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 م١٩٩٨لسنة ) ٢٤( قرار جمهوري بالقانون رقم
 بشأن مكافحة جرائم االختطاف والتقطع

 -:رئيس الجمهوريـة
  بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية-
م بشـأن قـانون     ١٩٩١لسنة)٢٠(رقملقانون  با وعلى القرار الجمهوري     -

 .مجلس الوزراء
م بشأن الجـرائم    ١٩٩٤لسنة)١٢( وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -

 .والعقوبات
م بتشكيل الحكومة وتسمية    ١٩٩٨لسنة)٧٢( وعلى القرار الجمهوري رقم    -

 .أعضائها
 . وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء-
 . وبعد موافقة مجلس الوزراء-

 قــــرر
يعاقب باإلعدام كل من تزعم عصابة لالختطـاف والتقطـع أو نهـب             ) ١(مادة

 .الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اثنتي عشر سنة وال تزيد علـى خمسـه               ) ٢(مادة

عشر سنة كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثـى أو حـدث               
تكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تاله إيذاء            ف

أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيد على خمسه وعشـرين سـنة              
وذلك كله دون اإلخالل بالقصاص أو الدية أو األرش على حسب األحوال            
إذا ترتب على اإليذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تاله قتل أو              

 .أو لواط كانت العقوبة اإلعدامزنا 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد على خمسه عشر             ) ٣(مادة

سنة كل شخص سعى لدى دولة أجنبية أو عصابة للقيام بأي عمـل مـن               
 .أعمال االختطاف أو التقطع أو نهب الممتلكات العامة والخاصة

 وال تزيد على اثنتي عشـر       يعاقب بالحبس مدة التقل عن عشر سنوات      ) ٤(مادة
سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحـري              
وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة إذا ترتب علـى االختطـاف             
جرح ألي شخص سواء كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني             

ا في استعادة الوسيلة من     بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء أداء وظيفته       
سيطرته وتكون العقوبة اإلعدام إذا نشاء عن االختطاف مـوت شـخص            

 .داخل الوسيلة أو خارجها

 
٩٩



 
جرائم اختطاف وتقطع

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد على اثنتي عشـر              ) ٥(مادة
سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السـلطات             

لها أو الحصول منها على منفعة أو مزيـة مـن أي            العامة في أدائها ألعما   
نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن خمسة عشر سـنة               
إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صـفة مـوظفي           

عـن  ه  الحكومة مدنيين أو عسكريين أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صـدور          
اقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثنـاء         السلطات العامة، كما يع   

تأدية وظيفتها في إخالء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة اإلعـدام إذا نشـاء             
 . عن الفعل موت شخص

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين األخـرى            ) ٦(مادة
سنوات كل  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد على عشر             

 جـرائم االختطـاف أو      ة على أحد األفراد القائمين على مكافح      ىمن اعتد 
التقطع أو النهب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة ال             
تقل عن خمسة عشر سنة إذا ترتب على التعـدي جـروح أو إصـابات               

 .جسمانية
وال تزيد على عشـرين     يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة          ) ٧(مادة

 المكلفين بمكافحة جرائم االختطاف أو      األفرادسنة كل من اختطف أي من       
فروعـه، وتكـون العقوبـة       التقطع أو النهب أو زوجته أو أحد أصوله أو        

 .اإلعدام إذا نجم عن الفعل وفاة المختطف
 تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني مـن أفـراد            ) ٨(مادة

 .القوات المسلحة واألمن أو موظف عام
يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض أو اشـترك فـي             ) ٩(مادة

اتفاق جنائي الرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هـذا القـانون،            
ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتـب            

 .عليها أي أثر
ثمـان    بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيـد علـى            يعاقب) ١٠(مادة

سنوات كل من قدم مساعدة للخـاطف علـى أي وجـه كـان أو أخفـى                 
المخطوف بعد خطفه أو أخفى األموال أو األشياء المختطفة إذا كان يعلـم             

 .بالظروف التي تم فيها الخطف وباألفعال التي صاحبته أو تلته
هذا القـانون    قررة للجرائم المنصوص عليها في    يعفى من العقوبات الم   ) ١١(مادة

كل من بادر من الجناة إلى إبالغ السلطات اإلدارية أو القضائية قبل البدء             
 .في تنفيذ الجريمة

 
١٠٠



 
جرائم اختطاف وتقطع

ويجوز للمحكمة أن تعفى المبلغ من العقوبة إذا حصل البالغ بعـد تمـام              
لـى  الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق االبتدائي من القـبض ع           

 .مرتكبي الجريمة اآلخرين
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة             ) ١٢(مادة

 .الرسمية
  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٩/ربيع الثاني/١١بتاريـخ 
 مـ١٩٩٨/أغسطس/٣الموافـق 

 على عبد اهللا صالــح عبد الكريم اإلريـــاني/ د
 ئيس الجمهوريـــةر رئيس مجلس الــــوزراء
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