدة عدـ  ،اال بعد تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا أك التقادـ كانقضاء فترة التجرية ،حبس أك الغرامةال
 .القضائي عدد األحكاـ في حاؿ رد  االعتبارة تنطبؽ عمى تالتجزئ

قد صدرت  كما يشترط اضافة إلى الشركط السابؽ ذكرىا بأف ال يككف طالب رىد االعتبار 
بحقو عدة أحكاـ فانو اليحكـ لو برىد االعتبار إال اذا تحقؽ شرط التجربة بالنسبة ألحدث األحكاـ مع 

 .تحقؽ الشركط األخرل 
ات ( مف قانكف اإلجراء550) كقد قضت محكمة النقض المصرية "تضمنت المادة 

ربحكـ القانكف إلى ـ النص عمى رىد االعتبا1955( لسنة 27) المصرية المعدلة بالقانكف رقـ
المحككـ عميو بعقكبة جنحية في جريمة سرقة أك أخفاء أشياء مسركقة أك نصب أكخيانة أمانة 
كتزكير أك الشركع في ىذه الجرائـ متى كاف قد مضى عمى تنفيذ العقكبة أك العفك عنيا أكسقكطيا 

في جناية أكجنحة  بمضي المدة اثنتا عشر سنة دكف أف يصدر عميو خبلؿ ىذا األجؿ حكـ بعقكبة
مما يتكجب التحقؽ مف انقضاء األجؿ المنصكص عميو في  ،مما تحفظ عنو صحيفة بقمـ السكابؽ

تمؾ المادة عمى تنفيذ العقكبة الصادرة عمى المحككـ عميو في السابقة التي اتخذت أساسا لمظرؼ 
 .1"كالذخائر ( مف قانكف األسمحة26) المشدد المنصكص عميو في الفقرة الثالثة مف المادة

( مف تعميمات النيابة العامة الفمسطينية حيث نصت 1008) كىذا ما أكدت عميو المادة  
"ال يرد اعتبار المحككـ عميو إذا كاف قد صدرت ضده عدة أحكاـ إال إذا تحققت الشركط سالفة 

عمى أف يراعى في حساب المدة إسنادىا إلى أحدث األحكاـ  ،البياف بالنسبة إلى كؿ حكـ منيا
 ".الصادرة بحقو

                                                           
 عف حسف الفكياني كعبد المنعـ حسني: ،159ص ،17س ـ،21/2/1966جمسة  ؽ،35( لسنة 1919رقـ ) )طعف1

 حسف: الياـ محمد العاقؿ، نقبل عف، ،265-264ص ،1982 القاىرة، الدار العربية لممكسكعات، ،10ج ،الموسوعة الذىبية
 .78ص مرجع سابؽ، العربية،في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني والتشريعات  َرد االعتبار
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د  مجرد االتياـ اليؤثر في شركط رىد االعتبار  كما أف  االعتبار كال يقطع المدة المحددة لرى
اذا كاف قد افرج عف  كىذا ما أكدتو محكمة النقض المصرية في حكـ ليا حيث جاء فيو " القانكني

كبعد أف أكرد  .حت شرط فبل تبتدئ المدة اال مف التاريخ المقرر النقضاء العقكبةالمحككـ عميو ت
عف البياف أف  يكغن :ائية  المصرم خمص إلى القكؿمف قانكف اإلجراءات الجن( 550)نص المادة 

 .1".تسقط اال بصدكر حكـ الحؽ البمجرد االتياـ ال المدة المحددة لزكاؿ أثر الحكـ كرىد االعتبار
الباحث بأف ىذه النتيجة منطقية بحيث أف المتيـ برئ حتى تثبت ادانتو كال يمكف  كيرل 

 .االعتماد عمى قطع المدة المحددة لرىد االعتبار بمجرد االتياـ
 

 إجراءات رد االعتبار :المبحث الثاني
د االعتبار نظـ المشرع الفمسطيني إجراءات  في قانكف اإلجراءات  القضائي كالحكـ بو رى

القضائي يتحقؽ بحكـ القانكف دكف الحاجة إلى طمب مف  الجزائية كمف المعمكـ بأف رىد االعتبار
جب اتباعيا مف المحككـ عميو المحكـك عميو حيث نظـ المشرع الفمسطيني ىذه اإلجراءات التي ي

-543ب المكاد )كما نص المشرع المصرم عمى ىذه اإلجراءات بمكج (446-441المكاد ) كفؽ
قانكف أصكؿ المحاكمات  كما نص عمى ذلؾ أيضا،( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم546

د  ( أما قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي فقد نظـ إجراءات365الجزائية األردني، بمكجب المادة ) رى
طرؽ إلى اإلجراءات ( كسيتـ تناكؿ ىذا المكضكع مف خبلؿ الت794-790كفقان المكاد ) االعتبار

مف قبؿ  كؿ(، كمف ثـ الحديث عف الفصؿ في طمب رىد االعتباراأل)المطمب  األكلية لرىد االعتبار
المحكمة في )المطمب  كما سيتـ الحديث عف الطعف في قرار ثاني (،الالمحكمة في )المطمب 

 ثالث(.ال
 

  اإلجراءات األولية لرد االعتبار:المطمب األول

د االعتبار تتمثؿ إجراءات  د االعتبار القضائي بحيث أف رىد االعتبار القانكني ال  رى في رى

نما يترتب بمجرد تكافر الشركط القانكنية كىي مضي المدة التي حددىا  ،يتطمب إجراءات محددة كا 

أما رىد االعتبار القضائي فقد حدد القانكف إجراءات معينة يجب عمى طالب رىد االعتبار أف  ،القانكف

                                                           

 8731 ص23 س4/6/1972 ( لسنة348)طعف رقـ ) .145-144مرجع سابؽ، ص ،العود وَرد االعتبار عدلي: ،خميؿ
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كىي الجية التي  :ا كالتي سيتـ الحديث عنيا كسكؼ نعرض ىذه اإلجراءات عمى النحك التالييتبعي

كمف خبلؿ ىذه الجية يقدـ إلى المحكمة المختصة برىد  ،كؿ (األيقدـ الييا الطمب في )الفرع 

 ثاني(.الاالعتبار في )الفرع 

 

 الجية التي يقدم الييا طمب َرد االعتبار :الفرع االول

د ليحددىا القانكف كيمكف مف خبلليا ىناؾ إجراءات   ممحكـك عميو التقدـ لمحصكؿ عمى رى

اال بناءن عمى تقديمو مف  القضائي، حيث أف المحكمة ال تنظر في طمب رىد االعتبار االعتبار

كىك حؽ لكؿ مف حكـ عميو بجناية أك ، المحككـ عميو الذم صدرت بحقو أحكاـ جنائية باإلدانة

فقد استثني مف صدرت بحقيـ أحكاـ  ما المشرع األردنيالتشريع الفمسطيني كالمصرم أجنحة في 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات  (364في جرائـ التجسس كالخيانة كىذا ما نصت عميو المادة )

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فيك حؽ لكؿ مف حكـ عميو بجنائية أك جنحة أك  ،الجزائية األردني

 .جة الخامسة كما أسمفنامخالفة مف الدر 

 يقدـ طمب رىد االعتبار( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 441تنص المادة ) 

بعريضة إلى النائب العاـ، كيجب أف تشتمؿ العريضة عمى البيانات البلزمة لتعييف شخصية الطالب 

 أقاـ فييا منذ ذلؾ الحيف.رد االعتبار، كأف يبيف فييا تاريخ الحكـ الصادر عميو كاألماكف التي 

 كما يجرم النائب العاـ تحقيقا بشأف الطمب لبلستيثاؽ مف تاريخ إقامة طالب رىد االعتبار 

في كؿ مكاف نزلو مف كقت الحكـ عميو، كمدة تمؾ اإلقامة، كالكقكؼ عمى سمككو ككسائؿ ارتزاقو، 

إلى الطمب كيرفعو إلى المحكمة كبكجو عاـ يتقصى كؿ ما يراه الزما مف المعمكمات كيضـ التحقيؽ 

يرفؽ بالطمب ، وخبلؿ شير مف تاريخ تقديمو بتقرير يدكف فيو رأيو كيبيف األسباب التي بني عمييا

 :ما يمي

 صكرة الحكـ الصادر عمى طالب رد االعتبار..أ 

 شيادة بسكابقو..ب 
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 1.]السجف[تقرير عف سمككو أثناء كجكده في مركز اإلصبلح كالتأىيؿ .ج 

ع الفمسطيني أكجب عمى النيابة العامة تقديـ الطمب إلى المحكمة خبلؿ حيث أف المشر  
 .ة مف المحكـك عميومف تاريخ تقديـ الطمب إلى النيابشير 

 أما المشرع المصرم فقد جاء بنفس الحكـ تقريبا اال أنو يرفع الطمب مف النيابة العامة في 
( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 543التالية مف تقديـ الطمب كىذا جاء كفؽ المادة ) الثبلثة االشير

أصكؿ المحاكمات الجزائية حيث نص قانكف   2المصرم كعمى ىذا النيج سار المشرع األردني
األكراؽ إلى المحكمة  ( عمى أف المدعي العاـ يقدـ365في الفقرة الثانية مف المادة ) األردني

 .التالية مف تاريخ تقديـ الطمب ةالثبلثاالشير و خبلؿ مدة يمشفكعا برأ
إلى النيابة العامة في محؿ اقامة  في التشريع الفرنسي يقدـ طمب رىد االعتبار وكما أن 

المحكـك عميو كيحدد بالطمب تاريخ صدكر الحكـ كأماكف اقامة المحككـ عميو بعد انتياء تنفيذ 
كيقدـ الطمب  3العقكبة ثـ تطمب النيابة بدكرىا مف قاضي تطبيؽ العقكبة ابداء رأيو حكؿ المكضكع 

 .4مف تاريخ تقديـ الطمب الييا  مف النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خبلؿ شيريف
 

                                                           
د االعتبار بعريضة إلى 542)  أما المشرع المصرم حيث نص عمى ذلؾ في قانكف اإلجراءات الجنائية مادة1 ( يقدـ طمب رى

عمى البيانات البلزمة لتعيف شخصية الطالب كأف يبيف فييا تاريخ الحكـ الصادر عميو النيابة العامة كيجب أف تشتمؿ 
( تجرم النيابة العامة تحقيقان بشأف الطالب لبلستيثاؽ مف 543كما نصت المادة ) كف التى أقاـ فييا مف ذلؾ الحيف،كاالما

امة لمكقكؼ عمى سككو ككسائؿ ارتزاقو، كبكجو عاـ تاريخ اقامة الطالب فى كؿ مكاف نزلو مف كقت الحكـ عميو كمدة تمؾ االق
التالية لتقديمو  الثبلثةاالشير كؿ ما تراه الزمان مف المعمكمات كتضـ التحقيؽ إلى الطمب كترفعو إلى المحكمة فى  يتقص

شيادة بسكابقو.  (2الطالب. فصكرة الحكـ الصادر ع( 1عمييا كيرفؽ بالطمب: بتقرير يدكف فيو رأييا كتبيف األسباب التى بنى
 تقرير عف سمككو اثناء كجكده فى السجف.( 3
مكقؼ التشريعات السابقة الذكر حيث جاء في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  ا مفكما جاء مكقؼ المشرع األردني قريب 2

 محكمة في العاـ المدعي إلى خطينا االعتبار إعادة طمب يقدـ - ١مف الفقرة األكلى عمى أنو " 365األردني النص في المادة 
 عف مصدقة صكرة. أ:يمي ما بالطمب يرفؽ كأف إقامتو كمكاف الطالب بشخصية المتعمقة البيانات متضمننا المختصة البداية
 عف تقرير. ج.القضائية كسكابقو بحقو الصادرة األحكاـ تتضمف المختصة األمنية الدكائر مف شيادة. ب.بحقو الصادر الحكـ
 المختصة البداية محكمة إلى المرفقة كالبيانات األكراؽ مع الطمب العاـ المدعي يقدـ - 2.السجف في كجكده أثناء سمككو
 .منو برأيو مشفكعنا إليو الطمب تقديـ أشيرمف ثبلثة عمى تزيد ال مدة خبلؿ

إعادة االعتبار نظام نفتقده : ، محمد سعيدمف قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي أشار اليو النمك 791كالمادة  790المادة 3
 .19ص  مرجع سابؽ، ،في تشريعاتنا الجزائية في األردن

 .20ص المرجع السابؽ،4
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 .المحكمة المختصة بَرد االعتبار :الفرع الثاني
جراء بعد أف يقدـ الطمب مف المحككـ عميو إلى النائب العاـ حيث يقكـ النائب العاـ با 

زمة يقدـ الطمب إلى المحكمة المختصو حيث أف المحكمة المختصة في رىد التحقيقات البل
ىي محكمة البداية بداللة المادة  1في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطينياالعتبارحسب ما جاء 

أما المشرع المصرم حيث نص في قانكف  ،( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني437)
( عمى أف المحكمة المختصة ىي محكمة الجنايات التابع ليا 544اإلجراءات الجنائية كفؽ المادة )

المشرع األردني  فقد نص في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية في الفقرتيف أما  ،المحككـ عميو
عمى أف محكمة البداية المختصة كىي محكمة البداية المشكمة مف  (364األكلى كالثانية مف المادة )

رد اذا كانت الجريمة قاضييف اذا كانت الجريمة مف نكع جناية كمحكمة البداية المشكمة مف قاضي ف
 .2حةمف نكع جن
، المحكمة المختصة ىي محكمة االستئناؼ التي تنظر في 3أما في التشريع الفرنسي 

( مف 794القضية كعمييا أف تفصؿ بالطمب خبلؿ شيريف مف تاريخ تقديـ الطمب الييا كفؽ المادة )
 .قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي

كالمصرم كجعؿ  دنياألر  يفف المشرع الفمسطيني قد سار عمى نيج كبل مف المشرعإ 
د االعتبار ىي محكمة البداية التابعة لمحؿ اقامة المحكـك  في المحكمة المختصة في الفصؿ طمب رى

زمة التي يجب عمى ات عمى المدة البلتنص ىذه التشريع ـكلكف كبخبلؼ التشريع الفرنسي ل ،عميو
د االعتبار شيريف مف تاريخ تقديـ حيث حدد المشرع الفرنسي مدة  ،المحكمة أف تفصؿ في طمب رى

الطمب لممحكمة  كنحبذ لك أف المشرع الفمسطيني قد حدد ىذه المدة تحقيقا  لمبدأ االقتصاد في  
 التقاضي أما المحاكـ.

 
 

                                                           
د االعتبار1 د االعتبارفي سكريا كلبناف ىي نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ عمى طالب رى نقبل باالدانة   المحكمة المختصة برى

  157ص  ، مرجع سابؽ،ريع لَرد االعتبارفي العراقالحاجة إلى تش ، ناصر كريمش خضر:الجكرانيعف: 
.64ص مرجع سابؽ، ،إعادة االعتبار ووقف تنفيذ العقوبة "دراسة قانونية مقارنة " ، أحمد سعيد:المكمني 2 

 .20-19مرجع سابؽ،ص إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في األردن،: ، محمد سعيدالنمكر3
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 الفصل في  طمب َرد االعتبار :المطمب الثاني
بعد أف ترسؿ طمبات رىد االعتبارمف النيابة العامة إلى المحكمة المختصة بنظر الطمب  

أك رفض الطمب لسبب يرجع إلى  ،كؿ(األ)الفرع في فاف عمى المحكمة أف تقـك بالحكـ برىد االعتبار 
 ثالث(.ال)الفرع في رفض الطمب ألسباب أخرل  كأثاني(، السمكؾ المحككـ عميو )الفرع 

 
 اجابة الطمب  بَرد االعتبار :األولالفرع 

تنظر المحكمة (عمى أنو " 443نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة ) 
الطمب كتفصؿ فيو في غرفة المداكلة، كيجكز ليا سماع أقكاؿ النيابة العامة كطالب رد االعتبار، 

إعبلف الطالب بالحضكر قبؿ الجمسة  كما يجكز ليا استيفاء كؿ ما تراه الزما مف المعمكمات، يككف
 بثمانية أياـ عمى األقؿ،."

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 544أما المشرع المصرم فقد نص عمى ذلؾ في المادة ) 
المصرم عمى أنو " تنظر المحكمة الطمب كتفصؿ فيو فى غرفة المشكرة كيجكز سماع أقكاؿ النيابة 

يفاء كؿ ما تراه الزمان مف المعمكمات.كيككف اعبلف الطالب العامة كالطالب، كما يجكز ليا است
 الجمسة بثمانية اياـ عمى االقؿ." بالحضكر قبؿ

 في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية المادة  في حيف نص المشرع األردني 
 ليا يجكز أنو عمى تدقيقنا فيو كتفصؿ الطمب في المحكمة تنظر–3أنو " الفقرة الثالثة عمى (365)

 مف جية أم مف ضركرية تراىا أم معمكمات تطمب كأف مناسبة تراىا شخص أم أقكاؿ سماع
 ."الجيات

كارفاؽ األكراؽ  زمة عف طالب رىد االعتباركـ النيابة باجراء التحقيقات البلبعد أف تق 
بقبكؿ فانيا ستحكـ  زمة لطالب رىد االعتبارلمحكمة اذا رأت تكافر الشركط البلف اإزمة لممحكمة فالبل

إلى  طمبو رد اعتباره اليو حيث أف القانكف أكجب عمى النيابة العامة ارساؿ الحكـ برىد االعتبار
المحكمة التي أصدرت الحكـ بالعقكبة لمتأشير بو عمى ىامشو كتأمر أف يؤشر بو في سجؿ تحقيؽ 

 الشخصية.
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كبنفس النيج الذم كمف المبلحظ بأف المشرع أكجب عمى النيابة العامة اتخاذ ىذا االجراء  
ائية المصرم أما ( مف قانكف اإلجراءات الجن546سار عميو المشرع المصرم بمكجب المادة )

 .فقد جاء النص خاليا مف ىذا الحكـالمشرع األردني 
محكمة برد اعتبار ال ت، حيث اذا ما حكم1عمى النيج نفسو المشرع الفرنسيسار ك  

 نو يذكر ذلؾ في صحيفة السكابؽ لممحككـ عميو. إالمحككـ عميو ف
 

 رفض الطمب  :الفرع الثاني

  لسبب يرجع إلى سموك المحكوم عميو  :أوال
 خاضع لمسمطة التقديرية لممحكمة فميا أف ترفض  قبكؿ رىد االعتبار بما أف رىد االعتبار 

 كبما أف شرط حسف السمكؾ لممحككـ عميو ىك مف الشركط الجكىرية لرىد االعتبار ،لممحككـ عميو
اذا تبيف لممحكمة أف سمكؾ المحككـ عميو ال  مكف لممحكمة أف ترفض طمب رىد االعتباريحيث أنو 

 .دعك إلى الثقو بأنو قد صمح فعبلي
د االعتبار  عميو أنو اليجكز  لسبب راجع إلى سمكؾ المحككـ كيترتب عمى رفض المحكمة رى

( 447بعد مضي سنتيف مف تاريخ الرفض كىذا ما نصت عميو المادة ) اال تجديد طمب رىد االعتبار
لسبب راجع إلى  إذا رفض طمب رىد االعتبارمف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو "

( مف قانكف 548دة )كتقابميا الما".سمكؾ المحككـ عميو، فبل يجكز تجديده إال بعد مضي سنتيف
في قانكف اإلجراءات الجزائية بنفس الحكـ  المشرع األردني اإلجراءات الجنائية المصرم، كما أخذ

 (.365بمكجب الفقرة الخامسة مف المادة )
لسبب  ما رفض طمب رىد االعتبارا أما المشرع الفرنسي فقد جاء بنفس الحكـ حيث أنو اذ 

يجكز أف يتقدـ لطمب رىد االعتباراال بعد سنتيف مف تاريخ راجع إلى سمكؾ المحككـ عميو فبل 
د االعتبار2الرفض لمرة ثانية لمسمطة التقديرية لممحكمة كيجب عمييا أف ترفضو  ، ال يخضع طمب رى

 شكبلن قبؿ الخكض في تفاصيمو.
                                                           

.20ص  مرجع سابؽ، ،إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في األردنسعيد:، محمد النمكر 1 
.122ص مرجع سابؽ، التائب في الدول العربية،االعتبار لممجرم َرد  :، حسف صادؽ المرصفاكم 2 
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 رفض الطمب ألسباب أخرى :ثانيا 
 ترفض طمب رىد االعتبارمكف لممحكمة أف يافو إلى السبب السابؽ ذكره فانو باالض 

القضائي مثؿ عدـ تماـ  شرط مف الشركط القانكنية لرىد االعتبار ألسباب أخرل كذلؾ لعدـ تكافر
زمة بعد صدكر الحكـ باإلدانة أك عدـ الكفاء ك لعدـ مركر المدة القانكنية البلتنفيذ العقكبة أ

 فينا السمكؾ لطالب رىد االعتباربااللتزامات المالية أك أم شرط أكجبو المشرع ما عدا شرط حسف 
 .برفض الطمب المحكمة  تقضي

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية كالتي 447عميو المشرع الفمسطيني في المادة ) حيث نص 
مة تكافرىا " كما ز الشركط البلت االخرل يجكز تجديده متى تكافر ؿ اكفي األحك  تنص عمى أنو "،

ؿ .أما في األحكا( عمى أنو "548نائية في المادة )اإلجراءات الجنص المشرع المصر م في قانكف 
زمة تكافرىا "، كما عبر المشرع األردني  عف ىذا الشركط البل تاألخرل فيجكز تجديده متى تكافر 

.كأما اذا رفض الطمب ألم سبب آخر فيجكز تجديده ( كالتي تنص عمى "365/4ـ بمكجب )الحك
 زمة لذلؾ "القانكنية البلمتى تكافرت الشركط في أم كقت 
حيث أنو لـ ينص المشرع في ىذه الحالة عمى مدة زمنية محددة كما في حالة رفض طمب  

في ىذه  لسبب راجع إلى سمكؾ المحككـ عميو كانما يمكف تجديد طمب رىد االعتبار رىد االعتبار
 .زمنيالحالة متى تكافرت الشركط القانكنية التي نص عمييا المشرع دكف أم قيد 

 
 والغاؤه  بَرد االعتبار الطعن بالحكم الصادر :المطمب الثالث

لصادر برىد االعتبار كىك )الفرع تنص أغمب التشريعات عمى امكانية الطعف بالحكـ ا 
ابة العامة إلى كؿ(، كما أف ىناؾ حاالت محددة اذا تكافرت، فانو يمكف التقدـ بطمب مف النياأل

مة السمطة لمحصكؿ عمى حكـ بالغاء رىد االعتبار، كتممؾ المحك برىد االعتبار تالمحكمة التي حكم
لممحكـك عميو أك رفض طمب النيابة العامة كىك  الحكـ الصادر برىد االعتبار التقديرية لقبكؿ الغاء

 .ثاني(ال)الفرع 
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 طرق الطعن بالحكم الصادر بَرد االعتبار. :الفرع األول 
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أف قرار المحكمة بقبكؿ أك رفض طمب لقد نص قانكف  
( كالتي تنص 443) بطريؽ االستئناؼ كىذا ما نصت عميو المادة يككف قاببل لمطعف رىد االعتبار
 ،كيقبؿ الطعف بالحكـ بطريؽ االستئناؼ اذا بني عمى الخطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو ،عمى أنو "

 كتتبع في الطعف األكضاع كالمكاعيد المقررة لمطعف في ىذا القانكف ".
يتعمؽ بامكانية الطعف  ا فقيي ىذه المادة مف أكثر مكاد أحكاـ رد االعتبار التي أثارت جدال 

 ؟بالنقض في الحكـ الصادر برد االعتبار عف محكمة االستئناؼ مف عدمو
اد قكؿ باألخذ بحرفية النص كلك أر ال الى 1ونو يتجو بعض الفقإكلما كاف األمر كذلؾ ف 

 .صراحو عمى ذلؾ لمطعف بالنقض لنص ا المشرع أف يككف طمب رد االعتبار خاضع
مف فقياء التشريعات الجزائية الى القكؿ بأنو المطمؽ يأخذ  2بينما يذىب البعض اآلخر 

 .عمى إطبلقو كالنص فضفاض كيحتمؿ تاكيمو كالتكسع في تفسيره
أنو بمبلحظة النص المشرع كما  ،تحقيقان لممبادئ العامة لمعدالة كقكاعد الردع ال العقكبة  

يقبؿ الطعف بطريؽ اإلستئناؼ كيككف الحكـ نيائيا حيث أنو لـ يتكاجد حكـ نقض عمى قرار لـ 
محكمة االستئناؼ في طمب رد االعتبار حتى ىذه المحظة في التشريع الفمسطيني كقرارات محاكـ 

 .نقض كانما ىك سؤاؿ نظرم فقيي ييطرح في كاقع المحاكـال
الجدؿ ىؿ فإف  ،فإذا قدـ مف صدر بحقو قرار طعف إستئنافي في طمب رد االعتبار نقضان  

 تقضي المحكمة أـ ؟المذككرة في ىذا القانكفيقبؿ شكبل كيخضع لقكاعد كمكاعيد الطعف بالنقض 
 .؟بعدـ قبكؿ الطمب  اساسان دكنما بحثو شكبلن أك الدخكؿ بو مكضكعا

( مف قانكف 351نصكص عمييا في المادة )مطالما تكافرت إحدل الشركط الكالحؽ أنو  
ال كاف ىناؾ إنكار لمعدالو  .االجراءات الجزائية الفمسطيني تنظره محكمة النقض كا 

التي قدـ الييا  فيما كقعت بو المحكمة ؼاإلستئنا محكمة كقعت كأضؼ عمى ذلؾ ماذا لك 
ف كاف  ؟بأف حكميا بني عمى أساس الخطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو ،طمب رد االعتبار فإنو كا 

                                                           
 .73ص،1،1994طانًضسمنضعاسحانعهىوانقاَىٍَح،صاعانثقافح،عًاٌ،عثضانقاصع:عاجع:انفاع،1
.74-73صانًغجعانساتق،2
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ندماجو في المجتمع اليقبؿ الطعف بالنقض تفكيت فرصة اال صبلح اإلجتماعي لطالب رد االعتبار كا 
 .كبذلؾ يصبح حاقدان عمى السمطات القضائية

لعكدة لفرضية الطعف بالحكـ اإلستئنافي الصادر عف محكمة اإلستئناؼ أماـ محكمة كبا 
( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني ما يدرؾ بو 153/3النقض حيث أنو بنص المادة )

السبيؿ لطعف الحكـ الصادر برد االعتبار بالنقض حيث تضمنت الفقرة الثالثة منيا " ال يجكز 
مدني إستئناؼ قرار النائب العاـ أماـ المحكمة المختصة بنظر الدعكل كيككف لممدعي بالحؽ ال

 فإذا ألغت المحكمة القرار تعيف نظر مكضكع الدعكل أماـ ىيئة أخرل "  ،قرارىا نيائيان 
كبذلؾ صرح المشرع بأف قرار محكمة اإلستئناؼ يككف نيائي غير قابؿ لمطعف بو أماـ  

( كقد نص عمى إستئناؼ القرار الصادر برد 443ئ بنص المادة )محكمة النقض كلـ يفعؿ ذات الش
 .االعتبار كلـ يقؿ قرار محكمة اإلستئناؼ نيائيا

كبذلؾ إذا ما أردنا تفسير نص المادة  لصالح المحكـك عميو طالب رد االعتبار نقكؿ بأف  
أماـ إمكانية التقدـ بالطعف أماـ محكمة النقض  االى ترؾ الباب مفتكح تجياتية نإرادة المشرع الضم

 .في قرار رد االعتبار الصادر عف محكمة اإلستئناؼ
كما يراه الباحث في حقيقة األمر ترجيح الرأم الثاني في مسألة نقض الحكـ اإلستئنافي  

ذا كذلؾ مشركط بتكافر كافة الشركط المنصكص عمييا كالمطمكب تكافرىا ا ،في طمب رد االعتبار 
في طمب رد  الشكمي يأتي عمى نحك تقديـ الطعفأك قضائي بمعنى القبكؿ  يكاف رد االعتبار قانكن

االعتبار ضمف مدة الطعف بالنقض المنصكص  عمييا كتكافر الصفو كالمصمحة كىذا يأتي متى 
 .رد االعتبار قانكني أك قضائي تكافرت الشركط المرادة حسب نكع

كال يقبؿ  ،( عمى أنو "544رم بمكجب المادة )جنائية المصكما نص قانكف اإلجراءات ال 
كتتبع في الطعف األكضاع .الطعف في الحكـ اال بطريؽ النقض لخطأ في تطبيؽ القانكف أكتاكيمو
عمى النيج نفسو كذلؾ  ألردنيكالمكاعيد المقررة لمطعف بطريؽ النقض باألحكاـ" كما سار المشرع ا

.كيككف قرارىا بالطمب قاببل لمطعف فيو لدل محكمة التمييز ص "( التي تن365/3داللة المادة )ب
لخطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو كيخضع ىذا الطعف لممكاعيد كاإلجراءات المقررة لمطعف في 

 األحكاـ بطريؽ التمييز ".
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باالستقراء لمنصكص السابقة نجد بأف المشرع في كؿ مف فمسطيف كمصر كاألردف قد  
كلى كىي الخطأ في تطبيؽ األ :ف بقرار المحكمة برىد االعتبار في حالتيفحصر أسباب الطع

كقد جعؿ المشرع الفمسطيني الطعف بالحكـ  ،الخطأ في تأكيؿ القانكف :كالحالة الثانية ،القانكف
 فقد جعؿالصادر برد االعتبار مف اختصاص محكمة االستئناؼ اما المشرع المصرم كاألردني 

 .مف اختصاص محكمة النقض الحكـ الصادر برد االعتبار
( عمى 794قد نص بمكجب المادة )فأما القانكف الفرنسي )قانكف اإلجراءات الجنائية (،  

المعمـك أف قانكف اإلجراءات  ، كمف1مف اختصاص محكمة االستئناؼ أف نظر طمب رىد االعتبار
راءات الجنائية الفرنسي ىك األصؿ التاريخي لمتشريعات الجنائية العربية كبالتحديد قانكف اإلج

الفرنسية بقيادة نابميكف مف فترة حكـ محمد عمي باشا لمصر كالحممة  اءن الجنائية المصرم كذلؾ ابتد
 .2بكنابرت

عات المقارنة أجاز الطعف بقرار المحكمة حيث أف المشرع الفمسطيني كبخبلؼ التشري 
بطريؽ االستئناؼ  في حاؿ بني الحكـ عمى خطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو كىذه الحالة بما أف 

 .المشرع الفمسطيني قد جعميا مف اختصاص محكمة االستئناؼ
الطعف بطريؽ النقض ىك طريؽ غير عادم لمطعف إلى جانب النقض بأمر خطي كاعادة  

 ،لمخالفتيا القانكف ،مف محاكـ الدرجة الثانية ةيرد عمى األحكاـ النيائية المبرمة كالصادر  ،اكمةالمح
 .3مف أجؿ الغاء الحكـ المعطكف فيو، دكف أف يتـ تجديد النزاع أما محكمة النقض

كيعتبر الطعف بالنقض في األحكاـ مف النظاـ العاـ النيا شرعت لممصمحة العامة لمصكؿ  
الطرؽ الغير عادية لمطعف باألحكاـ الجزائية كما  مف كىك ،العدالة الجنائية في األحكاـإلى تحقيؽ 

يميز طرؽ الطعف الغير عادية عف الطرؽ العادية ىي أف في الطريقة األكلى اليكقؼ تنفيذ الحكـ 
 اال اذا كاف الحكـ الصادر فيو ىك االعداـ أما بطرؽ الطعف العادية فيي ذات أثر مكقؼ.

                                                           
-219ص ، 2،1992، مجمة مؤتو، العدد إعادة االعتبار نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية األردنية ، محمد سعيد:نمكر1

 .111ص  مرجع سابؽ، ،إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيق: ، صالح أحمد محمدأشار اليو حجازم 220
 .111المرجع السابؽ،ص حجازم، صالح أحمد محمد:  2
دار الفكر  بكديس، أ-القدس شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالزعنكف،سالـ:، الحمبي، محمد عمي سالـ عياد3

 .635، ص2002 العربي،
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النقض ىي محكمة قانكف كليست درجة مف درجات التقاضي ككظيفتيا تكمف في  محكمة 
فميست محكمة مكضكع .مراقبة تطبيؽ القانكف كالتكيؼ السميـ لمكاقعة كالتأكد مف صحة اإلجراءات

فيي ال تنظر بالدعكل مف ناحية مكضكعية كانما مف ناحية قانكنية مف خبلؿ مراقبة التفسير السميـ 
قبة تطبيقو عمى الكجو الذم يحقؽ العدالة كلكف قد تنظر محكمة النقض بمكضكع لمقانكف كمرا

( مف قانكف 374حالة النقض لممرة الثانية كىذا كفؽ نص المادة ) ، ةالدعكل في حالة كاحد
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حيث جاء فييا "إذا طعف في الحكـ الصادر بعد النقض األكؿ تنظر 

مكضكع الدعكل". كىذا القرار يككف قطعيا كغير قابؿ لمطعف بأم طريقو مف محكمة النقض في 
 .طرؽ الطعف
 لقد بيف المشرع الفمسطيني أسباب الطعف بالنقض كحددىا عمى سبيؿ الحصر كعميو ال 

 .1يجكز اضافة أم أسباب أك القياس عمييا
كاجراءات أما المشرع المصرم فقد نص عمى أسباب الطعف بالنقض في قانكف حاالت  

 .2لطعف أماـ محكمة النقضا
                                                           

بالنقض مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، حيث نصت عمى أنو" ال يقبؿ الطعف  (351كقد جاء ذلؾ كفؽ المادة ) 1
 . إذا كقع بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ.1اال لؤلسباب التالية:

 . إذا لـ تكف المحكمة التي أصدرتو مشكمة كفقا لمقانكف، أك لـ تكف ليا كالية الفصؿ في الدعكل.2
 . إذا صدر حكماف متناقضاف في كقت كاحد في كاقعة كاحدة.3
 .الحكـ بما يجاكز طمب الخصـ.4
 الحكـ المطعكف فيو بنى عمى مخالفة القانكف، أك عمى خطأ في تطبيقو، أك في تفسيره.. إذا كاف 5
 .خمك الحكـ مف أسبابو المكجبة، أك عدـ كفايتيا، أك غمكضيا، أك تناقضيا.6
 .مخالفة قكاعد االختصاص أك تجاكز المحكمة سمطاتيا القانكنية7
راعاتيا كلـ تستجب لو المحكمة كلـ يجر تصحيحيا في مراحؿ . مخالفة اإلجراءات األخرل إذا كاف الخصـ قد طمب م8

 المحاكمة التي تمييا.
لطعف أماـ محكمة النقض حيث اأما المشرع المصرم فقد نص عمى أسباب الطعف بالنقض في قانكف حاالت كاجراءات  2

عي بيا الطعف بالنقض في الحكـ كؿ عف الحقكؽ المدنية كالمدؤ جاء فيو " " لكؿ مف النيابة العامة كالمحكـك عميو كالمس
ف كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيا عمى إ-1النيائي الصادر مف درجة في مكاد الجنايات كالجنح كذلؾ في األحكاؿ اآلتية: 

إذا كقع في اإلجراءات بطبلف اثر في -3إذا كقع بطبلف في الحكـ -2مخالفة القانكف أك عمى خطأ في تطبيقو أك تأكيمو 
ي مف ذلؾ األحكاـ الصادرة في الجنح المعاقب عمييا بالغرامة التي ال تجاكز عشريف ألؼ جنيو، كما ال يجكز الحكـ كيستثن

الطعف فيما يتعمؽ بالدعكل المدنية كحدىا إذا كانت التعكيضات المطمكبة ال تجاكز نصاب الطعف بالنقض المنصكص عمييا 
طعف مف أم مف الخصـك في الدعكييف الجنائية كالمدنية إال فيما يتعمؽ في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية. كال يجكز ال

بحقكقو كمع ذلؾ فممنائب العاـ الطعف في الحكـ لمصمحة المتيـ، كاألصؿ أف اإلجراءات قد ركعيت في أثناء نظر الدعكل 
ا لـ تكف مذككرة في محضر كمع ذلؾ فمصاحب الشأف أف يثبت بكافة طرؽ اإلثبات أف تمؾ اإلجراءات قد أىممت أك خكلفت م

 (30المادة ) الجمسة أك في الحكـ، فإذا ذكر في احدىا أنيا اتبعت فبل يجكز إثبات عدـ إتباعيا إال بطريؽ الطعف بالتزكير"
جراءات الطعف أماـ محكمة  2007لسنة  74مف القانكف رقـ  بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف اإلجراءات الجنائية كقانكف حاالت كا 

 صرية.النقض الم
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( مف قانكف أصكؿ 274كما حدد المشرع األردني أسباب التمييز بمكجب المادة ) 
 .1المحاكمات الجزائية 

حيث  شريع الفمسطيني كالمصرم كاألردنيالطعف بطريؽ النقض بالنسبة لمت ،كمما سبؽ 
 .في ىذه التشريعات كانيفكردت عمى سبيؿ الحصر كما بينا مف نصكص الق

كما ييمنا في ىذه األسباب ىك السبب الخامس الذم جاء تحت أسباب النقض في قانكف  
ألكؿ مف أسباب النقض في قانكف حاالت كاجراءات الطعف ااإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كالسبب 

مات الجزائية كالسبب الثاني في قانكف أصكؿ المحاك ،بالنقض في اإلجراءات الجنائية  المصرية
 .األردني

لممحكـك عميو  سكاء برىد االعتبار كعميو بعد أف حصر الطعف بالحكـ الصادر برىد االعتبار 

يككف الحكـ قاببل لمطعف في حالة الخطأ في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو، كلقد أجمع  ،أك رفض طمبو

 :2ثبلث صكر في تطبيؽ القانكف أك تأكيمو يككفالفقو عمى أف الخطأ 

 .يحتمؿ التأكيؿ مخالفة القانكف بترؾ العمؿ بنص قانكني ال :األولى

 .الخطأ في تطبيؽ القانكف باعماؿ نص قانكني ال ينطبؽ عمى الكاقعة :الثانية

 .اعطاء النص الكاجب تطبيقو معنى غير معناه الصحيح :الثالثة

الصادر بإعادة لمقانكف الحكـ  افالالتميز األردنية بأف "يعتبر مخ كما قضت محكمة 

 ؽ المحكمة مف الكفاء بااللتزامات المدنية.."قاالعتبار لممميز ضده أف تتح
كىك متحقؽ حكما حيث  كما اعتبرت محكمة التمييز األردنية حكـ المحكمة لرىد االعتبار 

جاء في الحكـ "يعاد االعتبار إلى المحككـ عميو )المميز ضده( حكما دكف حاجة إلى صدكر حكـ 
ا داـ أف الجريمة التي حكـ مف أجميا مف نكع جنحة كعقكبة الحبس التي حكـ بيا عقكبة قضائي.م

                                                           
 إال التمييز يقبؿ حيث جاء فييا "ال 1991( لسنة16مف قانكف  أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ ) (274المادة )  1

 األخرل اإلجراءات مخالفة ب البطبلف. طائمة تيا تحتامراع القانكف أكجب التي اإلجراءات مخالفة – أ أكال:: التالية لؤلسباب
 الخطأ أك القانكف مخالفة تمتيا.ثانينا: التي المحاكمة أدكار في تصحيحيا يجر كلـ المحكمة تمبو كلـمراعاتيا  الخصـ طمب إذا
 أحد في الفصؿ عف الذىكؿ: القانكنية.رابعنا سمطتيا المحكمة أكتجاكز االختصاص قكاعد مخالفة تأكيمو.ثالثنا: أك تطبيقو في

 أسبابو مف الحكـ خمك :كاحدة.سادسنا كاقعة في متناقضيف حكميف صدكر : الخصـ.خامسنا طمب يجاكز بما الحكـ أك الطمبات
 غمكضيا. أك كفايتيا عدـ أك المكجبة

 .653مرجع سابؽ، ص ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني سالـ: الزعنكف،ك  الحمبي، محمد عمي سالـ عياد،2
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ب بإعادة كعميو فاف اجابة الطم.جنحية كذلؾ النقضاء خمس سنكات عمى تاريخ انتياء تنفيذ العقكبة
 1" .القانكف لؼااالعتبار لممميز ضده يخ

 برفض طمب رىد االعتبارقضاء المحكمة  كما قضت محكمة النقض المصرية بأف " 
زمة لرىد االعتبار بحكـ القانكف ىك خطأ في تطبيؽ ئي تأسيسا عمى عدـ مضي المدة البلالقضا

 .2القانكف مما يعيب الحكـ كيكجب نقضو "
( مف قانكف اإلجراءات 355فقد حددت المادة ) ،3أما بالنسبة لمكاعيد الطعف بالنقض 

 .4نقضالجزائية الفمسطيني مكاعيد الطعف بال

 

                                                           
مجموعة األحكام الجزائية  يكسؼ خبلد كمحمد خبلد،، مذككر لدل 1993سنة  1545صفحة  233/92ردني رقـ أتمييز 1

 .331ص مرجع سابؽ، ،األردنية
المرصفاوي في شرح  ، حسف صادؽ:( أشار اليو المرصفاكم1277ص 259ؽ 20أحكاـ النقض س 1969/ 17/11)2

 .2006ص ، مرجع سابؽ،قانون اإلجراءات الجنائية المصري
. يككف ميعاد تقديـ طمب الطعف 1( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني حيث نصت عمى أنو:" 355حددت المادة ) 3

 بالنقض لمنيابة العامة، كالمحكـك عميو كالمدعي بالحؽ المدني كالمسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية خبلؿ أربعيف يكمان.
ريخ صدكر الحكـ إذا كاف حضكريان، أك مف اليـك الذم يمي تبميغو إذا كاف . يبدأ ميعاد الطعف بالنقض مف اليـك الذم يمي تا2

حدد المكعد لمطعف بالنقض بمكجب قانكف حاالت كاجراءات الطعف بالنقض  فقدالحكـ بمثابة الحضكرم".أما المشرع المصرم 
مف تاريخ  اؼ  ستيف يكمالمصرم حيث جاء فيو "يحصؿ الطعف بتقرير في قمـ كتاب المحكمة التي أصدرت الحكـ في ظر 

االتجاه سار  =الحكـ الحضكرم، أك مف تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أكتاريخ الحكـ الصادر في المعارضة" كفي نفس 
 لؤلحكاـ التمييز ميعاد 1بأف ". قضت (حيث275/1المشرع األردني  في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية في المادة )

 :المؤبد كاالعتقاؿ المؤبدة الشاقة كاألشغاؿ اإلعداـ أحكاـ ماعدا الجنايات في األخيرة بالدرجة الصادرة
 صدكر تاريخ يمي الذم اليـك مف الميعاد ىذا كيبدأ الشخصي كالمدعي بالماؿ كالمسؤكؿ عميو لممحكـك يكمنا عشر خمسة أ.

ا كثبلثكف العامة النيابات رئيسا ليكم ستكف ب..غيابينا كاف إذا تبميغو تاريخ أكمف كجاىينا كاف إذا الحكـ  يبدأك  العاـ لمنائب يكمن
كما أف الطعف بالحكـ الصادر في مكضكع طمب رد االعتبار ىك لممحكـك  .صدكرالحكـ تاريخ يمي الذم اليـك مف الميعاد ىذا

تنص المادة كما " " بة .النيا1يككف الطعف بالنقض مف كؿ مف  ".عميو طالب رد االعتبار كما يطعف بو مف قبؿ النيابة العامو
كؿ عف ؤ . المس4.المدعي بالحؽ المدني 3.المحكـك عميو.2( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو العامة 349)

حيث جاء فييا أف " لكؿ مف  200لسنة  74ات النقض المصرم رقـ( مف قانكف حاالت كاجراء30الحقكؽ المدنية.كالمادة )
ف درجة كؿ عف الحقكؽ المدنية كالمدعي بيا الطعف بالنقض في الحكـ النيائي الصادر مؤ كالمحكـك عميو كالمسالنيابة العامة 

 يككفحيث جاء فييا""  273في المادة  أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني."كما جاء في قانكف في مكاد الجنايات كالجنح
 دكنما المدنية بااللزامات يتعمؽ ما في الشخصي المدعي حؽ مف .ب. بالماؿ كالمسؤكؿ عميو المحكـك حؽ مف. أ:التمييز
  ."العامة لنيابة رئيسا أك العاـ النائب حؽ مف. ج.سكاىا
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 الغاء الحكم الصادر بَرد االعتبار :الفرع الثاني
أجازت بعض التشريعات العربية كالتشريع الفمسطيني كالمصرم كاألردني  لممحكمة التي  

كذلؾ في حالتيف حسب ما جاء في قانكف اإلجراءات الجزائية  ،أف تمغيو أصدرت الحكـ برىد االعتبار
إذا  نصت عمى أنو " يجكز إلغاء الحكـ الصادر برىد االعتبارحيث  448الفمسطيني بمكجب المادة 

ظير أف المحككـ عميو صدرت ضده أحكاـ أخرل لـ تكف المحكمة عمى عمـ بيا أك إذا حكـ عميو 
د االعتبار د االعتبار بعد رى مف المحكمة التي حكمت  في جريمة كقعت قبمو، كيصدر الحكـ بإلغاء رى

 النيابة العامة. بناء عمى طمب  برىد االعتبار
مف قانكف اإلجراءات الجنائية  549كما جاء المشرع المصرم بنفس الحكـ بمكجب المادة  

إذا ظير أف المحكـك عميو صدرت  كالتي تنص عمى أنو " يجكز إلغاء الحكـ الصادر برىد االعتبار
في جريمة كقعت  رضده أحكاـ أخرل لـ تكف المحكمة عمى عمـ بيا أك إذا حكـ عميو بعد رىد االعتبا

بناء عمى طمب  مف المحكمة التي حكمت برىد االعتبار قبمو، كيصدر الحكـ بإلغاء رىد االعتبار
 .النيابة العامة"

مف قانكف أصكؿ  364/4أما المشرع األردني  فقد سار عمى نفس النيج بمكجب المادة  
ر إذا تبيف أف المحككـ عميو كانت المحاكمات الجزائية كما يمي "يمغى  الحكـ الصادر بإعادة االعتبا

بيا عندما أصدرت حكميا بإعادة االعتبار،أك إذا  قد صدرت ضده أحكاـ أخرل لـ تعمـ المحكمة
يصدر الحكـ بإلغاء إعادة االعتبار  -ب.حكـ عميو بعد إعادة االعتبار في جريمة كقعت قبؿ اعادتو
 طمب النيابة العامة". مف المحكمة التي كانت قد حكمت باعادتو  كذلؾ بناء عمى

 :في حالتيف ىما يجكز إلغاء الحكـ الصادر برىد االعتبار 
إذا ظير أف المحككـ عميو صدرت ضده أحكاـ أخرل لـ تكف المحكمة قد عممت بيا كقت .أ 

 أف حكمت برىد االعتبار.
كيجكز اإللغاء حتى كلك كاف الحكـ الذم لـ يكف تحت بصر المحكمة قد تكافرت فيو  
كعمة جكاز إلغاء الحكـ برىد  ،ىك جكازم لممحكمة رىد االعتبار، طالما أف الحكـ برىد االعتبارشركط 
ىك مظنة أف تككف المحكمة التي قضت بو قد اعتقدت أنو لـ تصدر ضد المحكـك عميو  االعتبار
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فالمشرع يرغب في طرح األمر عمييا ثانية لترل إذا ما كاف اكتشاؼ تمؾ األحكاـ  ،أحكاـ أخرل
 يغير مف تقديرىا لؤلمكر مف عدمو.

د االعتبار.ب  أما إذا كانت الجريمة  ،في جريمة كقعت قبمو إذا حكـ عمى المحككـ عميو بعد رى
كالعمة ىي عدـ استفادة المحككـ عميو مف إخفاء  ،كقعت بعد رىد االعتبار، فبل يجكز اإللغاء

ير المحكمة لحسف سيره خاصة أنيا لـ تدخؿ في تقد ،جريمة كقعت منو في مدة االختبار
 .كسمككو

القانكني   القضائي بخبلؼ رىد االعتبار اما بالنسبة إلى جكاز تكرار الحكـ برىد االعتبار 
فقد نص قانكف اإلجراءات  ،زمة لذلؾ بحكـ القانكفف يتكرر كؿ ما تكافرت الشركط البلالذم ممكف أ

الحكـ برد اعتبار المحككـ عميو اال مرة عمى أنو " ال يجكز ( 446) الجزائية الفمسطيني في المادة
 كاحدة "

مف قانكف اإلجراءات الجنائية  (547) المشرع المصرم بمكجب المادة كبنفس الحكـ أخذ 
اره بالنسبة فبل يجكز أف يرد إليو اعتب ،ثـ صدر بحقو حكـ آخر ،كمقتضى ذلؾ أنو إذا رد اعتباره

فيذا دليؿ نيائي عمى  ،كـ عميو بعد أف رد إليو اعتبارهألنو إذا أديف المحك كذلؾ ليذا الحكـ األخير؛
 .كال داعي لعكدة التسامح معو ،أنو غير جدير بالمزايا التي منحيا لو المشرع

كلقد كرد تعميؿ ذلؾ في المذكرة لقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم التعميؿ لعدـ جكاز  
مف أناس  ف اجتناب تكرار طمب رىد االعتبارالحكـ برىد االعتبار ألكثر مف مرة حيث جاء فييا "يحس

كلك أنا نعدـ  ،فإعادة االعتبار لـ يكضع لممجرميف العاتيف ،يدلكف عمى عدـ استقامتيـ كصبلحيـ
أمثمة تككف العقكبة فييا عف جريمة كقعت عفكا كال يصح اتخاذىا دليبل عمى تحكؿ المحككـ عميو 

 1عف جادة االستقامة، انما ىذه األمثمة الشاذة اليعتد بيا القانكف"
د االعتبار لمرة ثانية لمسمطة التقديرية لممحكمة كيجب عمييا أف   بحيث ال يخضع طمب رى

 .؛ ألف المشرع لـ يجز تجديده بأم حاؿ مف األحكاؿقبؿ الخكض في تفاصيمو رفضو شكبلن ت
في قانكف أصكؿ  بعدـ جكاز تكرار الحكـ برىد االعتبار  اأما المشرع األردني  فمـ يكرد نص 

 .المحاكمات الجزائية
                                                           

 .606ص مرجع سابؽ، شرح قانون العقوبات القسم العام، :، محمكد مجمكدمصطفى1
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 ثار رد االعتبارآ :ثالمبحث الثال
ثر في اعتباره كمكانتو كبير األى شخص بجناية اك جنحة لو ال ريب بأف اصدار حكـ عم 

 1.حتى لك لـ يؤدم ذلؾ لحرمانو مف حقكقو المدنية كالسياسية ،االجتماعية عمكما
كلكف في بعض األحياف يترتب عمى الحكـ باالدانة الحرماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا كقد يككف 

يتقدـ لمكظيفة العمكمية ىذا الحرماف بنص صريح كقد يككف ضمنيا كذلؾ مف خبلؿ االشتراط فيمف 
 .أف ال يككف محككما في جناية أك جنحة

نص قانكف العقكبات العراقي  ،رماف مف التمتع بالحقكؽ كالمزاياعمى الحفي مجاؿ النص الصريح عك 
ىذه الحقكؽ قد كردت عمى سبيؿ الحصر في القانكف فقد ذكرت المجمكعة األكلى منيا في الفقرة أ 

 :كىي ما يأتي 2د االعتبارمف قانكف ر  1مف المادة 
التصكيت كالترشيح في االنتخابات العامة كانتخابات المجالس المحمية كالبمدية كالجمعيات  .1

 .كعضكية مجالس إدارة المؤسسات كالييئات األخرل
 .التكظيؼ اك االستخداـ في الدكائر الرسمية كشبو الرسمية .2
 .بكظيفة عمكميةالتقاعد اذا كاف الحكـ عف جريمة مخمة بالشرؼ تتعمؽ  .3
 .حمؿ السبلح .4
 .الكصاية كالقكامة كالككالة .5
 .حمؿ األكسمة .6
 .أم حؽ يقرر الحرماف منو بقانكف آخر .7

 :منو كىي ما يأتي 96أما المجمكعة الثانية فقد كرد ذكرىا في قانكف العقكبات في المادة 
 الكظائؼ كالخدمات التي كاف يتكالىا. .1
 التمثيمية. أف يككف ناخبان اك منتخبان في المجالس .2
 أف يككف عضكا في المجالس اإلدارية اك البمدية اك إحدل الشركات اك كاف مديران ليا. .3
 أف يككف كصيان اك قيمان اك ككيبلن. .4
 3.أف يككف مالكان اك ناشران اك رئيسان لتحرير إحدل الصحؼ .5

                                                           
نقبل  ،538، ص 1976الطبعة االكلى، ، مطبعة الدكادم، دمشؽ، المبادئ العامة في التشريع الجزائيالفاضؿ، محمد: 1

 . 538، مرجع سابؽ، ص إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيق: ، صالح أحمد محمد حجازمعف: 
 .1/31/1967ذاعٌز1366عقىانعضص:–انًُشىعفًانىقائعانعغاقٍحقاَىٌعصاالعرثاعانعغاقًانًهغً،2
 .147ص  ، مرجع سابؽ،تشريع لرد االعتبار في العراقالحاجة الى ناصر كريمش خضر:  الجكراني، 3
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االعتبار قانكنيا اك د كلرىد االعتبار اثار قانكنية معينة كال تختمؼ ىذه االثار فيما لك كاف رى  
 .دانة يزكؿ مف أساسو كال يرتب ام اثر مستقببل دكف الماضيف الحكـ القاضي باإلإقضائيا ف

د االعتبار بالنسبة لممحككـ عميو )مطمب أكؿ (   ،حيث سيتناكؿ الحديث في ىذا المبحث أثار رى
 .كأثار رىد االعتبار بالنسبة لمغير )مطمب ثاني(

 
 .اثار َرد االعتبار بالنسبة لممحكوم عميو :المطمب االول

 اف رىد االعتبار يتطمب كقكع جريمة يداف فييا المحككـ عميو بعقكبة عمى اف االثر المترتب 
في تعميمات النائب العاـ عمى حيث جاء ،كاف ذلؾ الرد قانكنيا أـ قضائيااء لرىد االعتبار كاحد سك 

يراعي أف ما ينتجو الحكـ مف آثار قبؿ الحكـ برىد االعتبار، يظؿ قائمان كباقيان، فإذا كاف المحكـك  أنو
كاعتبر بالنظر إلى حكـ اإلدانة عائدان أك قد عزؿ مف كظيفتو  ،عميو قد ارتكب قبؿ رد اعتباره جريمة

 .1فكؿ ذلؾ يبقى صحيحان بالرغـ مف زكاؿ حكـ اإلدانة برىد االعتبار ،العامة
محك حكـ االدانة كآثاره المستقبمية كاستعادة الحقكؽ عف  الحديث في ىذا المطمب كعميو سنتناكؿ
 )الفرع ثاني(. عمييا كاالستثناء استعادة الحقكؽ ك ،)الفرع األكؿ(

 
 .محو حكم اإلدانة وآثاره المستقبمية :الفرع األول
د االعتبار بأحكاـ   ( مف قانكف اإلجراءات 451المادة )كقد تناكؿ المشرع الفمسطيني أثار رى

دانة بالنسبة لممستقبؿ د االعتبار محك الحكـ القاضي باإلالفمسطيني حيث نصت " يترتب عمى رى 
كبصفة خاصة حاالت انعداـ االىمية كالحرماف مف  ،ثار جنائيةآكزكاؿ كؿ ما يترتب عميو مف 

( حيث 552ئية المصرم كفؽ المادة )الحقكؽ كالمزايا " كبنفس الحكـ جاء قانكف اإلجراءات الجنا
دانة بالنسبة لممستقبؿ كزكاؿ كؿ ما يترتب باإلنصت " يترتب عمى رىد االعتبار محك الحكـ القاضي 

 .ثار الجنائية "و كالحرماف مف الحقكؽ كسائر اآلعميو مف انعداـ األىمي
المترتب عمى رىد االعتبار ىك أثر مستقبمي ال يمكف أف يترتب عميو محك  ربحيث أف األث 

الجريمة في ذاتيا كانما فقط عمى المستقبؿ مف خبلؿ محك الحكـ باالدانة مف صحيفة السكابؽ 
                                                           

 .2006( لسنة 1رقـ )مف تعميمات النائب العاـ الفمسطيني ( 1024)المادة 1



  75 
 

ف ىذه الجية إعدـ محككمية ف ةكظيفو شيادبحيث اذا طمب مف أحد االشخاص المتقدميف لشغؿ 
شيادة عدـ محككمية بحيث تثبت أف ىذا الشخص الحاصؿ عمى رىد ىذا الشخص  تسمـأف  اعميي

 .االعتبار ال يكجد لو سكابؽ بالسجؿ العدلي
 

 .واالستثناء عمييا ستعادة الحقوقا الفرع الثاني:

 ستعادة الحقوق ا :أوأل
فيما يتعمؽ بالحقكؽ التي يستردىا المحككـ عميو برد االعتبار لـ يرد نص قانكف  
الجزائية الفمسطيني كال في قانكف العقكبات األردني النافذ في فمسطيف يحدد الحقكؽ التي االجراءات 

بعقكبة جنائية أك جنحية كلكف الحرماف كرد في  كـ عميو التمتع بيا بسبب االدانةيمتنع عمى المحك
قانكف مثؿ قانكف الخدمة المدنية ك  ي الكظائؼ العامة كما أشرت سابقامعظـ القكانيف الخاصة بتكل

كما يجب االشارة اليو أف مف رد اليو اعتبار ال يعني ذلؾ مف  ،الخدمة في قكل األمف الفمسطيني 
" :كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقكليااستعادة حقكقو كجكب الحصكؿ عمى ىذا الحؽ 

الجنائية محك ت مف قانكف اإلجراءا (552)كاف ترتب عميو عمبل بنص المادة  الحكـ برىد االعتبار
كالحرماف مف  ما يترتب عميو مف انعداـ االىميودانة بالنسبة لممستقبؿ كزكاؿ كؿ الحكـ القاضي باإل

ما ألف  ،اال انو ال يمكف أف يترتب عميو محك الجريمة في ذاتيا ،الحقكؽ كسائر االثار الجنائية
أف تزكؿ أثاره فعبل أك  عمى أنو كاف أمكف ،كالكاقع ال يمحى حدث بالفعؿ قد أضحى مف الكاقع

 –كبالنظر إلى قانكف المحاماة  –كاألمر في ذلؾ  ،قانكنا فأف معانيو كداللتو قد تبقى لتنبئ عنو
 –بناء عمى ما سبؽ –ف رىد االعتبارتفصؿ في طمبات القيد كلما كاقديرم يرجع فيو إلى الييئة التي ت

ألف قانكف المحاماة لـ يدع كما فعمت ال يكسب الطاعف حقا خالصا في القيد بجدكؿ المحاماة 
بؿ يستكجب القانكف فيمف يقيد اسمو بالجدكؿ أف يككف حسف  ،بعض القكانيف إلى اغفاؿ ىذا النظر

كال  –كىي مينة ذات طابع خاص  –السمعة حائزا بكجو عاـ عمى ما يؤىمو لؤلحتراـ الكاجب لممينة 
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ف المجنة اذا رفضت قيد الطاعف استنادا إلى إف ،رط أف تثبت عدـ االىمية بحكـيمـز لتخمؼ ىذا الش
 .1عميو ىذه المحكمة ممت سمطتيا في التقدير الذم تقرهما تبينتو مف ماضيو تككف قد استع

كما أف الجية التي يقدـ الييا طمب التكظيؼ غير ممزمة بقبكلو مف سبؽ عميو الحكـ  
يا سمطة تقديرية في قبكلو كىذا ما بجريمة مخمو بالشرؼ كاألمانة أف تقبؿ بتكظيفو فيي جية ل

 بأف" قضت بو محكمة العدؿ العميااألردنية
 اف المحاميف سجؿ في تسجيمو يطمب فيمف المحاميف نقابة قانكف مف /ىػ(8المادة ) تشترط .1

 اك بجريمة أخبلقية حكـ ضده صدر اك اديف قد يككف ال كاف كالسمعة السيرة محمكد يككف
 عمؿ اك في أم كظيفة خدمتو تككف ال كاف الكرامة ك الشرؼ تمس باالسب تأديبية بعقكبة

 فبل كعميو بالشرؼ ماسة السباب منيا بأم صمتو انقطعت انتيت أك سابقة في أم مينة
 حكـ عمى بناء بالكظيفية عبلقتو انتيت بمف المحاميف سجؿ في التسجيؿ شركط تتكفر
 .كاالستقامة كالكرامة بالشرؼ المخمة مف الجرائـ نياأل الرشكة بجـر دانتوإب صادر جزائي

 عمى يترتب ما الف المحاميف سجؿ في التسجيؿ لغايات االعتبار برد االحتجاج يرد ال .2
 جنائية ثارآك  الحقكؽ حرماف مف الجنائي الحكـ عمى مايترتب زكاؿ االعتبار برد الحكـ
 ذاتيا. في الجريمة يمحك كال لممستقبؿ بالنسبة

 حقا اكسبو مما بتسجيمو النقابة لمجمس نسبت قد المينة شؤكف لجنة بأف المستدعي قكؿ اف .3
 المجمس بو يستأنس رأم مجرد ىك التنسيب الف قانكني عمى أساس يقكـ ال ذلؾ في

 النيائي". القرار صاحب
 ،المساكاة بقكاعد كالتذرع بيا االحتجاج التسجيؿ لطالب يجكز سابقة القانكف مخالفة تعد ال .4

 لممطالبة مجاؿ كال القانكنية المساكاة ىي كالقانكف بالدستكر المقصكدة المساكاة قكاعد الف
 .2مشابية" اخرل حاالت في كنكاىيو القانكف اكامر عف الخركج حاالت في بيا
مف  (7/47)كما قضت محكمة العدؿ العميا األردنية بحكـ ليا " يتضح مف نص المادة  

الباحثة في رىد االعتبار كالمادة الثامنة مف قانكف نقابة  1991لسنة  (15)قانكف العقكبات رقـ 
                                                           

، مرجع سابؽ، العود وَرد االعتبار أشار اليو خميؿ، عدلي: (9ص  12س  32/1/1961ؽ جمسة  30لسنة  10طعف رقـ 1(
 .153ص 

 .103ص ،1993سنة  ،4ج ،01 ،(19/1992األردنية رقـ )حكـ محكمة العدؿ العميا 2
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بأف الحكـ  ،المحاميف الباحثة في الشركط الكاجب تكفرىا فيمف يطمب تسجيمو في سجؿ المحاميف
ثارة بالنسبة لممستقبؿ مع بقاء كاقع الجريمة قائما كدالالتو آيسقط حؽ االدانة بمحك  برىد االعتبار
ت ف ىذا النص يناؿ مف سمطة مجمس نقابة المحاميف التقديرية لغاياأغير  ،المجتمعماثمو في 

ف أا حؽ الرقابة عمى تقديره ما داـ ييا كال تممؾ محكمة العدؿ العميإلتطبيؽ المادة الثامنة المشار 
 1لؼ القانكف"اا يخىذا التقدير نائـ عمى أسباب تبرره كليس فيو م

مف  7في الفقرة  ثار رىد االعتبارآقد أكرد النص عمى  نيالمشرع األردأضؼ لذلؾ بأف  
دانة في أم رتب عمييا سقكط الحكـ القاضي باإلقانكف العقكبات حيث نصت " إعادة االعتبار، كيت

ماف مف الحقكؽ كأم بالنسبة لممستقبؿ بما في ذلؾ الحر  ىاثار آكمحك جميع  ،مة جنائية اك جنحيةجري
 ثار جرمية أخرل "آ

ماـ المحاكـ االدارية فقد قضت المحكمة االدارية العميا أاما عف حجية الحكـ الجزائي  
المصرية ". رد االعتبار في االحكاـ الجنائية الصادرة في جرائـ السرقة كالنصب كالتزكير كالشركع 

 2لقياـ المسؤكلية التاديبية قبؿ المكظؼ".االمانة ال يقكـ مانعا  ةفي ارتكابيا اك خيان
ك اف يستعيد أيخكؿ الشخص أف يستعيد كظيفتو التي عزؿ منيا  الف رىد االعتبار إبحيث  

يفقد المكظؼ الحؽ في  "ةقضت محكمة العدؿ العميا األردنيحقكقو التقاعدية التي حـر منيا كىذا ما 
 راتب التقاعد اك المكافأة اذا حكـ بحكـ قطعي عف جـر اختبلس امكاؿ الدكلة اك سرقتيا اك جـر

ال يترتب عمى  -2/ب( مف قانكف التقاعد المدني. 26التزكير في الكثائؽ الرسمية عمبل بالمادة )
 ،رجعي فيما يتعمؽ بالحقكؽ التي فقدىا المستدعي بسبب الجـر الذم اديف بو أثرم أإعادة االعتبار 

دية التي حـر كقو التقاعفميس لمف رد اعتباره اف يستعيد كظيفتو التي عزؿ منيا أك أف يستعيد حق
 3مقصكرة عمى المستقبؿ ام الفترة البلحقة لصدكر قرار رىد االعتبار.." ار رىد االعتبارإف آث ،منيا

                                                           
 عف مكسكعة التشريعات األردنية 001310ص ،1992( 62/1992حكـ محكمة العدؿ العميا رقـ )1

www.lob.gov.jo/ui/main.html. 
سٍضادًض،َقالعٍيذًض،539فًيجًىعحانسُحانثانثح،ص32نسُح317،طع17/1/1987ٍانًذكًحاالصاعٌحانعهٍا،2

.118،ص2118يذًض:"انرُاسةتٍٍانجغًٌحانراصٌثٍحوانعقىتهانراصٌثٍح"،صاعانفرخنهجهٍضانفًُ،االسكُضعٌح،
مكسكعة التشريعات األردنية  2050ص ،1992 (،82/1992حكـ محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ )3

www.lob.gov.jo/ui/main.html. 
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لممحككـ عميو بأف تعكد اليو  ف التشريع الفرنسي قد رتب عمى رىد االعتبارإأما في فرنسا ف 
كال يصبح لمزكجة حؽ طمب  ،حقكقو المفقكدة كذمتو المالية كحؽ االيصاء كالشيادة كاالنتخاب

الطبلؽ بناء عمى ىذا الحكـ بالنسبة لممستقبؿ أما الماضي فبل يتأثر برىد االعتبار، حيث أف الشيادة 
إلى ذلؾ أضؼ  ،ال يؤخذ بيا كالطبلؽ الذم تـ ال يمغى كما أف الحرماف مف رتبة أك نيشاف ال يعكد

بير االحترازية كالحرماف مف استغبلؿ بعض ال يؤثر عمى تدابير األمف أك التدا أف رىد االعتبار
 .1ألكثر مف مرة المؤسسات كال يمنع القانكف الفرنسي رىد االعتبار

 
 االستثناءات في إستعادة الحقوق. :ثانيا

نة بالنسبة لممستقبؿ كيزيؿ برد االعتبار يترتب عميو محك الحكـ باإلدا بالرغـ مف أف الحكـ 
 أف المشرع اال،قو التي حـر منيا بحكـ اإلدانةرد إعتباره مف استعادة حقك  وكيمكن ،آثاره الجنائية

حيث جاء فييا "  2قانكف السمطة القضائية الفمسطيني( مف 16الفمسطيني قد نص كفؽ المادة )
أال يككف قد حكـ عميو مف محكمة أك مجمس تأديب لعمؿ مخؿ  -3.:يشترط فيمف يكلى القضاء

 ."عاـ يو إعتباره أك شممو عفكقد رد ال بالشرؼ كلك كاف
إال أف المشرع األردني قد تكسع في ىذا اإلستثناء مف استعادة الحقكؽ كىذا ما نصت عميو الفقرة 

قد استثني مرتكبي جرائـ معينة ف ،( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني365( المادة )5)
يتكلى أم شخص اعيد اليو اعتباره ككاف محككما مف تكلي بعض الكظائؼ العميا في الدكلة ".أف ال 

باألخبلؽ كاآلداب اإلئتماف كجميع الجرائـ المخمة )اإلختبلس كالرشكة كسكء  :أم مف الجرائـ التالية
كيذىب الدكتكر  القضاء كعضكية مجمس األمة كالكزارات." :كالثقو العامة( أيا مف الكظائؼ التالية

 ااألثر غير محبذ ذلؾ أنو يعيؽ المعاد اعتباره مف ككنو مكاطن إلى القكؿ بأف ىذا 3كامؿ السعيد
ىذا ما ذىب اليو أستاذنا الكبير  ،عاديا كسائر المكاطنيف بعد أف كفى بدينو نحك المجتمع كاألفراد

                                                           
 .120-119ص ، مرجع سابؽ،لممجرم التائب في الدول العربية إعادة االعتبارحسف صادؽ : ، المرصفاكم1
.أضؼ الى ذلؾ بأف المشرع األردني قد نص عمى ىذا اإلستثناء 2002( لسنة 1قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ ) 2

 /د( "أف ال يككف محككما مف محكمة 10في المادة ) 1972( لسنة 49مف استعادة الحقكؽ في قانكف استقبلؿ القضاء رقـ )
ة صالح أحمد محمد: إعاد ،أشار اليو: حجازم،ك مجمس تاديبي ألمر مخؿ بالشرؼ كلك رد اليو اعتباره أك شممو عفك عاـ "أ

 .127ص ،مرجع سابؽ االعتبار بيف النظرية كالتطبيؽ،
.782ص ،1998 المكتبة الكطنية، "،"دراسة مقارنة األردنيلعامة في قانون العقوبات شرح األحكام االسعيد، كامؿ: 3
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عمى أف لمنص السابؽ ذكره ما يبرره فالكظائؼ المذككرة ال يجكز أف يتكالىا مف حكـ عميو بجريمة 
 بأصكؿ جزائية كلك رد اليو اعتباره كذلؾ بسب 365/5كص عمييا في المادة مف الجرائـ المنص

الطبيعة الخاصة ليذه الكظائؼ كارتباطيا بييبة الدكلة كاسميا كبيذا يككف المشرع األردني  مكفقا 
 نظيره األردني  مى المشرع الفمسطيني أف يحذك حذكفي ابقائو ليذا االثر المستقبمي متمنيف ع

 
 آثار َرد االعتبار بالنسبة لمغير :الثانيالمطمب 
عمى الغير حيث  ذىبت اغمب التشريعات المقارنة بأنو ال يجكز االحتجاج  برىد االعتبار 

تي ترتبت ليـ بناء عمى الحكـ عمى الغير فيما يتعمؽ بالحقكؽ ال أنو ال يجكز االحتجاج برىد االعتبار
مف ( 452)كالتعكيض كىذا ما نصت عميو المادة  دانة كعمى كجو الخصكص فيما يتعمؽ بالردباإل

قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كعمى نفس النيج سار كبل مف المشرع المصرم في المادة 
تأثير  أفحيث جاء فييا  (48)كفؽ المادة  النص في قانكف العقكبات األردني كما جاء ىذا ،(553)

 أك الجزائية األحكاـ تسقط التي األسباب إف ،المدنية االلزامات عمى الجزائية األحكاـ سقكط أسباب
 لؤلحكاـ خاضعة تظؿ أف يجب التي المدنية اإللزامات عمى ليا تأثير ال تعمقيا أك تنفيذىا تمنع

 .الحقكقية
د االعتبار  اللتزامات المالية كىذا ىك القضائي الكفاء با كمف الجدير بالذكر بأنو يجب لرى
مكف ي ومف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كاالستثناء أن (439)كفؽ نص المادة  األصؿ

عسار المحككـ عميو كعدـ قدرتو عمى الكفاء إتجاكز ىذا الشرط عند التأكد مف حالة  لممحكمة أف
 .بااللتزامات المالية

تجعؿ   التشريعات الث أف جميع يالمحاكـ المدنية بح ـالحجية أماحكـ الجزائي لمكيبقى  
ـ عميو الذم صمح يمنح لممحكك  كألنو اذا كاف رىد االعتبار ،أم أثر عمى حقكؽ الغير لرد االعتبار

 .1مف تضرر مف الجريمة التي اقترفيايعيش كمكاطف شريؼ فبل ذنب ل ىأمره كاستقاـ حت
كلذلؾ فاف المحككـ عميو كاف أعيد  ،حيث أف آثاره تقتصر عمى الشؽ الجزائي دكف المدني 

 .اعتباره يبقى مسؤكال عف تعكيض ما لحؽ الغير مف ضرر
 ألنو اذا  فبل يجكز لممحككـ برد اعتباره اف يدفع طمب التعكيض بالحكـ برىد االعتبار 

                                                           
 .117ص المرجع السابؽ،، َرد االعتبار لممجرم التائب في الدول العربية المرصفاكم، حسف صادؽ،1
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 .1طير مف الكجية الجنائية فبل يزاؿ مسؤكال عف كؿ ضرر ترتب عمى خطئو
تمتد إلى األحكاـ التاديبية كالغرامات الصادرة مف السمطات  ال كما أف أثار رىد االعتبار 

 كبالتالي فاف رىد االعتبار ،كانت ناتجة بسبب الجريمة ذاتيا مكضكع الحكـ الجزائي التأديبية كلك
 .2بشأف الحكـ الجزائي ال يزيؿ أثر ىذه القرارات أك األحكاـ التأديبية

بحت كال يرتب أم أثر عمى الجانب المدني  كنخمص بأف أثر رىد االعتبار ىك أثر جزائي 
 .بالنسبة لحقكؽ الغير

 
 أثر رد االعتبار عمى التدابير اإلحترازية  :المطمب الثالث

ع مف كقكع الجرائـ متالتدابير االحترازية ىي عبارة عف إجراءات عبلجية تقرر لحماية المج 
عيا القاضي عمى كؿ مف تثبت خطكرتو قكىي تتخذ لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة كيك  ،كحماية أفراده

 .3اإلجرامية
فقد أخذت التشريعات الحديثة بنظاـ  ،كىي مجمكعة مف االجراءات يفرضيا القانكف 

ذا يككف المشرع قد أخذ باألساليب كبي ،صبلحوالتدابير االحترازية الى جانب العقكبة لتحقيؽ 
 .التي تيدؼ الى جانب الردع إصبلح المجـر كعدـ عكدتو لئلجراـ مره أخرل الجنائية الحديثة

(" التدابير االحترازية 28عمى التدابير االحترازية بمكجب المادة )4كقد نص قانكف العقكبات األردني
 :ىي

 .المانعة مف الحرية .1
 .المصادرة العينية  .2
 .الكفالة االحتياطية  .3
 .إقفاؿ المحؿ  .4

                                                           
 .265ص  ، مرجع سابؽ،الموسوعة الجنائية عبد الممؾ:جندم  بؾ،1
دار الفكر  ،المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصةالعقوبات التأديبية لمعاممين عبد الكىاب: البندارم،2

في قانون اإلجراءات الجزائية  َرد االعتبار :، الياـ محمد حسفالعاقؿ ،نقبل عف ،541ص بدكف تاريخ، القاىرة، العربي،
 .100ص مرجع سابؽ، اليمني والتشريعات العربية،

 .499ص ،1997 ، عماف، مكتبة دار الثقافة،قانون العقوبات القسم العامشرح محمد عمي السالـ عياد: ، انذهث3ً
 النافذ في فمسطيف. 1960( لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ ) 4
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 .كقؼ ىيئة معنكية عف العمؿ أك حميا  .5
 يمكف أف تفرض بدكف فبلا تخضع لمبدأ الشرعية تتفؽ التدابير اإلحترازية مع العقكبات أني 

 .1نص
 كتختمؼ التدابير االحترازية عف العقكبة مف حيث:

 ،ا في القانكف كيجب أف تككف محددةأنيا غير محددة المدة أما العقكبة فيككف منصكص عميي .1
قيا خبلؿ فترة التحقيؽ االبتدائي أك الحبس االحتياطي يجكز تطبيأف التدابير االحترازية كما 

 .2أما العقكبة فبل تطبؽ إال بعد صدكر الحكـ 
التدابير االحترازية ال يشترط ارتكاب الشخص لجريمة ما اليقاعيا أما العقكبة فبل تكقع اال  .2

 .3ب الجريمة مع تكافر جميع أركانيابعد ارتكا
فايقاع العقكبة اليدؼ منيا منع  ،ة تختمؼ عف العقكبة مف حيث اليدؼالتدابير اإلحترازي .3

تدابير  كبينما ىدؼ التدابير االحترازية ى ،الجريمة مف خبلؿ تحقيؽ الرد العاـ كالخاص 
كقائية لمنع كقكع جريمة فبل يقصد منيا ايبلـ الجاني بقدر جريمتو بؿ الصبلحو كتحقيؽ 

 .4الردع الخاص
أضؼ الى ذلؾ بأف التدابير االحترازية ال تخضع لنظاـ كقؼ التنفيذ أك العفك العاـ أك  .4

بعكس العقكبات التي تكقع بحؽ كؿ مف يرتكب جريمة  ،5الخاص أك التقادـ أك رد االعتبار
 كحكـ عميو بجناية أكجنحة.

إال أف الفرؽ قائـ  سكاء بالنسبة لممستقبؿت كالتدابير اإلحترازية عمى حد انقضاء العقكبا 
ال يجكز لمف حكـ عميو  ،يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ رد االعتبار بيف التدابير االحترازية كالعقكبة فيما

                                                           
.499ص،1997انعاو،عًاٌ،يكرثحصاعانثقافح،شرح قانون العقوبات القسنيذًضعهًانسانىعٍاص:،انذهث1ً
أشار اليو،  676ص ،1974 لقاىرة،ا ، دار النيضة العربية،المدخل وأصول النظرية العامة راشد، عمي: القانكف الجنائي، 2

الجامعة  –راسات العميا كمية الد ، رسالة ماجستير،إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيقصالح أحمد محمد:  حجازم،
 .22ص ،1997 األردنية،

الجامعة  –يا كمية الدراسات العم ، رسالة ماجستير،إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيقصالح أحمد محمد:  حجازم، 3
 .23ص ،1997 األردنية،

، أشار اليو، 676ص ،1974 دار النيضة العربية، القاىرة، المدخل وأصول النظرية العامة، راشد، عمي: القانكف الجنائي، 4
 الجامعة –كمية الدراسات العميا  ، رسالة ماجستير،إعادة االعتبار بين النظرية والتطبيقصالح أحمد محمد:  حجازم،
.22ص ،1997 األردنية،

.511ص،1997،عًاٌ،يكرثحصاعانثقافح،شرح قانون العقوبات القسن العاميذًضعهًانسانىعٍاص:انذهثً،5
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يؤثر عمى المحكـك عميو  .ذلؾ ألف التدبير االحترازم ال1ر إحترازم أف يطمب رد اعتبار عنوبتدبي
لتدابير االحترازية لطمب رد االعتبار كاندماجو بالمجتمع كال تحقره كبذلؾ ال تقكـ المصمحة كحالة ا

فإنيا تمس المركز االجتماعي لممحككـ عميو كبذلؾ المصمحة قائمة  ،عنو عمى النقيض مف العقكبة
 .لرد االعتبار عف المحككـ عميو بعقكبة جنائية أك جنحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،ًاٌ:صاعانثقافحنهُشغوانرىػٌع.ع1.طاإلجراءات الجزائية الفلسطينيالوجيز في قانون أتىعفٍفح،طاللعثضانجثاع:1

 .417-416ص
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 الخاتمة 
في قانكف  رىد االعتباركىك مكضكع  لقد استعرض الباحث مكضكعان ىاماى كدقيقاى، 

( مف قانكف 452-436اإلجراءات الجزائية كلقد حرص المشرع الفمسطيني كمف خبلؿ المكاد )
خصص مف  عمى اعتماد نظاـ رىد االعتبار 2001لسنة  (3) اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ

اف المشرع الفمسطيني كعميو لقد ك ،األسباب التي تؤدم إلى زكاؿ الحكـ باالدانة بالنسبة لممستقبؿ
 .بأخذه بيذا النظاـ عمى نيج المشرع المصرم كاألردني مكفقا بسيره
القضائي الذم يككف بناء عمى حكـ مف  رىد االعتبار :كىي نكعيف نا أنكاع رىد االعتباربيٌ  

الحاجة القانكني الذم يتحقؽ بقكة القانكف دكف  المحكمة المختصة. أما النكع الثاني فيك رىد االعتبار
 .إلى حكـ قضائي بمجرد تكافر الشركط المحددة

القانكني كالقضائي  :بنكعيف قد جعؿ نطاؽ رىد االعتبارالفمسطيني المشرع كما أف  
فقد سار عمى نيج قريب مف المشرع الفرنسي بحيث انو نص  ردنيلمجنايات كالجنح، أما المشرع األ

 جنحية ككذلؾ المشرع الفرنسي حيث أف رىد االعتبارالقانكني فقط لمعقكبات ال عمى أف رىد االعتبار
 .القانكني يككف بالنسبة لؤلحكاـ التي ال تتجاكز الخمس سنكات فقط

أما عف نطاؽ رد االعتبار فقد نص المشرع الفمسطيني عمى انو يجكز رد اعتبار كؿ مف  
 نكم الخاص.حكـ عميو في جناية أك جنحة كلـ ينص بشكؿ صريح عمى رىد اعتبار الشخص المع

في التشريعات المقارنة جاءت متقاربة إلى  كما أف الشركط الكاجب تكافرىا لرىد االعتبار 
أف كما  ،القانكني القضائي التختمؼ كثيرا عف رىد االعتبار حيث أف شركط رىد االعتبار ،حد كبير
منتقد نظرا  كما تبيف لنا بأف رىد االعتبار ،جاءت إلى حد كبير متقاربة زمة لرىد االعتبارالمدة البل

 .لممدد الطكيمو الغير مجدية لممحكـك عميو
كقد نص المشرع الفمسطيني عمى أف المحكمة المختصة في الفصؿ بطمب رد االعتبار  

برد االعتبار قاببل كجعؿ الحكـ الصادر  ،القضائي ىي محكمة البداية التابع ليا المحككـ عميو
لمطعف  أـ قابؿ كـ المحكمة في ىذه الحالة نيائيالستئناؼ دكف أف يحدد أف حالمطعف بطريؽ 
 .حيث شاب النص غمكض بطريؽ النقض
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بنكعيو القضائي  رىد االعتبار فخمص الباحث الى القكؿ بأف أما عف آثار رىد االعتبار 
كزكاؿ كؿ ما رتبو كالقانكني يترتب عميو محك الحكـ القاضي باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ دكف الماضي 

 ،الحكـ باإلدانة مف أثر جنائي كعمى كجو الخصكص انعداـ األىمية كالحرماف مف الحقكؽ كالمزايا
 أما بالنسبة لآلثار المدنية فبل يمكف االحتجاج بو عمى الغير فيما يتعمؽ بالرد كالتعكيض.
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 التوصيات
 :يكصي بما يميف الباحث إكفي نياية ىذه الدراسة ف

بالنسبة لمشخص المعنكم المحككـ عميو بجريمة  لـ يتطرؽ المشرع الفمسطيني لرىد االعتبار -1
خبلفا لممشرع الفرنسي الذم نص عميو في قانكف اإلجراءات الجنائية بمكجب  ،بنص صريح

 لذلؾ نكصي المشرع الفمسطيني بأف يتدخؿ لينص عمى رىد االعتبار ،(798/1المادة )
معنكيا عاما كالجمعيات كاف شخصا اء المعنكم مف الناحية الجزائية سك لمشخص 
نظرا لكثرة الشركات كتعدد  ،أك شخصا معنكيا خاصا كالشركات التجارية كالمنظمات
  .رتكاب جرائـ جزائيةالتي تقكـ بيا مما يؤدم بيا الى ااألنشطة 

انكف اإلجراءات الجزائية مف ق (437)المشرع الفمسطيني بأف يعدؿ المادة عمى كما نتمنى  -2
باستثناء المحككميف بجرائـ الخيانة كالتجسس  -1الفمسطيني لتصبح عمى النحك التالي ) 

األحكاـ الجزائية التي تككف  -2إلى كؿ محككـ عميو في جناية أك جنحة. يجكز رىد االعتبار
 -3.األحكاـ التي تسجؿ في السجؿ العدلي كفؽ قانكف خاص ينظـ ليذه الغاية لردع محبل

 .كيصدر الحكـ بذلؾ بناء عمى طمبو مف محكمة البداية التابع ليا محؿ اقامتو(
تحقيقا لمغاية مف كجكد السجؿ العدلي يجب عمى المشرع الفمسطيني أف يقكـ باعادة تنظيـ  -3

 ألحكاـ التي تتجاكز فييا العقكبةسجؿ بالسجؿ ىي اىذا السجؿ بحيث تككف األحكاـ التي ت
دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا، كباقي  مدة سنة ك الغرامة أكثر مف ألؼ

 .األحكاـ الجزائية الصادرة في الجرائـ المخمة بالشرؼ كاألمانة ميما كاف مقدار العقكبة
القانكني طكيمو نسبا  نية الخاصة برىد االعتباراتضح لنا مف خبلؿ استقراء النصكص القانك  -4

القانكني فقط بالنسبة لؤلحكاـ  كلذلؾ نكصي المشرع الفمسطيني بجعؿ نطاؽ رىد االعتبار
التي التزيد مدتيا عف خمس سنكات كبيذا يككف المشرع الفمسطيني قد سار عمى نيج 

 .المشرع الفرنسي
لمفصؿ في طمب رىد االعتبار لذلؾ نكصي  زمةالمشرع الفمسطيني عمى المدة البل لـ ينص

المشرع الفمسطيني بالنص عمى أف يفصؿ في طمب رىد االعتبار خبلؿ شيريف مف تاريخ 
 .تكريد الطمب في قمـ المحكمة مف قبؿ النيابة العامة



  86 
 

القضائي بحيث يمكف لمف حكـ عميو بجريمة  النص عمى جكاز تكرار الحكـ برىد االعتبار -5
مة بالشرؼ كاألمانة قد سبؽ كرد اعتباره بأف يتقدـ بطمب جديد مرة أخرل غير الجرائـ المخ

 .لرد اعتباره
صكؿ لفقرة الخامسة مف قانكف أا (365)الفمسطيني ما أخذت بو المادة المشرع  أف يأخذ -6

يتكلى أم شخص رد اعتباره ككاف  عمى النحك التالي" أف الالمحاكمات الجزائية األردني 
االختبلس كالرشكة كسكء االئتماف كجميع الجرائـ المخمة  :الجرائـ التاليةمحككما في أم مف 

أك عضكية المجمس  ،)باألخبلؽ كاآلداب كالثقة العامة( أيا مف الكظائؼ التالية: القضاء
 التشريعي أك الكزارت.

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  (443)أف يعدؿ المادة الفمسطيني المشرع  كما نتمنى عمى -7
تنظر المحكمة الطمب كتفصؿ فيو في غرفة  لتصبح عمى النحك التالي " طينيالفمس

المداكلة، كيجكز ليا سماع أقكاؿ النيابة العامة كطالب رد االعتبار، كما يجكز ليا استيفاء 
كؿ ما تراه الزما مف المعمكمات، يككف إعبلف الطالب بالحضكر قبؿ الجمسة بثمانية أياـ 

إذا بني عمى أساس الخطأ في  طعف في الحكـ اال بطريؽ النقضال عمى األقؿ، كال يقبؿ
تطبيؽ القانكف أك تأكيمو، كتتبع في الطعف األكضاع كالمكاعيد المقررة لمطعف في ىذا 

 .القانكف"
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 المصادر والمراجع
 المصادر

 القرآن الكريم 
 سبتمبر 12)أ( الصادر في  36 –العدد  الجريدة الرسمية،المنشكر في  الدستور المصري 

 .1971لسنة 
 :1954بيركت لمطباعة كالنشر،  صادر كدار . دارمعجم لسان العرب العبلمة ابف منظكر. 
 الكقائع الفمسطينية )السمطة  مف 0المنشكر في العدد  2003لسنة  القانون األساسي المعدل

 .5 صفحة 19/03/2003 الكطنية الفمسطينية( بتاريخ
 النافذ بتاريخ 15/2/2012أقره الشعب بتاريخ  الجميورية العربية السورية دستور ،

27/2/2012. 
 الجريدة ، 1952الصادر في الثامف مف يناير/كانكف الثاني  دستور المممكة األردنية الياشمية

 .2011مع كامؿ التعديبلت لسنة 1093عدد رقـ  الرسمية
  13/3/1950تاريخ  112الصادر بالمرسكـ  يقانون أصول المحاكمات الجزائية  السور. 
 نشر ىذا القانكف عمى  1991( لسنة16رقـ ) قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

 .1/9/1991الصادر بتاريخ  3775، مف عدد الجريدة الرسمية رقـ 1472الصفحة 
 2006( لسنة 34رقـ ) قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري األردني. 
  2001( لسنة 328رقـ ) أصول المحاكمات الجزائّية المبنانيقانون. 
 قانكف االجراءات الجنائية طبقا ، 1950( لسنة 150رقـ ) قانون اإلجراءات الجزائية المصري

 .2003لسنة  95ألحدث التعديبلت بالقانكف رقـ 
 الكقائع ، مف38ـ ، المنشكر في العدد 2001( لسنة 3رقـ ) قانون اإلجراءات الجزائية 

 .94، صفحة،05/09/2001الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ 
 1968جكليو   24رقـ  قانون اإلجراءات الجنائية التونسي. 
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 بالمرسكـ عدد  367)نقح الفصؿ -1968 جكليو 24رقـ  قانون اإلجراءات الجنائية التونسي
 1973لسنة  69و بالقانكف عدد المصادؽ عمي 1973أكتكبر  29المؤرخ في  1973لسنة  14

 (. 1973نكفمبر  9المؤرخ في 
 بالمرسكـ عدد 367، )نقح الفصؿ 1968جكليو  24رقـ  قانون اإلجراءات الجنائية التونسي

 1973لسنة  69المصادؽ عميو بالقانكف عدد  1973أكتكبر  29المؤرخ في  1973لسنة  14
 (. 1973نكفمبر  9المؤرخ في 

 الجريدة الرسمية األردنية  مف 1910المنشكر في العدد  [1966لسنة  12 ]رقـ قانون التجارة
 .469 صفحة 30/03/1966 بتاريخ )الحكـ األردني(

 الكقائع الفمسطينية، العدد الرابع 1998لسنة  (4، رقـ )قانون الخدمة المدنية الفمسطيني ،
 .1/9/1998كالعشركف، الصادر بتاريخ، 

 مف  56مالمنشكر في العدد 2005( لسنة 8رقـ ) فمسطينيةقانون الخدمة في قوى األمن ال
 .4 صفحة 28/06/2005 الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ

 الكقائع الفمسطينية  مف 60المنشكر في العدد  2005( لسنة 15رقـ ) قانون السمطة القضائية
 .33 صفحة 09/11/2005 تاريخب )السمطة الكطنية الفمسطينية(

 لسنة  12مع التعديؿ بمكجب القانكف المؤقت رقـ 1960لسنة  16رقـ  قانون العقوبات األردني
 .1/6/2010بتاريخ  5034المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ  2010

 ( 11قانون العقوبات رقم)  مف عدد  374، نشر ىذا القانكف عمى الصفحة 1960لسنة
 ـ. 1960/  5/ 1ريخ ( الصادر بتا1487رقـ ) الجريدة الرسمية

 الكقائع  مف 53ـ المنشكر في العدد 2005( لسنة 1رقـ ) قانون الكسب غير المشروع
 .154 صفحة28/02/2005بتاريخ الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية(

 الكقائع الفمسطينية  مف 203المنشكر في العدد 1962( لسنة 2رقـ ) قانون بشأن رد اإلعتبار
 .884 صفحة 15/10/1962 بتاريخ ة()اإلدارة المصري

 تاريخ  1366رقـ العدد: – الوقائع العراقية، المنشكر في قانون رد االعتبار العراقي الممغي
1/31/1967. 
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 ( لسنة 3قانون رقم )الكقائع  مف 30المنشكر في العدد م بشأن تنظيم مينة المحاماة 1111
 .5 صفحة 10/10/1999 الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ

 ( 4قانون رقم)  مف  24ـ بشأف إصدار قانكف الخدمة المدنية المنشكر في العدد 1998لسنة
 .20صفحة 01/07/1998 الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ

  فى  12بشأف اصدار قانكف المحاماة الجريدة الرسمية العدد  1983 لسنة 11قانون رقم
31/3/1989. 

 في المنشكر المحمية الييئات مكظفي نظاـ بشأف ـ2009 لسنة( 1) رقـ الوزراء مجمس قرار 
 صفحة 22/08/2009 بتاريخ (الفمسطينية الكطنية السمطة) الفمسطينية الكقائع مف 82 العدد
83. 

 ـ بشأف نظاـ السجؿ العدلي الكطني الفمسطيني 2010( لسنة 1رقـ ) قرار مجمس الوزراء
 مف الكقائع الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ 85المنشكر في العدد 

 .160 صفحة 06/05/2010
 ( 4ـ بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ )2005( لسنة 45رقـ ) قرار مجمس الوزراء

الكقائع  مف 60المنشكر في العدد  2005( لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ ) 1998لسنة 
 .97 صفحة 09/11/2005 الفمسطينية )السمطة الكطنية الفمسطينية( بتاريخ

 2014/ 1/ 1النافذ  2013لسنة  (82رقـ ) نظام الخدمة المدنية األردني. 
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Abstract 

  The attention care subsequent to the convicts is very important, all of 

the issued sentenced to penal needs to care during the implementation of his 

sentence and after implementation to return a useful member of society, to 

live in the community like any honest citizen has never been found guilty 

by virtue of a penalty, and therefore adopted legislation status of so-called 

the institution of rehabilitation that are trying to deal with the effects of the 

sanctions implemented, given the importance of rehabilitation as a cause of 

literacy convict for the future and the demise of the most important effects 

of the criminal and the denial of civil and political rights . 

Where This study examined the subject of rehabilitation in the 

Palestinian Penal Procedures Law No. 3 of 2001, a comparative study with 

the law،the Egyptian and Jordanian also highlighted some of the legislation 

of foreign, especially French on the subject of rehabilitation, particularly 

that may trait legal library of books of jurisprudence that Take it this 

important topic and to study the position of the judiciary and jurisprudence 

on the issue of restitution . 

  Accordingly،the researcher tried،through the body of the letter, 

addressing the legal reasoning and jurisprudence and judicial all, those 
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relating to the issue of restitution in Palestinian law on the one hand and all 

of the laws Egyptian, Jordanian and French on the other hand, as well as the 

researcher also have access to studies and explanations prior to the views of 

the judiciary-related the subject of the study, the researcher will depend on 

the provisions of the courts in this matter, in particular the Egyptian Court 

of Cassation and the Court of excellence in Jordan . 

Where the researcher in the first chapter of what rehabilitation, in 

three sections basic and eating in the first section the concept of 

rehabilitation and meta tags and importance and scope،and eating in the 

second section distinguishes rehabilitation concepts like the other, and 

touched in the third section to the types of rehabilitation،a rehabilitation 

legal and rehabilitation judiciary . 

  He spoke in the second quarter for the legal system to rehabilitate 

three sections according to where he addressed the first topic to explain the 

terms of the rehabilitation of both types of judicial and legal .  

And in accordance with the provisions of the law of the Palestinian 

comparative laws in the body of this message،and to find out the similarities 

and differences in the legal treatment of this subject in the laws of 

comparison, and to find out the pros and cons of Code of Criminal 

Procedure in dealing with this subject, and eating in the second part, the 

competent authority receiving the request restitution and procedures that 

must be followed in submitting a request restitution and the competent court 

of appeal judgment reinstatement and this in the second section, and 

touched in the third section to the effects of rehabilitation for convicted so 
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as not to arrange restitution any legal effect of the past but limited effects of 

erasing the effects of the judgment the effects rehabilitation for non-so I 

went most of the legislation that the comparison may not be invoked 

reinstatement to third parties with respect to the rights that resulted from 

them based on the judgment of conviction. 




