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 :باسم الشعب 

 :رئيس جملس النواب 

 . دستور اجلمهورية اليمنيـة  بعد االطالع على         -

 .  الداخلية لس النواب م بشأن الالئحة١٩٩٧لسنة ) ٤٣(وعلى القانون رقم          -

لسنة ) ٢٤( علـى املداولـة اليت أجراها الس حول القرار اجلمهوري بالقانون رقم               وبـناء          -
  .  م بشأن جرائم اإلختطاف والتقطع١٩٩٨

 )أ�� 	��� ا���اب 	� ���(

   وذلك  رائم اإلختطاف والتقطع  م بشأن ج  ١٩٩٨لسنة  ) ٢٤(املوافقة على القرار اجلمهوري بالقانون رقم       ) : ١(مادة  
 الســـادس   يف جلـسته الثامـنة عـشرة من الفترة األوىل للدورة األوىل من دور اإلنعقاد السنوي               

   .م ٢٨/١/٢٠٠٢ هـ املوافق ١٤/١١/١٤٢٢املنعقـــــدة بتاريخ 

 .  يعمل ذا القرار من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية ) :٢(مادة 

 لنــــــواب ـ بصنعاءصدر مبجلس ا

  هـ١٤/١١/١٤٢٢: بتاريخ 

 م٢٨/١/٢٠٠٢  :املوافق 

 عبد اهللا بن حسني األمحر 

 رئيس جملس النــــواب

 
   

 م١٩٩٨�)�' )٢٤(��ار $#"�ري  ������ن ر��

  78ن 	�5�6' $�ا�4 ا23/.�ف وا�/�.-

  

 : رئيس اجلمهورية 

 .نيةبعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليم         -

 .م بشأن جملس الوزراء١٩٩١لسنة )٢٠(وعلى القرار اجلمهوري بالقانون رقم        -
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 .م بشأن اجلرائم والعقوبات١٩٩٤لسنة )١٢(وعلى القرار اجلمهوري بالقانون رقم         -

 .م بتشكيل احلكومة وتسمية أعضائها١٩٩٨لسنة )٧٢(وعلى القرار اجلمهوري رقم         -

 .اء على عرض رئيس جملس الوزراء وبن         -

 .وبعد موافقة جملس الوزراء         -

 )�ـــــــــ�ر(

يعاقب باإلعدام كل من تزعم عصابة لالختطاف والتقطع أو ب املمتلكات العامة أو اخلاصة بالقوة ويعاقب                ): ١(مادة
 .الشريك بنفس العقوبة

نة و ال تزيد على مخسة عشر سنة كل من خطف شخصاً فإذا             يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن اثنيت عشر س        ): ٢(مـادة 
وقـع اخلطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة عشرين سنة وإذا صاحب اخلطف أو تاله إيذاء أو اعتداء                   
كانـت العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخسة وعشرين سنة وذلك كله دون اإلخالل بالقصاص أو الدية أو                   

ذا ترتب على االعتداء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب اخلطف أو تاله قتل أو زنا               االرش على حسب األحوال إ    
 .أو لواط كانت العقوبة اإلعدام

يعاقـب باحلبس مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد على مخسة عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة                    ): ٣(مـادة 
 . املمتلكات العامة واخلاصةأجنبية أو عصابة للقيام بأي عمل من أعمال االختطاف أو التقطع أو ب

يعاقـب باحلـبس مدة ال تقل عن عشر سنوات و ال تزيد على اثنيت عشر سنة كل من اختطف وسيلة من         ): ٤(مـادة 
وتكون العقوبة مخسة عشر سنة إذا ترتب على االختطاف جرح          ، وسـائل النقل اجلوي أو الربي أو البحري       

إذا قاوم اجلاين بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء         آلي شـخص سواء كان داخل الوسيلة أو خارجها أو           
أداء وظيفتها يف استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة اإلعدام إذا نشاء عن االختطاف موت شخص                

 .داخل الوسيلة أو خارجها

دة ال تقل عن عشر سنوات و ال تزيد على اثنيت عشر سنة كل من احتجز أي شخص           يعاقـب باحلـبس م    ): ٥(مـادة 
كرهينة وذلك بغية التأثري على السلطات العامة يف أدائها ألعماهلا أو احلصول منها على منفعة أو مزية من أي                   

و العنف أو   نـوع لـه أو لغريه ، وتكون العقوبة مدة ال تقل عن مخسة عشر سنة إذا استخدم اجلاين القوة أ                    
الـتهديد ـا أو انـتحل صفة موظفي احلكومة مدنيني أو عسكريني أو إبراز أمرا مزوراً مدعيا صدوره عن           
الـسلطات العامـة ، كما يعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها يف إخالء سبيل                   

 .شخصالرهينة ، وتكون العقوبة اإلعدام إذا نشاء عن الفعل موت 

مع عدم اإلخالل بآي عقوبة اشد منصوص عليها يف القوانني األخرى يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سبع                  ): ٦(مـادة 
سنوات وال تزيد على عشر سنوات كل من اعتداء على أحد األفراد القائمني على مكافحة جرائم االختطاف                 

عقوبة مدة ال تقل عن مخسة عشر سنة إذا ترتب          أو التقطع أو النهب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وتكون ال           
 .على التعدي جروح أو إصابات جسمانية

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن مخسة عشر سنة و ال تزيد على عشرين سنة كل من اختطف أي من األفراد                     ): ٧(مـادة 
ه ، وتكون العقوبة    املكلفني مبكافحة جرائم االختطاف أو التقطع أو النهب أو زوجته أو أحد أصوله أو فروع              

 .اإلعدام إذا جنم عن الفعل وفاة املختطف
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 .تضاعف العقوبة الواردة يف املواد السابقة إذا كان اجلاين من أفراد القوات املسلحة واألمن أو موظف عام): ٨(مادة

اجلرائم يعاقـب بـذات العقوبة املقررة للجرمية كل من حرض أو اشترك يف اتفاق جنائي الرتكاب إحدى                  ): ٩(مـادة 
املنصوص عليها يف هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة املقررة للجرمية حىت ولو مل يترتب عليها                 

 .أي اثر

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد على مثان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على       ): ١٠(مادة
فى األموال أو األشياء املختطفة إذا كان يعلم بالظروف         أي وجـه كان أو أخفى املخطوف بعد خطفة أو أخ          

 .اليت مت فيها اخلطف وباألفعال اليت صاحبته أو تلته

يعفـى مـن العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون كل من بادر من اجلناة إىل بإبالغ                   ): ١١(مـادة 
رمية وجيوز للمحكمة أن تعفي املبلغ من العقوبة إذا         الـسلطات اإلداريـة أو القضائية قبل البدء يف تنفيذ اجل          

حـصل البالغ بعد متام اجلرمية وذلك إذا مكن اجلاين أثناء التحقيق االبتدائي من القبض على مرتكيب اجلرمية                  
 .اآلخرين

 .يعمل ذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية): ١٢(مادة

  بصنعاء- صدر برئاسة اجلمهورية

 هـ١٤١٩/ربيع الثاين / ١١:بتاريخ

 م١٩٩٨/أغسطس / ٣: املوافق 

  

 علي عبد اهللا صاحل                               عبد الكرمي االرياين.د

  رئيس اجلمهورية                             رئيس جملس الوزراء

 


