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تط���رق الباح���ث ف���ي مقدمته إلى اله���دف األساس���ي للعقوبة 

وإلى س���بب تقديم هذه الدراس���ة وخطته في تناول الموضوع. 

المبح���ث األول: ذكر في المطل���ب األول تعريف رد االعتبار في 

اللغ���ة وف���ي االصط���اح وف���ي الفقه اإلس���امي، ث���م ذكر في 

المطل���ب الثان���ي: نوع���ا رد االعتب���ار. وفي المطل���ب الثالث: ذكر 

ش���روط رد االعتب���ار بنوعية )االعتبار الحكم���ي واالعتبار اإلداري( 

وف���ي المبحث الثاني: تكل���م عن إجراءات رد االعتب���ار وآثاره في 

مطلبين: المطلب األول: تحدث عن إجراءات رد االعتبار والجهة 

المختص���ة نظامًا بنظر طلب رد االعتبار وإجراءات س���ماع دعوى 

رد االعتب���ار. المطل���ب الثان���ي: وتحدث ع���ن آث���ار رد االعتبار على 

حقوق المردود اعتباره، ثم ذكر أنواع من يستثنيهم النظام من 

هذا األصل، وختم بحثه بالحديث عن آثار رد االعتبار على حقوق 

الفرد وأن األصل أن قرار رد االعتبار له آثار جزائية فقط وال تمس 

الحقوق غير المدنية  والشخصية. 
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المقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.. وبعد:
إن اهلدف األسايس من العقوبة هو إصالح املحكوم عليه وإعادة تأهيله أثناء 
تنفي�ذ العقوبة داخل مراكز التأهيل واإلصالح، وحتقيقًا لذلك جاءت السياس�ة 

اجلنائية احلديثة بفكرة نظام )رد االعتبار للمحكوم عليه(.
ولكون املنظم السعودي قد أصدر عددًا من القرارات والتعليامت التي تتناول 
أحكام رد اعتبار املحكوم عليه، رأيت تقديم هذه الدراس�ة املخترصة ملوضوع: 
»رد االعتبار يف النظام السعودي«، جلمع شتات القواعد والقرارات والتعليامت 
الصادرة يف هذا الشأن، وحتليلها وتقريبها للمطلعني عامة، وتوفري وقت وجهد 

املختصني باملوضوع خاصة.
وسوف أتناول املوضوع يف مبحثني: األول: عن ماهية رد االعتبار، واملبحث 

الثاين: عن إجراءات رد االعتبار وآثاره.
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المبحث األول 

ماهية رد االعتبار 

نتن�اول يف هذا املبحث تعريف رد االعتبار يف مطلب أول، وأنواعه يف مطلب 
ثان، ورشوطه يف مطلب ثالث.

المطلب األول

 تعريف رد االعتبار

أواًل: رد االعتبار في اللغة:  

مصطل�ح »رد االعتب�ار«  مرك�ب م�ن كلمتني، نب�ني معنى كل واح�دة منهام 
حسب اآليت:

1-كلمة »رد«:

ذكر ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: »أن الراء والدال أصل واحد مطرد، 
وهو رجع اليشء. تقول: رددت اليشء  أرده ردًا. وس�مي املرتد؛ ألنه رد نفس�ه 
إىل كفره.. ويقال: هذا أمٌر ال مرجوع له وال فائدة فيه«. وجاء يف تاج العروس« 
قول�ه: »رده ع�ن وجه يرده ردًا ومردًا، ومردودًا؛ أي رصفه ورجعه... ورد عليه 
اليشء إذا مل يقبله، وكذلك إذا خطأه... والِردة، بالكرس: اس�م من االرتداد وقد 
ارتد، وارتد عنه: حتول، ومنه الردة عن اإلسالم، أي الرجوع عنه... وارتد عن 
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هبته: ارجتعها، ورد إليه جوابًا: رجع، وارتد اليشء: طلب رده عليه«.
وظاهر من ذلك كله أن كلمة »رد« تأيت بمعنى اإلرجاع، واإلعادة، والرصف،  

والتحول.

2-كلمة »االعتبار«:

ج�اء يف معج�م مقايس اللغ�ة: »أن العني والب�اء والراء أص�ل صحيح واحد 
يدل عىل النفوذ وامليض يف اليشء. يقال: عربت النهر عبورًا، وعرب النهر: ش�طه. 
ويق�ال: ناقة عرب أس�فار: ال يزال يس�افر عليها. ث�م قال: فأم�ا االعتبار والعربة 
فعندن�ا مقياس�ان من ع�رب النهر، ألن كل واح�د من مها عرٌب م�اٍد لصاحبه فذاك 
عرب لذاك. فإذا قلت اعتربت اليشء فكأنك نظرت إىل اليشء فجعلت ما يعنيك 
عربًا لذلك: فتساويا عندك«. وجاء يف تاج العروس: »الِعربة، بالكرس: العجب، 
مجع�ه ع�رب. والع�ربة أيضًا: االعتب�ار بام مىض، وقيل: هو االس�م م�ن االعتبار، 
واعترب منه: تعجب، ويف حديث أيب ذر: »فام كانت صحف موسى؟ قال: كانت 
ِعربًا كلها«، وهي كاملوعظة مما يتعظ به اإلنس�ان ويعمل به، ويعترب: ليس�تدل به 
عىل غريه. وقال: العابر: الناظر يف اليشء. واملعترب: املستدل باليشء عىل اليشء. 
والعربة: االعتبار بام مىض واالعتبار: وهو التدبر والنظر، ويف البصائر للمصنف 
العربة واالعتبار: احلالة التي يتوصل هبا من معرفة املشاهد إىل ما ليس بمشاهد«. 
وورد يف املعجم الوسيط: »أن الناس قدياًم – بعد عرص الرواية – استعملوا لفظة 
»االعتب�ار« بمعن�ى الفرض والتقدير. يق�ال: أمر اعتباري: مبن�ي عىل الفرض. 

وكذا بمعنى: الكرامة، ومنه يف القضاء: رد االعتبار«.
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وبذل�ك يتبني أن كلمة »االعتبار« تعن�ي النظر، والتدبر، واالتعاظ، والفرض 
والتقدير والكرام�ة. وبالتايل يكون »رد االعتبار« يف اللغة إرجاع وإعادة النظر، 

والتدبر، والفرض والتقدير يف األشياء، وكذا إعادة الكرامة ملن سلبت منه.

ثانيًا: رد االعتبار  في االصطاح:

رد االعتب�ار: مصلح نظامي »قان�وين«، ويؤخذ هبذا املس�مى يف غالبية أنظمة 
ال�دول العربية ومنها اململكة ومرص، ويطلق عليه مس�ميات أخرى مثل »إعادة 

االعتبار«، يف لبنان »واسرتداد احلقوق« يف تونس.
ويع�رف »رد االعتبار« يف الفقه القان�وين بأنه: »حمو اآلثار اجلنائية التي ترتتب 
ع�ىل املحك�وم عليه باجل�زاء اجلنائ�ي«، والتي تتمث�ل يف االنتقاص م�ن حقوقه 
وحريت�ه وحرمان�ه م�ن االش�تغال يف أعامل معينة، أو الس�فر، أو ممارس�ة بعض 

احلقوق حسب األحوال«. 
ويعرف أيضًا بأنه: »إعادة وضع اإلنس�ان يف جمتمع من جديد وكأن صحيفته 

بيضاء مل متس«.
ويع�رف أيض�ًا بأن�ه: »إزالة احلكم الق�ايض باإلدانة يف أي جريم�ة جنائية أو 
جنحة بالنس�بة إىل املستقبل، وحمو مجيع آثاره بحيث يصبح املحكوم عليه كام لو 

مل تسبق إدانته«.
وأي�ًا كان التعري�ف، فإن املقصود برد االعتبار أنه ح�ق يقرره النظام، بموجبه 
جي�وز ل�كل حمكوم عليه بعقوبة أن حيصل – بع�د توافر الرشوط النظامية – بقوة 
النظ�ام، أو بق�رار م�ن اجله�ة املختصة نظامًا ع�ىل فرصة بمحو وش�طب احلكم 
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الصادر بحقه من الس�جالت، وإزالة كل أثر هلذا احلكم يف املس�تقبل، واسرتداد 
املحك�وم عليه لكاف�ة احلقوق النظامية املخولة للمواط�ن الصالح، والتي كانت 
ق�د تأثرت أو انتقص�ت نتيجة احلك�م اجلنائي الصادر بحق الش�خص يف احلال 
واالس�تقبال، بحيث يصبح بعد رد اعتباره شخصًا له كامل احلقوق التي فقدها 

بإدانته بارتكاب اجلريمة.

ثالثًا: رد االعتبار في الفقه اإلسامي

ذكرت سلفًا أن مصطلح »رد االعتبار« مصطلح قانوين، مما يعني عدم وجود 
تعريف حمدد هلذا املصطلح يف الفقه اإلس�المي، ولكن يمكن لنا أن نتساءل هل 

يوجد هلذا اإلجراء ما يقابله يف الفقه اإلسالمي؟
يرى بعض الباحثني احلديثني أن االعتبار يف الرشيعة اإلس�المية يعني العدالة 
التي يتمتع هبا اإلنس�ان املس�لم يف ظل تعاليم الدين احلنيف، فاملس�لمون عدول 
حتى حيصل ما يقدح يف عدالة أحدهم، فإذا ارتكب املكلف جرمًا يستحق عليه 
العقوبة رشعًا، وعلم أمره فأقيم عليه احلكم هبذه العقوبة، أو عرف عنه الفسق، 
اعترب يف نظر الرشع جمروح العدالة، وإذا ثبت ذلك يف إنسان ما، فإنه لكي تزول 
عن�ه هذه الصف�ة ويعود عض�وًا صاحلًا يف املجتم�ع يؤدي دوره املف�رتض قيامه 
ب�ه ويتمتع بس�ائر احلقوق الت�ي يتمتع هبا أفرد املجتمع األس�وياء، فإنه ال بد من 
تغي�ري مس�اره يف احلياة، ه�ذا التغيري يتمث�ل يف التوبة مما اقرتفه م�ن األمور التي 
يرى الرشع أن فيها قدحًا يف عدالته، ومن ثم إصالح العمل، فإذا ظهر منه ذلك 
تغ�ريت نظرة املجتمع إليه، واس�تحق إعادة عدالته إلي�ه ورد إليه اعتباره، فكان 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

رد االعتبار في النظام السعودي

166

كمن مل يصدر منه ما يقدح بعدالته أصاًل.
وقد استدلوا عىل ذلك بعدد من اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية 
املطهرة، موضحني اهتامم الرشيعة اإلس�المية بكرامة اإلنس�ان، واحلفاظ عليها 
م�ن اخلدش والتع�دي، وكل ما جيرح عدالته، التي تعترب رشطًا أساس�يًا يف كثري 

من الترصفات التي ترتتب عليها األحكام.

رابعًا: العاقة بين المعنى اللغوي والقانوني لرد االعتبار:

نظ�رًا لكون »رد االعتبار« يف اللغة ي�أيت بمعنى إرجاع وإعادة النظر فيام مىض 
وتدب�ره وتقديره، وكذا إرجاع وإعادة الكرامة ملن س�لبت منه، وبام أن املحكوم 
عليه تنق�ص حقوقه النظامية واملعنوية عن احلقوق املمنوحة للمواطن الصالح، 
فكأنه برد اعتباره نظامًا وإعادة كافة حقوقه النظامية إليه، قد ُأعيد النظر يف حاله 
وج�رى تقدي�ره من جديد ورجع�ت له كرامته، بعد ما أصب�ح له من احلقوق ما 

للمواطن الصالح.

المطلب الثاني

نوعا رد االعتبار 

يتخذ رد االعتبار يف ضوء النظام الس�عودي نوعني أحدمها: رد اعتبار نظامي 
»حكمي«، واآلخر رد اعتبار إداري.

أواًل: رد االعتبار الحكمي:

ويقص�د ب�ه »رد اعتب�ار املحك�وم عليه حكاًم وبق�وة النظام عق�ب فوات مدة 
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حمددة بعد تنفيذ العقوبة أو س�قوطها بالعفو، أو بمعنى آخر زوال اآلثار اجلنائية 
للحكم تلقائيًا وحموها من صحيفة الس�وابق بعد ميض مدة معينة دون حاجة إىل 

طلب صاحب الشأن«.
وه�ذا م�ا نص�ت عليه الفقرت�ني )أ، ب( من القاع�دة »أواًل« م�ن قرار جملس 
الوزراء رقم )1251( وتاريخ 1392/11/12ه� املعدلة بقرار جملس الوزراء 
رق�م )79( وتاري�خ 1404/5/5ه� واملعدل كذلك بق�رار جملس الوزراء رقم 

)59( وتاريخ 1416/3/1ه� والتي نصها:
»أ- م�ع مراعاة ما تقيض ب�ه األنظمة برد اعتبار املحك�وم عليه بعقوبة إحدى 
اجلرائ�م اخلطرية حك�اًم بقوة النظام بعد انقضاء عرش س�نوات ع�ىل انتهاء تنفيذ 
العقوبة أو س�قوطها بالعفو، وي�رد اعتبار املحكوم علي�ه بعقوبة إحدى اجلرائم 
غ�ري اخلط�رية حك�اًم وبقوة النظ�ام بعد انقض�اء أربع س�نوات عىل انته�اء تنفيذ 

العقوبة أو سقوطها بالعفو.
ب- ويش�رتط لرد االعتبار احلكمي، أن متيض املدة املحددة يف الفقرة السابقة 

دون أن تسجل عىل املحكوم عليه سابقة يف صحيفة السوابق«.

ثانيًا: رد االعتبار اإلداري:

ويقص�د به أن يكون رد اعتبار املحك�وم عليه بموجب قرار إداري يصدر من 
هيئة –يغلب عىل تش�كيلها الطابع اإلداري – بناء عىل طلب مقدم من املحكوم 

عليه. وهذه الصورة من رد االعتبار 
نصت عليها الفقرة )ج( من القاعدة )أواًل( من قرار جملس الوزراء املشار إليه 
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سابقًا والتي نصها: »مع عدم اإلخالل بام تقيض به األنظمة واللوائح، تشكل يف 
وزارة الداخلية هيئ�ة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي 
م�ن ديوان املظامل، ومستش�ار رشعي من وزارة الداخلي�ة، ومدير األدلة اجلنائية 
بمديري�ة األمن العام، للب�ت يف طلبات رد االعتبار، وتص�در هذه اهليئة قرارها 
برد االعتبار، إذ ثبت لدهيا اس�تقامة املس�تدعي واندماج�ه يف املجتمع، ومضت 
م�دة مخس س�نوات يف اجلرائم اخلطرية، كجرائ�م أمن الدول�ة، وجرائم هتريب 
املخ�درات، ونحوها من اجلرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، 
وس�نتان يف اجلرائم غري اخلطرية، وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنه، وجيوز 
للهيئ�ة رد االعتب�ار يف اجلرائم غري اخلط�رية املرتكبة ألول مرة بع�د انتهاء تنفيذ 
العقوب�ة، أو العفو عنها دون اش�رتاط ميض م�دة معينة، إذا ثبت لدهيا اس�تقامة 

املستدعي واندماجه يف املجتمع«.

المطلب الثالث

شروط رد االعتبار

ختتلف الرشوط التي يتعني توافرها لرد االعتبار حسب نوعه حكاًم أم إداريًا، 
لذلك نبني رشوط كل نوع منهام مستقاًل عن اآلخر وفقًا لآليت:

أواًل: شروط رد االعتبار الحكمي:

يش�رتك ل�رد اعتبار املحكوم عليه حكاًم ما نص علي�ه قرار جملس الوزراء رقم 
)1251( وتاري�خ 1392/11/12ه�� املعدل بقرار جملس الوزراء رقم  )97( 
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وتاريخ 1404/5/5ه� والعدل كذلك بقرار جملس الوزراء رقم )59( وتاريخ 
1416/3/18ه�، املشار إليه سابقًا وهذه الرشوط هي:

الرشط األول: ميض املدة النظامية )عرش س�نوات يف اجلرائم اخلطرية أو أربع 
س�نوات يف اجلرائم غري اخلطرية( وحتتس�ب املدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة 
املحكوم هبا، أو سقوطها بالعفو – مع مراعاة حكم املادة )6( من قرار صاحب 

السمو املكي وزير الداخلية رقم )3130( وتاريخ 1408/9/3ه�.
واجلرائم اخلطرية: هي التي عددها قرار صاحب السمو امللكي وزير الداخلية 
رق�م )4435( وتاري�خ 1404/9/16ه� حرصًا وهي: »جرائ�م أمن الدولة، 
القتل العمد عند س�قوط القصاص واحلكم بالسجن، القتل شبه العمد، هتريب 
امل�واد املخدرة وما يف حك�م ذلك من صناعتها أو زراع�ة النباتات املنتجة هلا أو 
املش�اركة يف ذل�ك أو تس�هيله للغري، ترويج املخ�درات وحيازهتا والتوس�ط يف 
ترصيفها أو نقلها، جرائم الفس�اد يف األرض املنصوص عليها يف األمر الس�امي 
رق�م  )1894/( وتاريخ 1402/8/13ه� عند احلك�م بالنفي من األرض أو 
الس�جن، جرائ�م هتريب األس�لحة وصنعها وما يف حكم ذل�ك، جرائم التزوير 
املنص�وص عليه�ا يف امل�واد )1 و2 و3 و4(، من نظام مكافح�ة التزوير، جرائم 
تزوي�ر وتقليد النق�ود املنصوص عليها يف امل�واد )1 و2 و3( من النظام اجلزائي 
عىل تزوير وتقليد النقود، جرائم هتريب املواد املسكرة أو تروجيها واالجتار فيها، 
اجلرائ�م املنصوص عليه�ا يف نظام مكافحة الرش�وة، اجلرائم الت�ي حكم عليها 

بعقوبة السجن مدة تزيد عىل ثالث سنوات«.
ال�رشط الثاين: ميض املدة النظامية دون أن تس�جل عىل املحكوم عليه س�ابقة 
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جديدة يف صحيفة السوابق.

ثانيًا: شروط رد االعتبار اإلداري:

يشرتط لرد اعتبار املحكوم عليه إداريًا ما نص عليه قرار جملس الوزراء سالف 
الذكر يف الفقرة )ج( من القاعدة )أواًل( وهو ما ييل:

ال�رشط األول: م�يض امل�دة النظامية املبين�ة يف الفقرة )ج( حمس�وبة من تاريخ 
انته�اء تنفي�ذ العقوب�ة أو س�قوطها بالعفو، م�ع مراعاة نص امل�ادة )6( من قرار 
صاحب الس�مو امللكي وزير الداخلية رقم )3130( وتاريخ 1408/9/3ه�، 

وهذه املدة:
-مخس سنوات يف اجلرائم اخلطرية.

-سنتان يف اجلرائم غري اخلطرية ما بعد املرة األوىل.
-يف اجلرائم غري اخلطرية املرتكبة ألول مرة فال يشرتط فيها مدة معينة.

ويس�تثنى م�ن هذا ال�رشط »اجلرائم املح�ددة بأنظمة خاصة م�دة معينة جيب 
انقضاؤه�ا جلواز النظر يف طلب رد االعتبار، ففي ه�ذه احلالة جيب التقيد باملدة 
املح�ددة بالنظ�ام، وفق�ًا للفقرة )1( م�ن البن�د )أواًل( من القرار ال�وزاري رقم 

)4435( وتاريخ 1404/9/16ه�.
الرشط الثاين: استقامة املستدعي واندماجه يف املجتمع مع مالحظة أن يكون 

اإلثبات صادرًا من حاكم رشعي.
الرشط الثالث: رأي احلاكم اإلداري بشأن طلب رد االعتبار يف ضوء حترياته 
التي جيرهيا عن سلوك طالب رد اعتباره واستقامته ومصدر رزقه )املادة )3( من 
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القرار الوزاري رقم )1245( يف 1394/5/1ه�(.
الرشط الرابع: عدم ارتكاب طالب رد االعتبار أي جريمة أخرى بعد صدور 

احلكم حمل طلب الرد )املادة )4/د( من القرار الوزاري السابق(.

المبحث الثاني

إجراءات رد االعتبار وآثاره

لق�د تناولت يف املبحث األول مفه�وم رد االعتبار وأنواعه ورشوط كل نوع، 
س�واء كان حكميًا يتم بقوة القان�ون )النظام( دون حاجة إىل طلب أو إجراءات 

معينة، بل يصبح حقًا للمحكوم عليه إذا حتققت مجيع رشوطه النظامية.
أو قد يكون رد اعتبار إداري جيب عىل املحكوم عليه فيه اتباع إجراءات نظامية 
حم�ددة، وه�ذا هو موضوع هذا املبح�ث، حيث نتناول فيه دراس�ة إجراءات رد 

االعتبار وآثاره يف مطلبني، األول عن إجراءات رد االعتبار، والثاين عن آثاره.

المطلب األول

إجراءات رد االعتبار

أواًل: الجهة المختصة نظامًا بنظر طلب رد االعتبار:

حدد قرار جملس الوزراء رق�م )1251( وتاريخ 1392/11/12ه� املعدل 
بق�رار جملس الوزراء رقم )97( وتاري�خ 1404/5/5ه� واملعدل بالقرار رقم 
)59( وتاري�خ 1416/3/18ه� اهليئة املختصة نظامًا بنظر طلبات رد االعتبار 
وذل�ك يف القاع�دة،  )أواًل( فقرة )ج( والتي تنص عىل أنه »مع عدم اإلخالل بام 
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تق�يض به األنظمة واللوائح، تش�كل يف وزارة الداخلية هيئة م�ن مدير التفتيش 
القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان املظامل، ومستش�ار رشعي من 
وزارة الداخلي�ة، ومدير األدل�ة اجلنائية بمديرية األمن العام للبت يف طلبات رد 

االعتبار...«.

ثانيًا: إجراءات سماع دعوى رد االعتبار:

تن�ص امل�ادة اخلامس�ة م�ن ق�رار جمل�س ال�وزراء رق�م )1251( وتاري�خ 
تاري�خ   )97( رق�م  ال�وزراء  جمل�س  بق�رار  املع�دل  1393/11/12ه�� 
1404/5/5ه�� ع�ىل أن »يص�در وزي�ر الداخلية الئحة حتدد إجراءات س�امع 
دعوى رد االعتبار وبيناهتا أمام اللجنة املشار إليها يف البند أواًل«، وتنفيذًا لذلك 
أص�در صاح�ب الس�مو امللكي وزي�ر الداخلية ق�راره رق�م )1245(، وتاريخ 
1394/5/1ه� بشأن حتديد إجراءات سامع دعوى رد االعتبار وبيناهتا، والذي 

يف ضوء استقراء مواده يمكن تلخيص إجراءات طلب رد االعتبار يف اآليت:
1-تقدي�م طال�ب رد االعتب�ار طلبًا إىل احلاك�م اإلداري يف املنطق�ة التي يقع 

بدائرهتا حمل إقامته.
2-أن يتضم�ن الطلب البيان�ات الوافية عن الواقعة التي اهت�م فيها، واحلكم 
واجله�ة الت�ي أصدرت�ه، وكيفي�ة تنفي�ذه وتاري�خ انته�اء التنفيذ، وما تم بش�أن 
االلتزامات املدنية املرتتبة عىل احلكم اجلنائي للغري، مع إرفاق املس�تندات الدالة 

عىل صدق بيانات الطلب، وما يدلل عىل استقامة املحكوم عليه.
3-مذك�رة بالرأي الذي يقرتحه احلاك�م اإلداري حيال طالب رد االعتبار يف 
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ضوء حترياته الالزمة ملعرفة س�لوك طالب رد اعتباره واس�تقامته ومصدر رزقه، 
ترفع إىل هيئة رد االعتبار بوزارة الداخلية.

4-حتال طلبات رد االعتبار إىل اهليئة املشار إليها.
5-تتأك�د اهليئة من اس�تيفاء البيانات واألوراق املش�ار إليه�ا، وتتثبت من أن 
طال�ب رد االعتبار مل يرتكب جريم�ة أخرى بعد صدور احلكم حمل طلب الرد، 

كام تتأكد من حسن سري سلوك طالب الرد واستقامته واندماجه يف املجتمع.
6-حتدد اهليئة جلس�ة لنظر طلب رد االعتبار، وخيطر هبا طالب الرد ويف تلك 

اجللسة تقوم اهليئة بنظر الطلب سواء حرض صحاب الشأن أم غاب.
7-إذا رأت اهليئ�ة ع�دم إجاب�ة طالب رد االعتب�ار إىل طلبه، فعليه�ا أن ُتقرر 
حف�ظ الطل�ب مع بيان أس�باب عدم اإلجابة، وق�رار احلفظ ه�ذا ال حيول دون 
طالب الرد وإعادة تقديم طلب جديد بعد زوال الس�بب الذي حدا باللجنة إىل 

رفض طلبه دون انتظار مدة معينة.

المطلب الثاني

آثار رد االعتبار 

أواًل: آثار رد االعتبار على حقوق المردود اعتباره:

إن رد اعتبار املحكوم عليه يف النظام السعودي يرتتب عليه إخراجه من حظرية 
أصحاب السوابق، وشطب احلكم الصادر بحقه من السجالت، وبالتايل يصبح 
ل�ه كاف�ة احلقوق املق�ررة للمواطن الصال�ح، والتي كانت حمظ�ورة عليه بحكم 
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النظام كأثر لصدور احلكم اجلنائي بحقه، وهذا الذي نصت عليه القاعد الرابعة 
من قرار جملس الوزراء رقم )1251( وتاريخ 1392/11/12ه�، وال خيتلف 
الوضع يف الفقه اإلس�المي عنه يف النظ�ام، إذ إن من جرحت عدالته حيظر عليه 
ممارس�ة مجي�ع املصالح واحلق�وق التي تس�تلزم رشط العدال�ة، وبتوبته ورجوع 
عدالت�ه إلي�ه يصبح يف عداد املواطنني العدول األس�وياء، وبالتايل يس�تحق كافة 

احلقوق املحظورة عليه بسبب جرح عدالته يف السابق.
إال أن النظام يستثنى من هذا األصل اآليت:

1-املوظفون املدانون بجرائم الرش�وة، ف�إن رد اعتبارهم ال يرفع أثر العقوبة 
بالتبعي�ة عنه�م إال بع�د م�يض مخس س�نوات وبقرار م�ن جملس ال�وزراء عماًل 
بن�ص امل�ادة )12( من نظام مكافحة الرش�وة وب�ام رأته اللجن�ة العامة بمجلس 
ال�وزراء املبني عىل مذكرة ش�عبة اخلرباء رق�م )30( وتاريخ 1406/2/22ه� 
املبلغ بخطاب معايل رئيس رئاس�ة جملس ال�وزراء رقم )3467/7/د( وتاريخ 

1406/2/9ه�.
2-موظفو اخلدمة املدنية املحكوم عليهم بحد رشعي، أو الس�جن يف جريمة 
خمل�ة بالرشف واألمانة، ال جي�وز هلم تقلد الوظائف العام�ة إال بعد ميض ثالث 
س�نوات ع�ىل انتهاء تنفيذ احلد أو الس�جن، حتى ولو رد إلي�ه اعتباره قبل ميض 

هذه املدة، وفقًا للامدة )4/و( من نظام اخلدمة املدنية.
وهذا النص جيعل قرار رد االعتبار للموظف املدين عديم األثر بالنسبة إلعادة 
تعيينه يف الوظائف العامة، كام أنه يساوي بني املوظفني مرتكبي اجلرائم اخلطرية 
ومرتكبي اجلرائم البس�يطة، فضاًل عن أنه خيتلف ع�ن املعيار املأخوذ به يف املادة 
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)4/ب( م�ن نظام خدمة األف�راد الذي يكتفي يف هذه احلال�ة برد االعتبار دون 
ميض مدة معينة عىل تنفيذ العقوبة، مما نرى معه تعديل نص املادة )4/و/ذ( من 

نظام اخلدمة املدنية وذلك بأن يضاف إىل عجزها عبارة »أو رد اعتباره«.
وجيدر التنبيه أن قرار رد اعتبار الشخص يمنحه احلق يف احلصول عىل شهادة 
خلو س�وابق مت�ى رغب يف ذلك كأثر من آث�ار القرار، ووفقًا للبن�د »ثانيًا«، من 
قرار جملس الوزراء رقم )134( وتاريخ 1411/9/16ه�، إال أن هذا ال يعني 
حمو س�وابقه هنائيًا من سجله اجلنائي، إذ إنه حيتفظ هبا للرجوع إليها عند اقتضاء 
معرف�ة احلال�ة اجلنائية للش�خص، كتزويد اجله�ات األمنية والقضائية بس�وابق 
املتهمني للكش�ف عن ش�خصياهتم وماضيهم اإلجرامي، وحتى ال يستفيد من 
رد اعتب�اره يف إخفاء س�جله اجلنائي، وتزويد بعض اجلهات احلكومية بس�وابق 
األشخاص الراغبني تعيينهم عىل وظائف تستلزم خلو ماضيه من أي جرم حتى 

ولو رد اعتباره كالقضاء، والتحقيق واالدعاء العام.
مما س�بق نس�تخلص أن اآلثار النظامية املرتتبة عىل رد االعتبار تتمثل بمحو 
حكم اإلدانة وإزالة مجيع آثاره اجلزائية التي رتبها عند صدوره عىل املس�تقبل، 
كانع�دام األهلي�ة أو احلرمان من احلقوق وممارس�ته الوظائ�ف العامة، وهذه 
اآلث�ار ال ت�رسي ع�ىل املايض، ف�كل ما فق�ده املحكوم علي�ه نتيج�ة إدانته ال 
يس�رتده، فمن فقد وظيفته أو رتبته أو س�مته ال يس�رتد ش�يئًا منها، رغم زوال 
حك�م اإلدان�ة، وبالتايل فمن أعيد إليه اعتباره يس�مح ل�ه أن يتقدم من جديد 
ملامرس�ة احلق�وق والوظائف الت�ي كان حمروم�ًا منها مع مراعاة االس�تثناءات 

املشار إليها فيام سبق.
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ثانيًا: آثار رد االعتبار على حقوق الغير:

يقص�د بالغري كل ش�خص ترضر م�ن اجلريمة الت�ي ارتكبها املحك�وم عليه، 
وتش�مل حقوق الغ�ري االلتزامات املدنية كالتعويض والغرام�ات التي يلتزم هبا 

املحكوم عليه نتيجة ارتكابه اجلريمة.
واألصل أن قرار رد االعتبار له آثار جزائية فقط، وال متس حقوق الغري املدنية 
والش�خصية، فه�ذه تظل يف ذمة املحكوم عليه إىل أن يف�ي هبا، بل إن عدم وفائه 
بتل�ك احلق�وق تقدح يف صدق توبته وحس�ن س�لوكه واس�تقامته واندماجه يف 
املجتمع، وبالتايل ينعدم أهم الرشوط الواجب توافرها يف طلب رد االعتبار، لذا 
جي�ب عىل طالب رد االعتبار الوفاء بجميع التزاماته جتاه املترضرين من جريمته 

حتى يرد إليه اعتباره.
واهلل ويل التوفيق.


