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قرار جمهوري بالقانون رقم ( )24لسنة 1998م
بشأن مكافحة جرائم اإلختطاف والتقطع

[*]

رئيس الجمهورية .
بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلىىى القىىرار الجمهىىوري بالقىىانون رقىىم ( )20لسىىنة 1991م بشىىأن
مجلس الوزراء .
وعلىىى القىىرار الجمهىىوري بالقىىانون رقىىم ( )12لسىىنة 1994م بشىىأن
الجرائم والعقوبات
وعلىىى القىىرار الجمهىىوري رقىىم ( )72لسىىنة 1998م بتشىىكيا الحكومىىة
وتسمية أعضائها .
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قــــــــرر
مادة ( )1يعاقب باإلعدام كا مى تىمعم عبىابة لطختطىاف والتقطىع أو نهىب
الممتلكىىىات العامىىىة أو الخاصىىىة بىىىالقوةق ويعاقىىىب الشىىىري بىىىن س
العقوبة .
مادة ( )2يعاقىىب بىىالحدس مىىدة ع تقىىا ع ى اثنتىىع عشىىر سىىنة وع تميىىد علىىى
خمسة عشىر سىنة كىا مى خطىا خبىاق فىذاا وقىع الخطىا علىى
أنثىىىى أو ىىىدن فتكىىىون العقوبىىىة الحىىىدس مىىىدة عشىىىري سىىىنهق وإاا
صا ب الخطا أو تاله إيذاء أو اعتداء كانى العقوبىة الحىدس مىدة
ع تميىىىد علىىىى خمسىىىة وعشىىىري سىىىنة والىىى كلىىىه دون اإلخىىىال
[*] تم نشر هذا القرار بالقانون فع الجريدة الرسمية فع العدد ( )15لسنة 1998م .
ــ وافق مجلس النواب على هذا القرار بالقانون بالقرار رقم ()2لسنة 2002م والمنشىور فىع الجريىدة الرسىمية فىع
العدد (2ج )2لسنة 2002م.
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بالقبىا أو الديىة أو اعرع علىى سىب األ ىوا إاا ترتىب علىىى
اإليذاء ما يقتضع ال ق وإاا صا ب الخطا أو تىاله قتىا أو زنىا أو
لواط كان العقوبة اإلعدام.
مادة ( )3يعاقب بالحدس مدة ع تقا ع عشر سىنوات وع تميىد علىى خمسىة
عشىىر سىىنة كىىا ىىخى سىىعى لىىد دولىىة أجنديىة أو عبىىابة للقيىىام
بىىىأي عمىىىا مىىى أعمىىىا اإلختطىىىاف أو التقطىىىع أو نهىىىب الممتلكىىىات
العامة والخاصة .
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مادة ( )4يعاقب بالحدس مدة ع تقا عى عشىر سىنوات وع تميىد علىى اثنتىع
عشىىر سىىنة كىىا م ى أختطىىا وسىىيلة م ى وسىىائا النقىىا الجىىوي أو
الدري أو الدحري قوتكون العقوبىة الحىدس مىدة خمسىة عشىر سىنة
إاا ترتىىىب علىىىى اإلختطىىىاف جىىىرء ألي ىىىخى سىىىواء كىىىان داخىىىا
الوسىىىىىيلة أو خارجهىىىىىاق أو إاا قىىىىىاوم الجىىىىىانع بىىىىىالقوة أو العنىىىىىا
السـلطىىـات العامـىىـة أثنىىاء أداء وظي تهىىا فىىع اسىىتعادة الوسىىيلة مى
سىىيطرتهق وتكىىون العقوبىىة اإلعىىدام إاا نشىىأ ع ى اإلختطىىاف مىىوت
خى داخا الوسيلة أو خارجها .
مادة ( )5يعاقب بىالحدس مىدة ع تقىا عى عشىر سىنوات وع تميىد علىى اثنتىع
عشىىر سىىنة كىىا م ى أ تجىىم أي ىىخى كرهين ىة وال ى بةيىىة التىىأثير
علىىى السىىلطات العامىة فىىع أدائهىىا ألعمالهىىاق أو الحبىىو منهىىا علىىى
من عة أو ممية م أي نىوع لىـه أو لةيىره ق وتكىون العقوبىة الحىدس
مىىدة ع تقىىا عىى خمسىىة عشىىر سىىنة إاا اسىىتخدم الجىىانع القىىوه أو
العنىىا أو التهديىىد بىىه أو انتحىىا ص ى ة مىىوظ ع الحكومىىة مىىدنيي أو
عسكريي أو أبرز أمرا ممورا مدعيا صدوره ع السلطات العامىةق
كمىىا يعاقىىب بىىن س العقوبىىة إاا قىىاوم السىىلطات العامىىة أثنىىاء تأديىىة
وظي تها فع إخالء سىديا الرهينىةق وتكىون العقوبىة اإلعىدام إاا نشىأ
ع ال عا موت خى.
مادة ( )6مىىع عىىدم اإلخىىال بىىأي عقوبىىة أ ىىد منبىىو

عليهىىا فىىع القىىواني

األخر يعاقب بالحدس مدة ع تقا عى سىدع سىنوات وع تميىد علىى
عشر سنوات كا م إعتداء على أ د األفراد القائمي علىى مكافحىة
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جىىىىرائم اإلختطىىىىاف أو التقطىىىىع أو النهىىىىب أثنىىىىاء تأديىىىىة وظي تىىىىه أو
بسددهاق وتكون العقوبة الحىدس مىدة ع تقىا عى خمسىة عشىر سىنة
إاا ترتب على التعدي جروء أو إصابات جسمانية .
مادة ( )7يعاقىىب بىىالحدس مىىدة ع تقىىا عى خمسىىة عشىىر سىىنة وع تميىىد علىىى
عشري سنة كا مى اختطىا أي مى األفىراد المكل ىي بمكافحىة ـىـ
جرائم اإلختطاف أو التقطع أو النهب ــ أو زوجته أو أ ىد أصىوله
أو فروعىىىهق وتكىىىون العقوبىىىة اإلعىىىدام إاا نجىىىم عىىى ال عىىىا وفىىىاة
الـمختـطـا .
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مادة ( )8تضىىاعا العقوبىىة الىىواردة فىىع المىىواد السىىابقة إاا كىىان الجىىانع مى
أفراد القوات المسلحة واألم أو موظا عام .
مادة ( )9يعاقىىب بىىذات العقوبىة المقىىررة للجريمىة كىىا مى
فع ات اق جنائع عرتكاب إ د الجىرائم المنبىو

ىىرض أو ا ىىتر
عليهىا فىع هىذا

القىىانونق ويعاقىىب علىىى الشىىروع بىىذات العقوبىىة المقىىررة للجريمىىة
تى ولو لم يترتب عليها أي أثر.
مادة ()10

يعاقىب بىالحدس مىىدة ع تقىا عى خمىس سىىنوات وع تميىد علىىى

ثمان سنوات كا م قدم مسىاعدة للخىاطا علىى أي وجىه كىانق أو
أخ ى المخطوف بعد خط ه أو أخ ى األمىوا أو األ ىياء المختط ىة
إاا كىىىان يعلىىىم بىىىال روف التىىىع تىىىم فيهىىىا الخطىىىا وباألفعىىىا التىىىع
صا دته أو تلته .
مادة ()11

يع ى م العقوبات المقررة للجرائم المنبو

عليها فىع هىذا

القىىانون كىىا م ى بىىادر م ى الجنىىاة إلىىى إبىىالس السىىلطات اإلداري ىة أو
القضائية قدا الددء فىع تن يىذ الجريمىةق ويجىوز للمحكمىة أن تع ىع
المدلـِّىـغ مى العقوبىة إاا بىىا الىدالس بعىىد تمىىام الجريمىىة والى إاا
م ىـك الجىىانع أثنىىاء التحقيىىق اعبتىىدائع م ى القىىد

علىىى مرتكدىىع

الجريمة اآلخري .
مادة ()12

يعمىىا بهىىذا القىىرار بالقىىانون مىى تىىارير صىىدوره وينشىىر فىىع

الجريدة الرسمية .
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صدر برئاسة الجمهورية ــ ببنعاء
بتارير  / 11ربيع الثانـع 1419/هـ
الموافـق  / 3أغسطــــس 1998/م

علىىىىىىىىىىىىىىىىىع

د /عددالكريم اإلريانع
عددهللا صالح

رئيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـس

رئيس مجلـــس الـوزراء
الجمهوريـة
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