القرار الجمهوري بالقانون رقم()48لسنة 1991م
بشأن تنظيم السجون
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم()1لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــرر
الفصل األول

التسمية والتعاريف
مادة( :)1يسمى هذا القانون قانون تنظيم مصلحة السجون.
ماادة( :)2ألغا ار

هااذا القاانون يكااون لولفااا والعلااراة الاواردة فيال المعااانء المحاددة إزاء تاال منهاا ماا لاام تاد القرينااة علاى ااال

ذلك.
الجمهورية :الجمهورية اليمنية.
الحكومة :حكومة الجمهورية اليمنية.
الو ازرة  :و ازرة الدا لية واألمن.
الوزير :وزير الدا لية واألمن.

المصلحة :مصلحة السجون.

الرئيس :رئيس مصلحة السجون.

المدير :مدير السجن المرتزي أو الفرعء.
حراس :حراس السجن على مختلف رتلهم.
السجن :المكان الذي يودع فيل السجناء والمسجونين احتياطياً.
السجين :تل شخص صدر بحقل حكم نافذ يقضء بحلسل.

المحلوس احتياطياً :تل شخص صدر بحقل أم ار وقرار يقضء بحلسل احتياطياً من سلطة مختصة قانوناً.
الفصل الثاني

مادة( :)3تهد

أحكام عامة

معاملة المسجونين دا ل السجون إلى تحقيق اآلتء-:

 -1إصااالو وتقااويم وت هياال المسااجونين ماان ااال اسااتخدام تافااة الوسااائل والماابوراة التربويااة والتعليميااة والطليااة والتاادري

المهنااء

والخدمة االجتماعية واألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
 -2لق الرغلة والجنوو لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.

م ااادة( :)4عل ااى جمي اام الع اااملين ف ااء الس ااجون مس اااعدة المس ااجونين والتا ا وير عل اايهم م اان ااال تق ااديم الق اادوة الحس اانل والمث ااا الجي ااد
إلصالحهم.
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مادة( :) 5يهد

نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روو ح

الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أوناء تنفيذ هم للعقوبة فء السجن.

العمال والتقياد باالقوانين لاديهم وال يجاوز إلحااق

مادة( :)6على المصلحة وتافة العاملين فيها التقيد ب حكام هذا القانون والقوانين األ رى واألنظمة النافذة فء الجمهورية.

مادة( :)7يكون الحكم القضائء النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة الت ويراة اإلصالحية والتربوية على المسجونين.

مادة( :)8ال يجوز سجن أي شخص أو قلولل فء السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائء موقعاً عليها من القاضء المختص
أو بدون أمر حلس مكتاو علاى النماوذل المخصاص وموقعااً عليال مان النياباة العاماة المختصاة قانونااً ومختاوم بخااتم رسامء يحمال
شعار الدولة الخاص بتلك السلطة.

الفصل الثالث
نظام القلو و اإلفرال عن المسجونين
مادة( -1 :)9ينقل المحكوم عليل بالسجن إلى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.

 -2يتولى الوزير إصدار نظام نقل المحكاوم عليال بعقوباة الساجن إلاى الساجون لتنفياذ العقوباة بماا ال يتعاار

مام الفقارة()1مان هاذ

المادة.

 -3على إدارة السجن أشعار أسرة المسجون بمكان تواجد تما يج

أن تشعرها إذا تم نقلل إلى سجن آ ر.

مااادة( :) 10ال يقلاال فااء السااجن إال األشااخاص المحكااوم علاايهم بعقوبااة السااجن بموج ا

أحكااام قضااائية نافااذة باسااتثناء المتهمااين فااء

الجرائم ذاة الخطورة االجتماعية اللالغة الصاادرة بحقهام أو امار باالحلس االحتيااطء مان النياباة العاماة أونااء مرحلاة التحقياق أو مان
المحكمة المختصة أوناء فترة المحاكمة.

مادة( :)11مم مراعاة أحكام قانون اإلجراءاة الجنائية المتعلقة باإلفرال عن المسجونين يج

على إدارة السجن ما يلء -:

 -1إن تفرل عن المسجون صلاو نفس اليوم النتهاء مدة السجن المنصوص عليها فء الحكم.
 -2يفاارل عاان المحلااوس احتياطيااا بعااد انتهاااء الماادة المحااددة للحاالس االحتياااطء بموج ا

أمرتتااابء ماان الساالطة التااء أصاادرة أماار

الحلس.
الفصل الرابم
اإلصالو والت هيل والتدري

المهنء

مااادة( :)12علااى إدارة السااجن تنظاايم العماال فااء السااجون ماام تقريا
وطرق األداء وأنواع األدواة واآلالة المستخدمة.

مادة( :)13يج

لروفاال إلااى لاارو

العماال فااء ااارل السااجن ماان حيااث النااوع

أن يكاون العمال جازء مان تنفياذ العقوباة ولايس جازء مان العقوباة نفساها وان ينظار إليال تضارورة للحفااا علاى تياان

السجين ومصلحة المجتمم.
مادة( :)14ال يجوز أن تقل ساعاة العمل عن أربام سااعاة وال تزياد عان ساا سااعاةا تماا ال يجاوز تشاغيل المساجونين فاء أياام
العطل األسلوعية والرسمية.
مادة( :)15ال يجوز تشغيل المحلوس احتياطياً.

مااادة( :) 16إذا اقتضااى األماار تشااغيل المسااجونين فااء أعمااا تتعلااق بالمنااافم العامااة وفااء أماااكن ارجااة وبعياادة عاان السااجن يجااوز
إيوائهم ليال فء معسكراة أو سجون مبقتة وذلك ب مر من مدير السجن المعنء وبموافقة الوزير.

مادة( :)17يجا

أن يكاون العمال فاء الساجن مساتهدفاً ت هيال الساجين وتدريلال مهنياا لمسااعدتل علاى االنادمال فاء المجتمام ويجعال

مادة( :)18يج

توفير وسائل األمان الصاناعء فاء محاالة عمال الساجناء علاى نحاو مماوال لماا هاو موجاود فاء نظام العمال اارل

منل مواطنا صالحا.
السجن.
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مادة( :)19يتقاضى السجين أج اًر عن العمل الذي يبديل ويمنح تعويض عن إصاباة العمل وفقا لقانون العملا ويتم تحدياد األجاور
والتعويضاة بقرار من الوزير بالتنسيق مم وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدري المهنء.
مااادة( :) 20يج ا

أن تااوفر قاادر اإلمكااان الوسااائل المناساالة لمساااعدة السااجناء علااى الد ارسااة دا اال السااجن وبدرجااة رئيسااية أالميااين

ماانهما تمااا يجااوز إتاحااة الفرصااة للسااجناء الااذين تتااوفر لااديهم الرغلااة واإلمكانيااة لمواصاالة د ارسااتهم ويج ا
السجن فقط.
مادة( :)21يخصص لكل سجن واعظاً أو أكثر لترغي

المسجونين فاء الفضايلة وحاثهم علاى أداء الفارو

أن يكااون ذلااك فااء دا اال
الدينياةا تماا يكاون لكال

سجن أ صائء أو اكثر فء العلوم االجتماعية والنفسية.

مادة( :) 22يج

وضم برامج وقافية ألشغا وقا فراغ السجناء وإتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضء والترفيهء.

الفصل الخامس
الرعاية الصحية للمسجونين
مادة( :) 23يج

على إدارة السجن أن تهاتم بم ارعااة الصاحة العاماة دا ال الساجنا وتتاولى عاالل الساجناء وتاوفير الرعاياة الصاحية

والوقائية لهم وتعيين أطلاء متخصصين بالتنسيق مم و ازرة الصحة العامة.
مادة( :)24تعتلر إرشااداة ومالحظااة األطلااء فاء الجوانا
السجن .وإذا تعذر تنفيذها بسل

عدم توفر اإلمكانياة وج

الصاحية والوقائياة والعالجياة والغذائياة للمساجونين ملزماة التنفياذ إلدارة
أحالتها فو ار إلى الوزير لإلحاطة والتوجيل بصددها.

مادة( :)25يصدر الوزير باالتفاق مم وزير الصاحة العاماة الئحاة تفصايلية لتنظايم الشا ون الطلياة والصاحية دا ال الساجون وتحدياد
واجلااة األطلاااء المسااعدين وإجاراءاة نقال المرضااى المساجونين إلااى المستشافياة العامااة وتحدياد جااداو مقارراة الطعااام والمالبااس
والفرش واألواث الالزم للسجناء.

مااادة( :)26عنااد إصااابة المسااجون بماار

عقلااء أو نفسااء ينقاال إلااى مستشاافى األم ا ار

العقليااة والنفسااية بناااء علااى تقرياار الطلي ا

المختص وبموج

الالئحة الخاصة بذلك.

ماادة( :) 27يجا

أن تااوفر للمارأة الحاملااة المساجونة قلاال الوضاام وأوناااء الوضاام وبعااد العناياة والرعايااة الطليااة الالزمااة وفقااا لتوصااية

الطلي

المختص وحس

الالئحة.

مادة( :)28عند وضم المرأة المسجونة طفال فء السجن فال يجوز ذتر ذلك فء سجالة اللالد الرسميةا وال يجوز إبقاء المولود فاء
السجن مم والدتل بعاد بلوغال سانتين مان العمار ويسالم لوالاد ا أو أحاد أقاربال إال إذا قارر الطليا

المخاتص أن حالاة الطفال ال تسامح

بذلك.
مادة( :)29إذا لم يكن للمولود فء السجن والد أو أقار م مونين وج

تسليمل للسالطة المسا ولة عان دور الرعاياة بواساطة المحااف

الذي يقم السجين فء دائرة ا تصاصل ويجوز بقاء الطفل فء السجن ألسلا

مقنعة ب مر الوزير.

الفصل السادس
التسهيالة الممنوحة للمسجونين

مادة( :)30تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم فء هذا القانون التسهيالة التالية:
 -1مقابلة أسرتل وذويل وأصدقائل.
 -2استالم المراسالة والرد عليها.
 -3استالم التحويالة المالية وإعادة تحويلها.
مادة ( :)31للمحلوس احتياطياً مقابلة ذويل ومحاميل بموج

إذن تتابء من الجهة المصدرة ألمر الحلس.

الفصل السابم

تصنيف المسجونين
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ماادة( :)32يخصاص مكااان فاء السااجن يسامى مرتاز االسااتقلا تكاون مهمتاال مقابلاة الساجناء عنااد د اولهم السااجن ويتاولى تصاانيفهم
على النحو التالء-:

ا -عز السجناء الذين يد لون ألو مرة عن السجناء ذوى السوابق.
 -2عز السجناء مرتكلء الجرائم ذاة الخطورة االجتماعية اللالغة.
 -3عز السجناء األجان

عن السجناء اليمنيين.

 -4عز األحداث عن السجناء اللالغين.
 -5عز السجناء اإلناث عن السجناء الذتور.
مادة( :)33يج

أن يعهد للنساء المنتسلاة للمصلحة مهام رعاية وحراسة وإدارة ش ون السجناء من النساء.

الفصل الثامن
التدابير الت ديلية للسجناء

مادة( :)34يمنح مدراء السجون سلطة فر

العقوباة الت ديلية علاى تال مساجون االف األنظماة والتعليمااة الصاادرة بموجا

القانون والالئحة المنفذة لل وذلك على النحو التالء -:

هاذا

ا -الحرمااان ماان المشااارتة فااء الفعالياااة الرياضااية والترفيهيااة لماادة ال تزيااد علااى شااهر واحااد ويتلاام ذلااك صاام ماااال يزيااد علااى ساالم
درجاة من السلوك.
 -2الحرمان من المراسالة لمدة ال تزيد على شهرين ويتلم ذلك صم ماال يزيد على سلم درجاة من السلوك.
 -3الحرمان من شراء المواد االستهالكية المسموو بها لمدة ال تزيد على شاهر واحاد ويتلام ذلاك صام مااال يزياد علاى سالم درجااة
من السلوك.
 -4الحرما ن من الزيارة الدورية مرتين ويتلم ذلك صم ماال يزيد على مس درجاة من السلوك.
 -5الحجز االنفرادي لمدة ال تزيد على أسلوعين ويتلم ذلك صم ماال يزيد على مس عشرة درجة من السلوك.
الفصل التاسم
اإلجراءاة المتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام
مادة( :)35تتخذ اإلجراءاة التالية من قلل إدارة السجن نحو األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام وهء -:
 -1عند استالم الشخص المحكوم عليل باإلعدام يج

تفتيشل بدقة وحذر وان يوضم فء زنزانة منفردة وتخضم للرقابة الدائمة.

 -2يكااون ماادير السااجن مس ا وال عاان إولاااة شخصااية المحكااوم علياال باإلعاادام عنااد إحضااار للتنفي اذ والتحقااق ماان اناال هااو الشااخص
المعنء والوارد اسمل فء أمر النائ

العام.

 -3تنفيذ عقوبة اإلعدام تكون وفقا ألحكام قانون اإلجراءاة الجنائية بنااء علاى أمار تتاابء مان النائا
النموذل المخصص قانوناً الملين فيل استيفاء تافة اإلجراءاة التء يتطللها القانون.

 -4على الوزير أ طار النائ

العاام يوجال إلاى الاوزير علاى

العام باليوم المحدد لتنفيذ حكم اإلعدام ومكانل وساعتل قلل التنفيذ بوقا تافء.

 -5إذا تانا ديانة المحكوم عليل باإلعدام تفر

عليل القيام بإجراء معين حسا

العقيادة الدينياة قلال الماوة وجا

الساماو لال قادر

اإلمكان القيام بمثل هذا األجراء.
 -6يساامح ألقااار المحكااوم علياال باإلعاادام أن يزوروناال فااء اليااوم السااابق علااى التاااري المحاادد لتنفيااذ اإلعاادام وعلااى إدارة السااجن
إ طارهم بذلك.

 -7يكااون تنفيااذ اإلعاادام بحضااور النائ ا

العااام أو ماان يمثلاال وماادير السااجن وطلي ا

السااجن وال يساامح لغياارهم إال بااإذن ماان النائ ا

العام.
 -8تتولى إدارة السجن دفن جثة المعدوم على نفقة الحكومة إال إذا طللها أقار المتوفى ففء هذ الحالة يج

تسليمها لهم.

الفصل العاشر
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األنظمة واللوائح الدا لية للسجن

مادة( :)36يصدر الوزير األنظمة واللوائح الدا لية للسجون على النحو التالء-:
 -1نظام د و المسجونين والزوار إلى السجن والخرول منال بماا فاء ذلاك التفتايح والح ارساة وتنظايم الزيااراة ونقال المساجونين مان
سجن الى آ ر وغيرها من المسائل األمنية فء السجن.

 -2تحديااد أناواع السااجالة واللياناااة المتعلقااة بالمسااجون تاااألوراق القضااائية والساالوك والحالااة الصااحية والنفسااية وممتلكاااة السااجين
وغيرها.

 -3تحديد أنواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين باإلعدام.
 -4تحديد وضم المسجونين بحس

تستدعيل دواعء األمن.

تصنيفهم مم مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقاً لما

 -5تحدياد القااوة اللشارية العاملااة فااء الساجون بمختلااف التخصصااة والتخصصاااة المساااعدة ونظاام عملهاام ونقلهام وناادبهم وتعيياانهم
بما فء ذلك الحراس المستخدمين اآل رين.
الفصل الحادي عشر
حاالة استخدام الوسائل الجلرية

والسالو الناري ضد المحلوسين

مادة( :) 37يحق لرجا الشرطة العاملين فء السجن استخدام الوسائل الجلرية فء الحاالة التالية-:
 -1عند هرو أو محاولة هر المسجونين من السجن.
 -2عند قيام شغ
أو تحطيم أبوا

أو هيال إو تجمم للمسجونين ش نل أن يسل

اضط ار أو إ ال باألمن والنظام دا ل السجن أو بهد

اقتحام

السجن أو اسوار أو تسلقها.

 -3عند مقاومة شرطة السجن.

مااادة( -1 :)38يجااوز لشاارطة السااجن اسااتخدام السااالو الناااري فااء الحاااالة الملينااة فااء المااادة()37إذا لاام تجاادي الوسااائل الجلريااة
األ رى شريطة أن يسلق ذلك نداء بالتوقف وإطالق أعيرة نارية فء الهواء لغر

 -2عند استخدام السالو الناري يج

اإلنذار.

اإلبقاء على حياة المسجون قدر اإلمكان وأن تقدم لل اإلسعافاة

االوليل مم مراعاة اإلجراءاة األمنية الضرورية.

 -3يمنم استخدام السالو الناري فء الحاالة التء تهدد حياة اآل رين بالخطر ممن ليس لهم عالقة بما حدث.

 -4على إدارة السجن إبالغ النيابة العامة عند وقوع أحد األفعا الواردة ذترها فء هذ المادة وفء المادة( )37من هذا القانون.
الفصل الثانء عشر
أحكام تامية
مادة( :) 39يعاق

بالسجن مدة ال تزيد عن والوة أشهر وبغرامة مالية ال تزيد عن مسة آال

أ -تل شخص اد ل إن حاو إد ا ب ية طريقة تانا شي اً إلى السجن على ال
 -تل شخص اد ل أو ا رل من السجن مراسالة أو أوراق على ال

ريا إو بإحدى هاتين العقوبتين:

القوانين واألنشطة واللوائح المنظمة للسجن.

القوانين وأنظمة السجن.

ل -تل شخص أعطى شي اً ممنوعاً لمسجون أو محلوس احتياطءا وتكون العقوبة بالساجن مادة ال تزياد علاى ساتة اشاهر إو بغ ارماة

ماليااة ال تزيااد عاان الااف ريااا أو بااالعقوبتين معااً إذا أرتكا
بحراسة السجون.
مادة( :) 40يعاق

الفعاال ماان أحااد مااولفء أو مسااتخدمء السااجن أو أحااد الح اراس المكلفااين

بالسجن مدة ال تزيد عن مس سنواة أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آال

المساجين إو أحد المحلوسين احتياطياً وتكون العقوبة مضاعفة إذا ارتك

ريا تل من ساعد إو سهل هرو أحاد

الفعل من أحد العاملين بالسجن.
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مادة( :)41يعاق

بالسجن مدة ال تقل عن مس سنواة أو بغرامة ال تقل عن عشرة آال

السجن شخصاً دون أمر تتابء من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.

ريا أو بالعقوبتين معاً تل من قلال فاء

مادة( :)42أ -تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ األحكام القاضية بالسجن واتخاذ اإلجراءاة الالزمة لمنم وإزالة
أية مخالفاة من قلل إداراة السجون أو المسجونين أو أية جهاة أ رى.

 -على إدارة السجون تنفيذ ق ارراة وتوجيهاة النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن.

مادة(:)43تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة( :)44يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم()31لسنة 1979م بش ن تنظيم السجون الصادر بصنعاء وتاذا القاانون رقام()7لسانة
1987م الصادر بعدن .تما يلغى أي حكم أو نص يتعار

مم أحكامل.

مادة( :)45يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاري صدور وينشر فء الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاري  28/رمضان1411 /ها
الموافق  13/أبريل1991 /م
حيدر أبو بكر العطاس
رئيس مجلس الوزراء

الفريق /علء علد هللا صالح
رئيس مجلس الرئاسة

6

