
 1 

 م1991(لسنة 84القرار الجمهوري بالقانون رقم)
 بشأن تنظيم السجون

 
 رئيس مجمس الرئاسة:

 بعد اإلطالع عمى اتفاؽ إعالف الجمهورية اليمنية.
 وعمى دستور الجمهورية اليمنية.

 ـ بتشكيؿ مجمس الوزراء.1991(لسنة 1وعمى القرار الجمهوري رقـ)
 وبعد موافقة مجمس الرئاسة.

 
 ررـــــق

 
 فصل األولال

 التسمية والتعاريف
 

 (: يسمى هذا القانوف قانوف تنظيـ مصمحة السجوف.1مادة)
(: ألغػراض هػػذا القػانوف يكػػوف لولفػاظ والعبػاراة الػػواردة فيػل المعػػانء المحػددة إزاء كػػؿ منهػا مػا لػػـ تػدؿ القرينػػة عمػى  ػػالؼ 2مػادة)
 ذلؾ.

 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
 رية اليمنية.الحكومة: حكومة الجمهو 

 الوزارة : وزارة الدا مية واألمف.
 الوزير: وزير الدا مية واألمف.
 المصمحة: مصمحة السجوف.

 الرئيس: رئيس مصمحة السجوف.
 المدير: مدير السجف المركزي أو الفرعء.
 حراس: حراس السجف عمى م تمؼ رتبهـ.

 السجف: المكاف الذي يودع فيل السجناء والمسجونيف احتياطيًا.
 السجيف: كؿ ش ص صدر بحقل حكـ نافذ يقضء بحبسل.

 المحبوس احتياطيًا: كؿ ش ص صدر بحقل أمرا وقرار يقضء بحبسل احتياطيًا مف سمطة م تصة قانونًا. 
 الفصل الثاني
 أحكام عامة

 -(: تهدؼ معاممة المسجونيف دا ؿ السجوف إلى تحقيؽ اآلتء:3مادة)
 ػػالؿ اسػػت داـ كافػػة الوسػػائؿ والمػػؤوراة التربويػػة والتعميميػػة والطبيػػة والتػػدري  المهنػػء  إصػػالو وتقػػويـ وت هيػػؿ المسػػجونيف مػػف -1

 وال دمة االجتماعية واألنشطة الرياضية والوقافية والترفيهية.
  مؽ الرغبة والجنوو لدى المسجونيف نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة. -2

ة المسػػػجونيف والتػػػ وير عمػػػيهـ مػػػف  ػػػالؿ تقػػػديـ القػػػدوة الحسػػػنل والموػػػاؿ الجيػػػد (: عمػػػى جميػػػم العػػػامميف فػػػء السػػػجوف مسػػػاعد4مػػػادة)
 إلصالحهـ.
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(: يهدؼ نشاط المصمحة إلى ضماف إعادة تربية المسجونيف وغرس روو ح  العمػؿ والتقيػد بػالقوانيف لػديهـ وال يجػوز إلحػاؽ 5مادة)
 جف.الضرر المادي والمعنوي بالمسجونيف أوناء تنفيذ هـ لمعقوبة فء الس

 (: عمى المصمحة وكافة العامميف فيها التقيد ب حكاـ هذا القانوف والقوانيف األ رى واألنظمة النافذة فء الجمهورية.6مادة)
 (: يكوف الحكـ القضائء النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجف وممارسة الت ويراة اإلصالحية والتربوية عمى المسجونيف.7مادة)
ش ص أو قبولل فء السجف بدوف الصيغة التنفيذية لمحكـ القضائء موقعًا عميهػا مػف القاضػء الم ػتص  (: ال يجوز سجف أي8مادة)

أو بدوف أمر حبس مكتػو  عمػى النمػوذل الم صػص وموقعػًا عميػل مػف النيابػة العامػة الم تصػة قانونػًا وم تػـو ب ػاتـ رسػمء يحمػؿ 
 شعار الدولة ال اص بتمؾ السمطة.

 
 الفصؿ الوالث
 و اإلفرال عف المسجونيف نظاـ القبوؿ

 ينقؿ المحكـو عميل بالسجف إلى السجف لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكـ. -1(: 9مادة)
(مػف هػذ  1يتولى الوزير إصدار نظاـ نقػؿ المحكػـو عميػل بعقوبػة السػجف إلػى السػجوف لتنفيػذ العقوبػة بمػا ال يتعػارض مػم الفقػرة) -2

 المادة.
 المسجوف بمكاف تواجد  كما يج  أف تشعرها إذا تـ نقمل إلى سجف آ ر.عمى إدارة السجف أشعار أسرة  -3

(: ال يقبػػؿ فػػء السػػجف إال األشػػ اص المحكػػـو عمػػيهـ بعقوبػػة السػػجف بموجػػ  أحكػػاـ قضػػائية نافػػذة باسػػتوناء المتهمػػيف فػػء 11مػػادة)
النيابػة العامػة أونػاء مرحمػة التحقيػؽ أو مػف الجرائـ ذاة ال طػورة االجتماعيػة البالغػة الصػادرة بحقهػـ أو امػر بػالحبس االحتيػاطء مػف 

 المحكمة الم تصة أوناء  فترة المحاكمة.
 -(: مم مراعاة أحكاـ قانوف اإلجراءاة الجنائية المتعمقة باإلفرال عف المسجونيف يج  عمى إدارة السجف ما يمء :11مادة)
 يها فء الحكـ.إف تفرل عف المسجوف صباو نفس اليـو النتهاء مدة السجف المنصوص عم -1
يفػػرل عػػف المحبػػوس احتياطيػػا بعػػد انتهػػاء المػػدة المحػػددة لمحػػبس االحتيػػاطء بموجػػ  أمركتػػابء مػػف السػػمطة التػػء أصػػدرة أمػػر  -2

 الحبس.
 الفصؿ الرابم

 اإلصالو والت هيؿ والتدري  المهنء
 ػػارل السػػجف مػػف حيػػث النػػوع  (: عمػػى إدارة السػػجف تنظػػيـ العمػػؿ فػػء السػػجوف مػػم تقريػػ  ظروفػػل إلػػى ظػػروؼ العمػػؿ فػػء12مػػادة)

 وطرؽ األداء وأنواع األدواة واآلالة المست دمة.
(: يج  أف يكػوف العمػؿ جػزء مػف تنفيػذ العقوبػة ولػيس جػزء مػف العقوبػة نفسػها واف ينظػر إليػل كضػرورة لمحفػاظ عمػى كيػاف 13مادة)

 السجيف ومصمحة المجتمم.
وال تزيػد عػف سػة سػاعاةا كمػا ال يجػوز تشػغيؿ المسػجونيف فػء أيػاـ  (: ال يجوز أف تقؿ ساعاة العمؿ عف أربػم سػاعاة14مادة)

 العطؿ األسبوعية والرسمية.
 (: ال يجوز تشغيؿ المحبوس احتياطيًا.15مادة)
(: إذا اقتضػػى األمػػر تشػػغيؿ المسػػجونيف فػػء أعمػػاؿ تتعمػػؽ بالمنػػافم العامػػة وفػػء أمػػاكف  ارجػػة وبعيػػدة عػػف السػػجف يجػػوز 16مػػادة)

 سكراة أو سجوف مؤقتة وذلؾ ب مر مف مدير السجف المعنء وبموافقة الوزير.إيوائهـ ليال فء مع
(: يجػ  أف يكػوف العمػؿ فػء السػجف مسػتهدفًا ت هيػؿ السػجيف وتدريبػل مهنيػا لمسػاعدتل عمػى االنػدمال فػء المجتمػم ويجعػؿ 17مادة)

 منل مواطنا صالحا.
اء عمػى نحػو مماوػؿ لمػا هػو موجػود فػء نظػـ العمػؿ  ػارل (: يج  توفير وسػائؿ األمػف الصػناعء فػء محػالة عمػؿ السػجن18مادة)

 السجف.
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(: يتقاضى السجيف أجرًا عف العمؿ الذي يؤديل ويمنح تعويض عف إصاباة العمؿ وفقػا لقػانوف العمػؿا ويػتـ تحديػد األجػور 19مادة)
 والتعويضاة بقرار مف الوزير بالتنسيؽ مم وزيري ال دمة المدنية والعمؿ والتدري  المهنء.

(: يجػػ  أف تػػوفر قػػدر اإلمكػػاف الوسػػائؿ المناسػػبة لمسػػاعدة السػػجناء عمػػى الدراسػػة دا ػػؿ السػػجف وبدرجػػة رئيسػػية أالميػػيف 21دة)مػػا
مػػنهـا كمػػا يجػػوز إتاحػػة الفرصػػة لمسػػجناء الػػذيف تتػػوفر لػػديهـ الرغبػػة واإلمكانيػػة لمواصػػمة دراسػػتهـ ويجػػ  أف يكػػوف ذلػػؾ فػػء دا ػػؿ 

 السجف فقط.
واعظًا أو أكور لترغي  المسجونيف فػء الفضػيمة وحػوهـ عمػى أداء الفػروض الدينيػةا كمػا يكػوف لكػؿ  (: ي صص لكؿ سجف21مادة)

 سجف أ صائء أو اكور فء العمـو االجتماعية والنفسية.
تاحة الفرصة لهـ لممارسة النشاط الرياضء والترفيهء.22مادة)  (: يج  وضم برامج وقافية ألشغاؿ وقة فراغ السجناء وا 

 سالفصؿ ال ام
 الرعاية الصحية لممسجونيف

(: يجػ  عمػى إدارة السػجف أف تهػتـ بمراعػاة الصػحة العامػة دا ػؿ السػجفا وتتػولى عػالل السػجناء وتػوفير الرعايػة الصػحية 23مادة)
 والوقائية لهـ وتعييف أطباء مت صصيف بالتنسيؽ مم وزارة الصحة العامة.

نػ  الصػحية والوقائيػة والعالجيػة والغذائيػة لممسػجونيف ممزمػة التنفيػذ إلدارة (: تعتبر إرشػاداة ومالحظػاة األطبػاء فػء الجوا24مادة)
ذا تعذر تنفيذها بسب  عدـ توفر اإلمكانياة وج  أحالتها فورا إلى الوزير لإلحاطة والتوجيل بصددها.  السجف. وا 

طبيػة والصػحية دا ػؿ السػجوف وتحديػد (: يصدر الوزير باالتفاؽ مػم وزيػر الصػحة العامػة الئحػة تفصػيمية لتنظػيـ الشػئوف ال25مادة)
جػراءاة نقػػؿ المرضػى المسػػجونيف إلػى المستشػػفياة العامػة وتحديػػد جػداوؿ مقػػرراة الطعػاـ والمالبػػس  واجبػاة األطبػاء المسػػاعديف وا 

 والفرش واألواث الالـز لمسجناء.
لنفسػػية بنػػاء عمػػى تقريػػر الطبيػػ  (: عنػػد إصػػابة المسػػجوف بمػػرض عقمػػء أو نفسػػء ينقػػؿ إلػػى مستشػػفى األمػػراض العقميػػة وا26مػػادة)

 الم تص وبموج  الالئحة ال اصة بذلؾ.
(: يجػػ  أف تػوفر لممػػرأة الحاممػة المسػػجونة قبػؿ الوضػػم وأونػاء الوضػػم وبعػد  العنايػػة والرعايػة الطبيػػة الالزمػة وفقػػا لتوصػػية 27مػادة)

 الطبي  الم تص وحس  الالئحة.
جف فال يجوز ذكر ذلؾ فء سجالة البالد الرسميةا وال يجوز إبقػاء المولػود فػء (: عند وضم المرأة المسجونة طفال فء الس28مادة)

السجف مم والدتػل بعػد بموغػل سػنتيف مػف العمػر ويسػمـ لوالػد ا أو أحػد أقاربػل إال إذا قػرر الطبيػ  الم ػتص أف حالػة الطفػؿ ال تسػمح 
 بذلؾ.
  تسػميمل لمسػمطة المسػئولة عػف دور الرعايػة بواسػطة المحػافظ (: إذا لـ يكف لممولود فء السجف والد أو أقار  م مونيف وجػ29مادة)

 الذي يقم السجيف فء دائرة ا تصاصل ويجوز بقاء الطفؿ فء السجف ألسبا  مقنعة ب مر الوزير.
 

 الفصؿ السادس
 التسهيالة الممنوحة لممسجونيف

 سهيالة التالية:(: تمنح لممسجونيف إضافة إلى الحقوؽ الممنوحة لهـ فء هذا القانوف الت31مادة)
 مقابمة أسرتل وذويل وأصدقائل. -1
 استالـ المراسالة والرد عميها. -2
عادة  تحويمها. -3  استالـ التحويالة المالية وا 

 (: لممحبوس احتياطيًا مقابمة ذويل ومحاميل بموج  إذف كتابء مف الجهة المصدرة ألمر الحبس.31مادة )
 الفصؿ السابم

 تصنيؼ المسجونيف
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(: ي صػص مكػاف فػء السػجف يسػمى مركػز االسػتقباؿ تكػػوف مهمتػل مقابمػة السػجناء عنػد د ػولهـ السػجف ويتػولى تصػػنيفهـ 32مػادة)
 -عمى النحو التالء:

 عزؿ السجناء الذيف يد موف ألوؿ مرة عف السجناء ذوى السوابؽ. -ا
 عزؿ السجناء مرتكبء الجرائـ ذاة ال طورة االجتماعية البالغة. -2
   عف السجناء اليمنييف.األجان عزؿ السجناء -3
 عزؿ األحداث عف السجناء البالغيف. -4
 عزؿ السجناء اإلناث عف السجناء الذكور. -5

دارة شئوف السجناء مف النساء.33مادة)  (: يج  أف يعهد لمنساء المنتسباة لممصمحة مهاـ رعاية وحراسة وا 
 الفصؿ الوامف

 التدابير الت ديبية لمسجناء
ح مدراء السجوف سمطة فرض العقوباة الت ديبيػة عمػى كػؿ مسػجوف  ػالؼ األنظمػة والتعميمػاة الصػادرة بموجػ  هػذا (:يمن34مادة) 

 -القانوف والالئحة المنفذة لل وذلؾ عمى النحو التالء :
عمػػى سػػبم  الحرمػػاف مػػف المشػػاركة فػػء الفعاليػػاة الرياضػػية والترفيهيػػة لمػػدة ال تزيػػد عمػػى شػػهر واحػػد ويتبػػم ذلػػؾ  صػػـ مػػاال يزيػػد -ا

 درجاة مف السموؾ.
 الحرماف مف المراسالة لمدة ال تزيد عمى شهريف ويتبم ذلؾ  صـ ماال يزيد عمى سبم درجاة مف السموؾ. -2
الحرماف مف شراء المواد االستهالكية المسموو بها لمدة ال تزيد عمى شهر واحػد ويتبػم ذلػؾ  صػـ مػاال يزيػد عمػى سػبم درجػاة  -3

 مف السموؾ.
 ف مف الزيارة الدورية مرتيف ويتبم ذلؾ  صـ ماال يزيد عمى  مس درجاة مف السموؾ.الحرما -4
 الحجز االنفرادي لمدة ال تزيد عمى أسبوعيف ويتبم ذلؾ  صـ ماال يزيد عمى  مس عشرة درجة مف السموؾ. -5

 الفصؿ التاسم
 اإلجراءاة المتعمقة بتنفيذ عقوبة اإلعداـ

 -ية مف قبؿ إدارة السجف نحو األش اص المحكـو عميهـ باإلعداـ وهء :(: تت ذ اإلجراءاة التال35مادة)
 عند استالـ الش ص المحكـو عميل باإلعداـ يج  تفتيشل بدقة وحذر واف يوضم فء زنزانة منفردة وت ضم لمرقابة الدائمة. -1
ذ والتحقػػؽ مػػف انػػل هػػو الشػػ ص يكػػوف مػػدير السػػجف مسػػئوال عػػف إوبػػاة ش صػػية المحكػػـو عميػػل باإلعػػداـ عنػػد إحضػػار  لمتنفيػػ -2

 المعنء والوارد اسمل فء أمر النائ  العاـ.
تنفيذ عقوبة اإلعداـ تكوف وفقا ألحكاـ قػانوف اإلجػراءاة الجنائيػة بنػاء عمػى أمػر كتػابء مػف النائػ  العػاـ يوجػل إلػى الػوزير عمػى  -3

 القانوف. النموذل الم صص قانونًا المبيف فيل استيفاء كافة اإلجراءاة التء يتطمبها
 عمى الوزير أ طار النائ  العاـ باليـو المحدد لتنفيذ حكـ اإلعداـ ومكانل وساعتل قبؿ التنفيذ بوقة كافء. -4
إذا كانة ديانة المحكـو عميل باإلعداـ تفرض عميل القياـ بػججراء معػيف حسػ  العقيػدة الدينيػة قبػؿ المػوة وجػ  السػماو لػل قػدر  -5

 جراء.اإلمكاف القياـ بموؿ هذا األ
يسػػمح ألقػػار  المحكػػـو عميػػل باإلعػػداـ أف يزورونػػل فػػء اليػػـو السػػابؽ عمػػى التػػاري  المحػػدد لتنفيػػذ اإلعػػداـ وعمػػى إدارة السػػجف  -6

 إ طارهـ بذلؾ.
يكػػوف تنفيػػذ اإلعػػداـ بحضػػور النائػػ  العػػاـ أو مػػف يمومػػل ومػػدير السػػجف وطبيػػ  السػػجف وال يسػػمح لغيػػرهـ إال بػػجذف مػػف النائػػ   -7

 العاـ.
 تتولى إدارة السجف دفف جوة المعدـو عمى نفقة الحكومة إال إذا طمبها أقار  المتوفى ففء هذ  الحالة يج  تسميمها لهـ. -8

 الفصؿ العاشر
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 األنظمة والموائح الدا مية لمسجف
 -(: يصدر الوزير األنظمة والموائح الدا مية لمسجوف عمى النحو التالء:36مادة)
الزوار إلى السػجف وال ػرول منػل بمػا فػء ذلػؾ التفتػيش والحراسػة وتنظػيـ الزيػاراة ونقػؿ المسػجونيف مػف نظاـ د وؿ المسجونيف و  -1

 سجف الى آ ر وغيرها مف المسائؿ األمنية فء السجف.
تحديػد أنػػواع السػػجالة والبيانػػاة المتعمقػػة بالمسػػجوف كػػاألوراؽ القضػػائية والسػػموؾ والحالػػة الصػػحية والنفسػػية وممتمكػػاة السػػجيف  -2

 وغيرها.
 تحديد أنواع الزي المقرر لممسجونيف والمحكوميف باإلعداـ. -3
تحديد وضم المسجونيف بحسػ  تصػنيفهـ مػم مراعػاة درجػة ال طػورة والجػنس والسػف والسػوابؽ ومػدة العقوبػة ونػوع الجريمػة وفقػًا  -4

 لما تستدعيل  دواعء األمف.
 صصػاة والت صصػػاة المسػاعدة ونظػػاـ عممهػـ ونقمهػػـ ونػدبهـ وتعييػػنهـ تحديػد القػوة البشػػرية العاممػة فػػء السػجوف بم تمػػؼ الت -5

 بما فء ذلؾ الحراس المست دميف اآل ريف.
 الفصؿ الحادي عشر

 حاالة است داـ الوسائؿ الجبرية
 والسالو الناري ضد المحبوسيف

 -الية:(: يحؽ لرجاؿ الشرطة العامميف فء السجف است داـ الوسائؿ الجبرية فء الحاالة الت37مادة)
 عند هرو  أو محاولة هر  المسجونيف مف السجف. -1
عند قياـ شغ  أو هيال إو تجمم لممسجونيف ش نل أف يسب  اضطرا  أو إ الؿ باألمف والنظاـ دا ؿ السجف أو بهدؼ اقتحػاـ  -2

 أو تحطيـ أبوا  السجف أو اسوار  أو تسمقها.
 عند مقاومة شرطة السجف. -3

(إذا لػػـ تجػػدي الوسػػائؿ الجبريػػة 37السػػجف اسػػت داـ السػػالو النػػاري فػػء الحػػاالة المبينػػة فػػء المػػادة) يجػػوز لشػػرطة -1(: 38مػػادة)
طالؽ أعيرة نارية فء الهواء لغرض اإلنذار.  األ رى شريطة أف يسبؽ ذلؾ نداء بالتوقؼ وا 

 عافاةعند است داـ السالو الناري يج  اإلبقاء عمى حياة المسجوف قدر اإلمكاف وأف تقدـ لل اإلس -2
 االوليل مم مراعاة اإلجراءاة األمنية الضرورية. 
 يمنم است داـ السالو الناري فء الحاالة التء تهدد حياة اآل ريف بال طر ممف ليس لهـ عالقة بما حدث. -3
 ف هذا القانوف.( م37عمى إدارة السجف إبالغ النيابة العامة عند وقوع أحد األفعاؿ الواردة ذكرها فء هذ  المادة وفء المادة) -4

 الفصؿ الوانء عشر
 أحكاـ  تامية

 (: يعاق  بالسجف مدة ال تزيد عف والوة أشهر وبغرامة مالية ال تزيد عف  مسة آالؼ لاير إو بجحدى هاتيف العقوبتيف:39مادة)
 المنظمة لمسجف. كؿ ش ص اد ؿ إف حاوؿ إد اؿ ب ية طريقة كانة شيئًا إلى السجف عمى  الؼ القوانيف واألنشطة والموائح -أ

 كؿ ش ص اد ؿ أو ا رل مف السجف مراسالة أو أوراؽ عمى  الؼ القوانيف وأنظمة السجف. - 
كؿ ش ص أعطى شيئًا ممنوعًا لمسجوف أو محبوس احتياطءا وتكوف العقوبة بالسجف مػدة ال تزيػد عمػى سػتة اشػهر إو بغرامػة  -ل

أرتكػػ  الفعػػؿ مػػف أحػػد مػػوظفء أو مسػػت دمء السػػجف أو أحػػد الحػػراس المكمفػػيف ماليػػة ال تزيػػد عػػف الػػؼ لاير أو بػػالعقوبتيف معػػًا إذا 
 بحراسة السجوف.

(: يعاق  بالسجف مدة ال تزيد عف  مس سنواة أو بغرامة ال تتجػاوز عشػرة آالؼ لاير كػؿ مػف سػاعد إو سػهؿ هػرو  أحػد 41مادة)
 الفعؿ مف أحد العامميف بالسجف. المساجيف إو أحد المحبوسيف احتياطيًا وتكوف العقوبة مضاعفة إذا ارتك 
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(: يعاق  بالسجف مدة ال تقؿ عف  مس سنواة أو بغرامة ال تقػؿ عػف عشػرة آالؼ لاير أو بػالعقوبتيف معػًا كػؿ مػف قبػؿ فػء 41مادة)
 السجف ش صًا دوف أمر كتابء مف المحكمة الم تصة أو النيابة العامة.

زالػة تتولى النيابة العامة والقضاء الرقا -(: أ42مادة) بة عمى صحة تنفيذ األحكاـ القاضية بالسجف وات اذ اإلجػراءاة الالزمػة لمنػم وا 
 أية م الفاة مف قبؿ إداراة السجوف أو المسجونيف أو أية جهاة أ رى.

 عمى إدارة السجوف تنفيذ قراراة وتوجيهاة النيابة العامة والقضاء المتعمقة بتنفيذ عقوبة السجف. - 
 التنفيذية لهذا القرار بقانوف بقرار جمهوري بعد موافقة مجمس الوزراء. (:تصدر الالئحة43مادة)
(لسػنة 7ـ بش ف تنظيـ السػجوف الصػادر بصػنعاء وكػذا القػانوف رقػـ)1979(لسنة 31(: يمغى القرار الجمهوري بالقانوف رقـ)44مادة)

 ـ الصادر بعدف. كما يمغى أي حكـ أو نص يتعارض مم أحكامل.1987
 بهذا القرار الجمهوري بقانوف مف تاري  صدور  وينشر فء الجريدة الرسمية.(: يعمؿ 45مادة)

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية
 هػ1411رمضاف/  28بتاري  /
 ـ1991أبريؿ/  13الموافؽ /

 حيدر أبو بكر العطاس                                                               الفريؽ/ عمء عبد اهلل صالح
 رئيس مجمس الوزراء                                                                    رئيس مجمس الرئاسة

 


