معدؿ بالقانوف رقـ ( )26لعاـ 2003ـ

القرار الجميوري بالقانوف رقـ()48لسنة 1991ـ
رئيس مجمس الرئاسة:

بشأف تنظيـ السجوف

بعد اإلطالع عمى اتفاؽ إعالف الجميورية اليمنية.

وعمى دستور الجميورية اليمنية.

وعمى القرار الجميوري رقـ()1لسنة 1990ـ بتشكيؿ مجمس الوزراء.
وبعد موافقة مجمس الرئاسة.

قرر

الفصؿ األوؿ

التسمية والتعاريؼ

مادة( :)1يسمى ىذا القانوف قانوف تنظيـ مصمحة السجوف.

مادة( :) 2ألغراض ىذا القانوف يكوف لأللفاظ والعبارات الواردة فيو المعاني المحددة إزاء كؿ منيا ما لـ تدؿ
القرينة عمى خالؼ ذلؾ.

الجميورية :الجميورية اليمنية.

الحكومة :حكومة الجميورية اليمنية.

الوزارة  :وزارة الداخمية واألمف.

الوزير :وزير الداخمية واألمف.
المصمحة :مصمحة السجوف.

الرئيس :رئيس مصمحة السجوف.

المدير :مدير السجف المركزي أو الفرعي .

حراس :حراس السجف عمى مختمؼ رتبيـ.
السجف :المكاف الذي يودع فيو السجناء والمسجونيف احتياطياً.
السجيف :كؿ شخص صدر بحقو حكـ نافذ يقضي بحبسو.

المحبوس احتياطياً :كؿ شخص صدر بحقو أم ار وقرار يقضي بحبسو احتياطياً مف سمطة مختصة قانوناً.

الفصؿ الثاني
أحكاـ عامة

مادة( :)3تيدؼ معاممة المسجونيف داخؿ السجوف إلى تحقيؽ اآلتي-:

 -1إصالح وتقويـ وتأىيؿ المسجونيف مف خالؿ استخداـ كافة الوسائؿ والمؤثرات التربوية والتعميمية والطبية
والتدريب الميني والخدمة االجتماعية واألنشطة الرياضية والثقافية والترفييية.

 -2خمؽ الرغبة والجنوح لدى المسجونيف نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.

مادة( :)4عمى جميع العامميف في السجوف مساعدة المسجونيف والتأثير عمييـ مف خالؿ تقديـ القدوة الحسنو
والمثاؿ الجيد إلصالحيـ.

مادة( :)5ييدؼ نشاط المصمحة إلى ضماف إعادة تربية المسجونيف وغرس روح حب العمؿ والتقيد بالقوانيف
لدييـ وال يجوز إلحاؽ الضرر المادي والمعنوي بالمسجونيف أثناء تنفيذ ىـ لمعقوبة في السجف.

مادة( :) 6عمى المصمحة وكافة العامميف فييا التقيد بأحكاـ ىذا القانوف والقوانيف األخرى واألنظمة النافذة في

الجميورية.

مادة( :)7يكوف الحكـ القضائي النافذ ىو أساس تنفيذ عقوبة السجف وممارسة التأثيرات اإلصالحية والتربوية

عمى المسجونيف.

مادة( :)8ال يجوز سجف أي شخص أو قبولو في السجف بدوف الصيغة التنفيذية لمحكـ القضائي موقعاً عمييا
مف القاضي المختص أو بدوف أمر حبس مكتوب عمى النموذج المخصص وموقعاً عميو مف النيابة العامة

المختصة قانوناً ومختوـ بخاتـ رسمي يحمؿ شعار الدولة الخاص بتمؾ السمطة.
الفصؿ الثالث

نظاـ القبوؿ و اإلفراج عف المسجونيف

مادة( -1 :)9ينقؿ المحكوـ عميو بالسجف إلى السجف لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكـ.

 -2يتولى الوزير إصدار نظاـ نقؿ المحكوـ عميو بعقوبة السجف إلى السجوف لتنفيذ العقوبة بما ال يتعارض
مع الفقرة()1مف ىذه المادة.

 -3عمى إدارة السجف أشعار أسرة المسجوف بمكاف تواجده كما يجب أف تشعرىا إذا تـ نقمو إلى سجف آخر.
مادة( :)10ال يقبؿ في السجف إال األشخاص المحكوـ عمييـ بعقوبة السجف بموجب أحكاـ قضائية نافذة

باستثناء المتيميف في الجرائـ ذات الخطورة االجتماعية البالغة الصادرة بحقيـ أو امر بالحبس االحتياطي مف
النيابة العامة أثناء مرحمة التحقيؽ أو مف المحكمة المختصة أثناء فترة المحاكمة.

مادة( :) 11مع مراعاة أحكاـ قانوف اإلجراءات الجنائية المتعمقة باإلفراج عف المسجونيف يجب عمى إدارة

السجف ما يمي -:

 -1إف تفرج عف المسجوف صباح نفس اليوـ النتياء مدة السجف المنصوص عمييا في الحكـ.
 -2يفرج عف المحبوس احتياطيا بعد انتياء المدة المحددة لمحبس االحتياطي بموجب أمركتابي مف السمطة
التي أصدرت أمر الحبس.

الفصؿ الرابع

اإلصالح والتأىيؿ والتدريب الميني

مادة( :)12عمى إدارة السجف تنظيـ العمؿ في السجوف مع تقريب ظروفو إلى ظروؼ العمؿ في خارج السجف
مف حيث النوع وطرؽ األداء وأنواع األدوات واآلالت المستخدمة.

مادة( :)13يجب أف يكوف العمؿ جزء مف تنفيذ العقوبة وليس جزء مف العقوبة نفسيا واف ينظر إليو كضرورة
لمحفاظ عمى كياف السجيف ومصمحة المجتمع.

مادة( :)14ال يجوز أف تقؿ ساعات العمؿ عف أربع ساعات وال تزيد عف ست ساعات ،كما ال يجوز تشغيؿ
المسجونيف في أياـ العطؿ األسبوعية والرسمية.

مادة( :)15ال يجوز تشغيؿ المحبوس احتياطياً.

مادة( :)16إذا اقتضى األمر تشغيؿ المسجونيف في أعماؿ تتعمؽ بالمنافع العامة وفي أماكف خارجة وبعيدة
عف السجف يجوز إيوائيـ ليال في معسكرات أو سجوف مؤقتة وذلؾ بأمر مف مدير السجف المعني وبموافقة

الوزير.

مادة( :)17يجب أف يكوف العمؿ في السجف مستيدفاً تأىيؿ السجيف وتدريبو مينيا لمساعدتو عمى االندماج

في المجتمع ويجعؿ منو مواطنا صالحا.

مادة( :)18يجب توفير وسائؿ األمف الصناعي في محالت عمؿ السجناء عمى نحو مماثؿ لما ىو موجود في
نظـ العمؿ خارج السجف.

مادة( :)19يتقاضى السجيف أج ارً عف العمؿ الذي يؤديو ويمنح تعويض عف إصابات العمؿ وفقا لقانوف

العمؿ ،ويتـ تحديد األجور والتعويضات بقرار مف الوزير بالتنسيؽ مع وزيري الخدمة المدنية والعمؿ والتدريب

الميني.

مادة( :)20يجب أف توفر قدر اإلمكاف الوسائؿ المناسبة لمساعدة السجناء عمى الدراسة داخؿ السجف وبدرجة

رئيسية أالمييف منيـ ،كما يجوز إتاحة الفرصة لمسجناء الذيف تتوفر لدييـ الرغبة واإلمكانية لمواصمة دراستيـ

ويجب أف يكوف ذلؾ في داخؿ السجف فقط.

مادة( :)21يخصص لكؿ سجف واعظاً أو أكثر لترغيب المسجونيف في الفضيمة وحثيـ عمى أداء الفروض
الدينية ،كما يكوف لكؿ سجف أخصائي أو اكثر في العموـ االجتماعية والنفسية.

مادة( :)22يجب وضع برامج ثقافية ألشغاؿ وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة ليـ لممارسة النشاط الرياضي

والترفييي.

الفصؿ الخامس
الرعاية الصحية لممسجونيف

مادة( :)23يجب عمى إدارة السجف أف تيتـ بمراعاة الصحة العامة داخؿ السجف ،وتتولى عالج السجناء

وتوفير الرعاية الصحية والوقائية ليـ وتعييف أطباء متخصصيف بالتنسيؽ مع وزارة الصحة العامة.

مادة( :)24تعتبر إرشادات ومالحظات األطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعالجية والغذائية لممسجونيف
ممزمة التنفيذ إلدارة السجف .واذا تعذر تنفيذىا بسبب عدـ توفر اإلمكانيات وجب أحالتيا فو ار إلى الوزير

لإلحاطة والتوجيو بصددىا.

مادة( :) 25يصدر الوزير باالتفاؽ مع وزير الصحة العامة الئحة تفصيمية لتنظيـ الشئوف الطبية والصحية

داخؿ السجوف وتحديد واجبات األطباء المساعديف واجراءات نقؿ المرضى المسجونيف إلى المستشفيات العامة
وتحديد جداوؿ مقررات الطعاـ والمالبس والفرش واألثاث الالزـ لمسجناء.

مادة( :)26عند إصابة المسجوف بمرض عقمي أو نفسي ينقؿ إلى مستشفى األمراض العقمية والنفسية بناء
عمى تقرير الطبيب المختص وبموجب الالئحة الخاصة بذلؾ.

مادة( :)27يجب أف توفر لممرأة الحاممة المسجونة قبؿ الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية
الالزمة وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب الالئحة.

مادة( :)28عند وضع المرأة المسجونة طفال في السجف فال يجوز ذكر ذلؾ في سجالت البالد الرسمية ،وال

يجوز إبقاء المولود في السجف مع والدتو بعد بموغو سنتيف مف العمر ويسمـ لوالده ،أو أحد أقاربو إال إذا قرر

الطبيب المختص أف حالة الطفؿ ال تسمح بذلؾ.

مادة( :)29إذا لـ يكف لممولود في السجف والد أو أقارب مأمونيف وجب تسميمو لمسمطة المسئولة عف دور

الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجيف في دائرة اختصاصو ويجوز بقاء الطفؿ في السجف ألسباب مقنعة

بأمر الوزير.
الفصؿ السادس

التسييالت الممنوحة لممسجونيف

مادة( :)30تمنح لممسجونيف إضافة إلى الحقوؽ الممنوحة ليـ في ىذا القانوف التسييالت التالية:

 -1مقابمة أسرتو وذويو وأصدقائو.
 -2استالـ المراسالت والرد عمييا.

 -3استالـ التحويالت المالية واعادة تحويميا.
مادة ( :)31لممحبوس احتياطياً مقابمة ذويو ومحاميو بموجب إذف كتابي مف الجية المصدرة ألمر الحبس.

الفصؿ السابع

تصنيؼ المسجونيف

مادة( :)32يخصص مكاف في السجف يسمى مركز االستقباؿ تكوف ميمتو مقابمة السجناء عند دخوليـ
السجف ويتولى تصنيفيـ عمى النحو التالي-:

ا -عزؿ السجناء الذيف يدخموف ألوؿ مرة عف السجناء ذوى السوابؽ.

 -2عزؿ السجناء مرتكبي الجرائـ ذات الخطورة االجتماعية البالغة.
 -3عزؿ السجناء األجانب عف السجناء اليمنييف.
 -4عزؿ األحداث عف السجناء البالغيف.

 -5عزؿ السجناء اإلناث عف السجناء الذكور.

مادة( :)33يجب أف يعيد لمنساء المنتسبات لممصمحة مياـ رعاية وحراسة وادارة شئوف السجناء مف النساء.
الفصؿ الثامف

التدابير التأديبية لمسجناء

مادة( :)34يمنح مدراء السجوف سمطة فرض العقوبات التأديبية عمى كؿ مسجوف خالؼ األنظمة والتعميمات
الصادرة بموجب ىذا القانوف والالئحة المنفذة لو وذلؾ عمى النحو التالي -:

ا -الحرماف مف المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفييية لمدة ال تزيد عمى شير واحد ويتبع ذلؾ خصـ
ماال يزيد عمى سبع درجات مف السموؾ.

 -2الحرماف مف المراسالت لمدة ال تزيد عمى شيريف ويتبع ذلؾ خصـ ماال يزيد عمى سبع درجات مف
السموؾ.

 -3الحرماف مف شراء المواد االستيالكية المسموح بيا لمدة ال تزيد عمى شير واحد ويتبع ذلؾ خصـ ماال
يزيد عمى سبع درجات مف السموؾ.

 -4الحرماف مف الزيارة الدورية مرتيف ويتبع ذلؾ خصـ ماال يزيد عمى خمس درجات مف السموؾ.

 -5الحجز االنفرادي لمدة ال تزيد عمى أسبوعيف ويتبع ذلؾ خصـ ماال يزيد عمى خمس عشرة درجة مف
السموؾ.

الفصؿ التاسع

اإلجراءات المتعمقة بتنفيذ عقوبة اإلعداـ

مادة( :)35تتخذ اإلجراءات التالية مف قبؿ إدارة السجف نحو األشخاص المحكوـ عمييـ باإلعداـ وىي -:

 -1عند استالـ الشخص المحكوـ عميو باإلعداـ يجب تفتيشو بدقة وحذر واف يوضع في زنزانة منفردة
وتخضع لمرقابة الدائمة.

 -2يكوف مدير السجف مسئوال عف إثبات شخصية المحكوـ عميو باإلعداـ عند إحضاره لمتنفيذ والتحقؽ مف
انو ىو الشخص المعني والوارد اسمو في أمر النائب العاـ.

 -3تنفيذ عقوبة اإلعداـ تكوف وفقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجنائية بناء عمى أمر كتابي مف النائب العاـ

يوجو إلى الوزير عمى النموذج المخصص قانوناً المبيف فيو استيفاء كافة اإلجراءات التي يتطمبيا القانوف.

 -4عمى الوزير أخطار النائب العاـ باليوـ المحدد لتنفيذ حكـ اإلعداـ ومكانو وساعتو قبؿ التنفيذ بوقت كافي.
 -5إذا كانت ديانة المحكوـ عميو باإلعداـ تفرض عميو القياـ بإجراء معيف حسب العقيدة الدينية قبؿ الموت
وجب السماح لو قدر اإلمكاف القياـ بمثؿ ىذا األجراء.

 -6يسمح ألقارب المحكوـ عميو باإلعداـ أف يزورونو في اليوـ السابؽ عمى التاريخ المحدد لتنفيذ اإلعداـ
وعمى إدارة السجف إخطارىـ بذلؾ.

 -7يكوف تنفيذ اإلعداـ بحضور النائب العاـ أو مف يمثمو ومدير السجف وطبيب السجف وال يسمح لغيرىـ إال
بإذف مف النائب العاـ.

 -8تتولى إدارة السجف دفف جثة المعدوـ عمى نفقة الحكومة إال إذا طمبيا أقارب المتوفى ففي ىذه الحالة
يجب تسميميا ليـ.
الفصؿ العاشر

األنظمة والموائح الداخمية لمسجف

مادة( :)36يصدر الوزير األنظمة والموائح الداخمية لمسجوف عمى النحو التالي-:

 -1نظاـ دخوؿ المسجونيف والزوار إلى السجف والخروج منو بما في ذلؾ التفتيش والحراسة وتنظيـ الزيارات
ونقؿ المسجونيف مف سجف الى آخر وغيرىا مف المسائؿ األمنية في السجف.

 -2تحديد أنواع السجالت والبيانات المتعمقة بالمسجوف كاألوراؽ القضائية والسموؾ والحالة الصحية والنفسية
وممتمكات السجيف وغيرىا.

 -3تحديد أنواع الزي المقرر لممسجونيف والمحكوميف باإلعداـ.
 -4تحديد وضع المسجونيف بحسب تصنيفيـ مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسف والسوابؽ ومدة
العقوبة ونوع الجريمة وفقاً لما تستدعيو دواعي األمف.

 -5تحديد القوة البشرية العاممة في السجوف بمختمؼ التخصصات والتخصصات المساعدة ونظاـ عمميـ
ونقميـ وندبيـ وتعيينيـ بما في ذلؾ الحراس المستخدميف اآلخريف.

الفصؿ الحادي عشر

حاالت استخداـ الوسائؿ الجبرية
والسالح الناري ضد المحبوسيف

مادة( :)37يحؽ لرجاؿ الشرطة العامميف في السجف استخداـ الوسائؿ الجبرية في الحاالت التالية-:

 -1عند ىروب أو محاولة ىرب المسجونيف مف السجف.

 -2عند قياـ شغب أو ىياج إو تجمع لممسجونيف شأنو أف يسبب اضطراب أو إخالؿ باألمف والنظاـ داخؿ
السجف أو بيدؼ اقتحاـ أو تحطيـ أبواب السجف أو اسواره أو تسمقيا.

 -3عند مقاومة شرطة السجف.

مادة( -1 :)38يجوز لشرطة السجف استخداـ السالح الناري في الحاالت المبينة في المادة()37إذا لـ تجدي
الوسائؿ الجبرية األخرى شريطة أف يسبؽ ذلؾ نداء بالتوقؼ واطالؽ أعيرة نارية في اليواء لغرض اإلنذار.

 -2عند استخداـ السالح الناري يجب اإلبقاء عمى حياة المسجوف قدر اإلمكاف وأف تقدـ لو اإلسعافات
االوليو مع مراعاة اإلجراءات األمنية الضرورية.

 -3يمنع استخداـ السالح الناري في الحاالت التي تيدد حياة اآلخريف بالخطر ممف ليس ليـ عالقة بما

حدث.

 -4عمى إدارة السجف إبالغ النيابة العامة عند وقوع أحد األفعاؿ الواردة ذكرىا في ىذه المادة وفي المادة()37
مف ىذا القانوف.

الفصؿ الثاني عشر

أحكاـ ختامية

مادة( :)39يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف ثالثة أشير وبغرامة مالية ال تزيد عف خمسة آالؼ لاير إو بإحدى
ىاتيف العقوبتيف:

أ -كؿ شخص ادخؿ إف حاوؿ إدخاؿ بأية طريقة كانت شيئاً إلى السجف عمى خالؼ القوانيف واألنشطة
والموائح المنظمة لمسجف.

ب -كؿ شخص ادخؿ أو اخرج مف السجف مراسالت أو أوراؽ عمى خالؼ القوانيف وأنظمة السجف.

ج -كؿ شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجوف أو محبوس احتياطي ،وتكوف العقوبة بالسجف مدة ال تزيد عمى
ستة اشير إو بغرامة مالية ال تزيد عف الؼ لاير أو بالعقوبتيف معاً إذا أرتكب الفعؿ مف أحد موظفي أو
مستخدمي السجف أو أحد الحراس المكمفيف بحراسة السجوف.

مادة( :)40يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عف خمس سنوات أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آالؼ لاير كؿ مف ساعد

إو سيؿ ىروب أحد المساجيف إو أحد المحبوسيف احتياطياً وتكوف العقوبة مضاعفة إذا ارتكب الفعؿ مف أحد

العامميف بالسجف.

مادة( :)41يعاقب بالسجف مدة ال تقؿ عف خمس سنوات أو بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ لاير أو بالعقوبتيف
معاً كؿ مف قبؿ في السجف شخصاً دوف أمر كتابي مف المحكمة المختصة أو النيابة العامة.

مادة( :)42أ -تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة عمى صحة تنفيذ األحكاـ القاضية بالسجف واتخاذ

اإلجراءات الالزمة لمنع وازالة أية مخالفات مف قبؿ إدارات السجوف أو المسجونيف أو أية جيات أخرى.

ب -عمى إدارة السجوف تنفيذ ق اررات وتوجييات النيابة العامة والقضاء المتعمقة بتنفيذ عقوبة السجف.
مادة(:)43تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القرار بقانوف بقرار جميوري بعد موافقة مجمس الوزراء.

مادة( :)44يمغى القرار الجميوري بالقانوف رقـ()31لسنة 1979ـ بشأف تنظيـ السجوف الصادر بصنعاء

وكذا القانوف رقـ()7لسنة 1987ـ الصادر بعدف .كما يمغى أي حكـ أو نص يتعارض مع أحكامو.
مادة( :)45يعمؿ بيذا القرار الجميوري بقانوف مف تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجميورية -بصنعاء

بتاريخ  28/رمضاف1411 /ىػ
الموافؽ  13/أبريؿ1991 /ـ

حيدر أبو بكر العطاس

صالح

رئيس مجمس الوزراء
الرئاسة

الفريؽ /عمي عبد اهلل
رئيس مجمس

