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مــقــدمـــــــة

اإفراط  اليمني من  القانون  الإن�صان يف احلياة وملا لحظناه على  نظرًا لأهمية حق   
نبداأها  املو�صوع  حول  خمت�صرة  بدرا�صة  نقوم  اأن  راأينا  فقد  الإعدام  عقوبة  على  الن�ص  يف 
مببحث متهيدي نبني فيه تعريف عقوبة الإعدام ونبذة تاريخية خمت�صرة عنه ثم نتطرق يف 
التي ن�صت  والقوانني  واأنواعها وطرقها  اليمني  القانون  الإعدام يف  اإىل عقوبة  الأول  املبحث 

عليها وتف�صيلها يف كل قانون على حده .

الد�صتور  لأحكام  اليمنية   القوانني  مراعاة  اإىل مدى  الثاين  املبحث  نتطرق يف  ثم   
حتليلية  بدرا�صة  الإعدام  عقوبة  على  ن�صه  يف  الإ�صالمية  وال�صريعة  الدولية  املواثيق  اليمني 
مر�صلة دون ذكر اأ�صماء املراجع ل�صيق الوقت وو�صوح الفكرة ونبني ذلك يف املباحث الثالثة 

التالية كما �صياأتي 
 
 

القـا�صي/ علــي الــذاري   
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مبحث متهيدي 

الفرع الأول 
تعريف عقوبة الإعدام ونبذة تاريخية عنها 

تعريف عقوبة الإعدام : )يف البداية يجب اأن نبني ماهية عقوبة الإعدام حيث نرى اأن 
هناك عدة تعار يف لعقوبة الإعدام (

فتعريف عقوبة الإعدام : هي اإزهاق روح املحكوم عليه .
اأو دولة ما يف حق  بينما يعرف البع�ص الآخر عقوبة الإعدام: باأنها عقوبة ت�صدر عن �صلطة 
�صلب  عقوبته  ي�صتوجب  الدولة  هذه  داخل  القانون  يحرمه  لقرتافه جرم  كعقوبة  ما  �صخ�ص 

حياة هذا ال�صخ�ص .

اأما تعريف عقوبة الإعدام يف القانون اليمني فمن خالل البحث يف ن�صو�ص القانون جند اأن 
امل�صرع اليمني مل يفرد ن�صًا حمددًا  للتعريف بعقوبة الإعدام , ولكن ميكن ا�صتخال�ص تعريف 
اأو �صربًا  بال�صيف  اإن�صان رميًا بالر�صا�ص  اإزهاق روح  : باأنها  امل�صرع اليمني لعقوبة الإعدام 

حتى املوت .

التعريف اللغوي: الإعدام فهي من العدم , والعدم هو فقدان ال�صيء , وتقول عدمت فالنا 
اأفقده فقدانا , اأي غاب عنك مبوت اأو فقد , والعدم يدل على ذهاب  ال�صيء واأعدمه اهلل اأي 

اأماته .
والإعدام : يقال ق�صى القا�صي باإعدام املجرم باإزهاق روحه ق�صا�صًا , يف جمال العقوبة 

تعني اأن املحكوم عليه بعد التنفيذ ي�صبح عدمًا ل وجود له .
اأما يف ال�صطالح: فالإعدام هو اإزهاق روح املحكوم عليه وا�صتئ�صاله من املجتمع , وهو �صلب 

املحكوم عليه حقه يف احلياة .
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الفرع الثاين
نبذة تاريخية عن عقوبة الإعدام 

اأقدم  من  هي  الكربى  العقوبة  اأو  املوت  عقوبة  عليها  يطلق  كما  اأو  الإعدام  عقوبة   
العقوبات يف التاريخ فقد اأخذت بها املجتمعات القدمية لالنتقام من القاتل باإراقة دمه اإر�صاًء 
لأ�صرة  القتيل ولإقامة العدل الذي تنادي به اللهه  وطبقتها اأي�صًا لإق�صاء الأ�صخا�ص الذين 
يرتكبون بع�ص اجلرائم املدنية اأو الأخالقية عن املجتمع للتخل�ص من �صرورهم واآثامهم وجتمع 
والغت�صاب  والزنا  كالقتل  الإعدام يف جرائم معينة  القدمية على فر�ص عقوبة  الت�صريعات 
وال�صحر وتتو�صع بع�ص هذه الت�صريعات يف تطبيق الإعدام على اأنواع متعددة من اجلرائم مثل 
ر�صوة املوظفني والتطفيف يف الوزن والت�صريح الكاذب عن املوارد املالية وال�صرقات الكربى 
والبالغ الكاذب عن جرمية قتل و�صهادة الزور يف جرمية القتل والتهرب من اخلدمة الع�صكرية 
)قانون حمو رابي( واللواط واإتيان احليوانات وعبادة الأوثان والردة وحتقري الرب والعمل يوم 

ال�صبت )ال�صريعة اليهودية(. 

الثامن ع�صر عقوبة  القرن  نهاية  واإىل  القدمية  الع�صور  منذ  اأوربا  �صعوب  وطبقت   
الإعدام على نطاق وا�صع فكانت و�صيلة دفاع عن امللك واملجتمع والدين ورد فعل على ع�صرات 
اجلرائم الواقعة على الأ�صخا�ص اأو الأموال اأو الأخالق كما كانت تطبق دائمًا باأ�صاليب بالغة 
والغلي  واخلازوق  وال�صنق  حيًا  اجللد  و�صلخ  وال�صلب  والإغراق  والتقطيع  كاحلريق  الق�صوة 

بالزيت اأو باملاء .

اأما عند العرب فلم تكن عقوبة الإعدام مطبقة قبل الإ�صالم على نطاق وا�صع خالفًا   
اإىل  املرحلة  تلك  اأحكامهم يف  العرب يف جميع  ويرجع  املجاورة  ال�صعوب  �صائدًا عند  كان  ملا 
العرف ومن بني الأعراف ال�صائدة اآنذاك حق الأب يف قتل اأولده الذكور ويف واأد بناته وحق 
ويل الدم يف اأن يثاأر من قاتل ال�صخ�ص املوىل عليه فاإذا متكن من ذلك فقد حتققت غايته واإل 
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تدخل احلكماء حلل امل�صكلة بت�صليم القاتل اإليه لالقت�صا�ص منه اأو لدفع الدية , ومن اجلرائم 
التي كانت معاقبة بالإعدام اأي�صًا جرمية الزنا خ�صية اختالط الأن�صاب ودفعًا للعار .

يف  فر�صها  فقد  باعتدال  طبقها  ولكنه  الإعدام  بعقوبة  اأخذ  الإ�صالم  جاء  وحينما   
اجلرائم اخلطرية فقط التي ن�ص عليها القراآن الكرمي �صراحة اأو وردت يف ال�صنة ال�صريفة 

وهي جرائم احلدود واحلرابة والردة وجرائم الق�صا�ص كالقتل العمد.

ويظهر اعتدال الإ�صالم يف اأ�صلوب تنفيذ عقوبة الإعدام فقد الغي تعذيب املحكوم   
عليه قبل اإعدامه اأو دفنه حيًا اأو التمثيل بج�صده قبل املوت اأو بعده اأو حرقه , فكان الإعدام 

ينفذ ب�صرب عنق املحكوم عليه بال�صيف وقطع راأ�صه .

كان للديانتني الإ�صالمية وامل�صيحية اأثر كبري يف دفع ت�صريعات العامل اإىل العتدال   
يف تطبيق عقوبة الإعدام ويف تنفيذها وقد ظهرت حركة العتدال يف اأوربا يف القرن الثامن 
التي  واأيدها عدد من الفقهاء الكبار كالفقيه الإيطايل بكاريا وغريه وكان لهذه الآراء  ع�صر 
رفدتها مبادئ الثورة الفرن�صية فعلها يف دفع الت�صريعات اإىل تطبيق هذه العقوبة يف اجلرائم 
اخلطرية فقط وتوجيه املحاكم نحو الت�صييق يف تطبيقها وحث ال�صلطة التي متلك حق العفو اأو 
التخفيف على اأن ت�صتبدل بها عقوبة ال�صجن املوؤبد و�صمل هذا العتدال التنفيذ اأي�صًا باأ�صاليب 
اأو ما �صابهها , كما  اأو ال�صعقة الكهربائية  اأو ال�صنق  اأنها قيمة كقطع الراأ�ص باملق�صلة  يقال 

األغيت اأ�صاليب التعذيب التي ت�صبق عقوبة الإعدام اأو ترافقها اأو تلحق بها .
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املبحث الأول 
عقوبة الإعدام يف القانون اليمني

 
متهيد :

لكي نلم بتف�صيل خمت�صر عن عقوبة الإعدام يف القانون اليمني لبد لنا من ذكر اأنواعه يف 
هذا القانون وطرق الإعدام املن�صو�ص عليها فيه وذكر القوانني العقابية اليمنية التي ن�صت 
على عقوبة الإعدام اإجماًل ثم تعطيل اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام يف كل قانون منها وذلك 

كما يلي :

الفرع الأول
اأنواع عقوبة الإعدام يف القانوين اليمني

 
من خالل التتبع للقوانني العقابية يف اليمن جند اأن امل�صرع اليمني قد ذكر عقوبة الإعدام  من 

بني العقوبات الأ�صلية  الإحدى ع�صر املن�صو�ص عليها يف املادة 38 عقوبات يف الأنواع الآتية :

1. الإعدام ) القتل ( حدًا اأو ق�صا�صًا اأو تعزيرًا .
2. الرجم حتى املوت .

فعقوبة الإعدام حدًا تكون يف حالة اجلرائم احلدية املعاقب عليها بالإعدام وهي   
جرمية الردة وهو كل من اأرتد عن دين الإ�صالم وفقًا لن�ص املادة )259( عقوبات , وجرمية 
البغي وهو اخلروج على الدولة مكابرة ا�صتنادًا اإىل منعه كما يف املادة )124( عقوبات عام 
, وجرمية احلرابة  وهي كل من تعر�ص للنا�ص بالقوة اإذا اأدى فعل املحارب اإىل موت اإن�صان 
وفقًا للمادة )307( عقوبات , اأما عقوبة الإعدام ق�صا�صًا فتكون يف حالة جرمية القتل  العمد 
العدوان   فكل �صخ�ص قتل نف�صًا مع�صومة عمدًا يعاقب بالإعدام ق�صا�صًا وفقًا للمادة 234 
عقوبات عام , اأما عقوبة الإعدام تعزيرًا فتكون يف بقية اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الت�صريع 
اأما عقوبة الرجم حتى املوت فتكون يف جرمية الزنا وهي تقع على الزانية والزاين  اليمني , 
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املح�صنني ويلحق بهما الالئط وامللوط به املح�صنني .
ويالحظ اأن امل�صرع اليمني قد اأفرد لهذه العقوبة  وهي الرجم حتى املوت بندًا خا�صًا   
وفقًا لن�ص املادة )38( عقوبات اخلا�صة بتعداد العقوبات الأ�صلية مع اأن هذه اجلرمية من 

جرائم احلدود نظرًا لإخالف طريقة  الإعدام واأفرادها باحلكم دون غريها من اجلرائم .
 

الفرع الثاين
طرق الإعدام يف القانون اليمني 

1. الرمي بالر�صا�ص.
2. قطع رقبة املحكوم عليه بال�صيف )�صرب العنق(.

3. الرجم باحلجارة  حتى املوت.

الإعدام  عقوبة  لتنفيذ  طرق  ثالث  حدد  قد  اليمني  القانون  اأن  يت�صح  خالله  من   
طريقتني عامتني لتنفيذ جميع عقوبات الإعدام هي الرمي بالر�صا�ص اأو قطع العنق بال�صيف 
وق�صرها قانون العقوبات الع�صكري على الع�صكريني بالرمي بالر�صا�ص وهناك طريقة ثالثة 
خا�صة بعقوبة الزاين املح�صن ومن يف حكمه وهي الرجم باحلجارة حتى املوت وفقًا لأ�صل 

هذه العقوبة يف ال�صريعة الإ�صالمية. 
 

 الفرع الثالث 
القوانني اليمنية التي ن�ست على عقوبة الإعدام

من خالل التتبع للجرائم املعاقب عليها بالإعدام يف القوانني اليمنية جند اأن امل�صرع   
اليمني قد اأورد عقوبة الإعدام يف عدد من القوانني العقابية اليمنية والتي ميكن ح�صرها يف 

اأربعة قوانني وهي :

1. القرار اجلمهوري بالقانون رقم 12ل�صنة 1994م ب�صاأن اجلرائم والعقوبات . 
2. قانون اجلرائم  والعقوبات الع�صكري رقم 21 ل�صنة 1998م .
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3. قانون مكافحة جرائم الختطاف والتقطع لعام 1998م وتعديالته  . 
4. قانون الجتار وال�صتعمال غري امل�صروعني للمخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 1993م .

وفيما يلي نبني تلك اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام تف�صياًل يف كل قانون على حده   
على النحو التايل:

اأوًل : عقوبة الإعدام يف قانون اجلرائم والعقوبات رقم 12ل�سنة 1994م

غري  حق  يف  اجلرائم   من  عدد  على  الإعدام  عقوبة  العام  العقوبات  قانون  يقرر   
القانون مع ذكر  املقررة يف  الإعدام  والتي �صنو�صحها يف  يف ذكر حالت عقوبة  الع�صكريني 

املادة التي وردت فيها دون ذكر الن�ص وذلك على النحو التايل :

اأوًل:	الإعدام	يف	قانون	العقوبات
يقرر قانون العقوبات عقوبة الإعدام يف حق غري الع�صكريني على الأفعال العمدية التالية:

	املادة	)128( وتعاقب بالإعدام على الأفعال العمدية التالية:

1. ال�صعي لدى دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز احلربي للجمهورية. 
2. ال�صعي لدى دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز ال�صيا�صي للجمهورية. 

3. ال�صعي لدى دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز الدبلوما�صي للجمهورية. 
4. ال�صعي لدى دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز القت�صادي للجمهورية.  

احلربي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة   م�صلحة  يف  عامل  لدى  ال�صعي   .5
للجمهورية.

ال�صيا�صي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة   م�صلحة  يف  عامل  لدى  ال�صعي   .6
للجمهورية. 

الدبلوما�صي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة   م�صلحة  يف  عامل  لدى  ال�صعي   .7
للجمهورية. 

القت�صادي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة   م�صلحة  يف  عامل  لدى  ال�صعي   .8
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للجمهورية. 
9. التخابر مع دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز احلربي للجمهورية.

10. التخابر مع دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز ال�صيا�صي للجمهورية. 
11. التخابر مع دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز الدبلوما�صي للجمهورية.
12. التخابر مع دولة اأجنبية مبا من �صاأنه الإ�صرار باملركز القت�صادي للجمهورية. 

احلربي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة  ل�صالح  يعمل  من  مع  التخابر   .13
للجمهورية.

ال�صيا�صي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة  ل�صالح  يعمل  من  مع  التخابر   .14
للجمهورية.

الدبلوما�صي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة  ل�صالح  يعمل  من  مع  التخابر   .15
للجمهورية.

القت�صادي  باملركز  الإ�صرار  �صاأنه  من  مبا  اأجنبية  دولة  ل�صالح  يعمل  من  مع  التخابر   .16
للجمهورية.

17. ت�صليم دولة اأجنبية اأخبارًا يخطر اإذاعتها.
18. ت�صليم اأحد العاملني مل�صلحة دولة اأجنبية اأخبارًا يخطر اإذاعتها. 

19. ت�صليم دولة اأجنبية معلومات حمظور اإذاعتها. 
20. ت�صليم اأحد العاملني مل�صلحة دولة اأجنبية معلومات يخطر اإذاعتها. 

21. ت�صليم دولة اأجنبية اأ�صياء يخطر ت�صليمها ر�صميًا. 
22. ت�صليم اأحد العاملني مل�صلحة دولة اأجنبية اأ�صياء حمظورة.  

23. ت�صليم مكاتبات لدولة اأجنبية ي�صر اإذاعتها. 
24. ت�صليم مكاتبات ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية. 

25. ت�صليم وثائق حمظورة لدولة اأجنبية. 
26. ت�صليم وثائق حمظورة ملن يعمل لدى دولة اأجنبية. 

27. ت�صليم خرائط حمظورة لدولة اأجنبية. 
28. ت�صليم خرائط حمظورة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية. 

29. ت�صليم ر�صومات حمظورة لدولة اأجنبية. 
30. ت�صليم ر�صومات حمظورة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية. 

31. ت�صليم �صورًا حمظورة لدولة اأجنبية. 
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32. ت�صليم �صورًا حمظورة لعامل لدى دولة اأجنبية. 
33. ت�صليم اأي �صيء اآخر غري ما ذكر لدولة اأجنبية اأو لعامل لديها.

املادة	)121	من	الفقرة		3	من	املادة	128( وعقوبة الإعدام منفردة فيهما على الأفعال التالية 
وال�صادرة من غري الع�صكريني:

1. ت�صليم املعلومات الدفاعية ال�صرية لدولة اأجنبية.
2. ت�صليم املعلومات الدفاعية ال�صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

3. ت�صليم املعلومات ال�صيا�صية ال�صرية لدولة اأجنبية.
4. ت�صليم املعلومات ال�صيا�صية ال�صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

5. ت�صليم املعلومات الدبلوما�صية ال�صرية لدولة اأجنبية.
6. ت�صليم املعلومات الدبلوما�صية ال�صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

7. ت�صليم املعلومات القت�صادية ال�صرية لدولة اأجنبية.
8. ت�صليم املعلومات القت�صادية ال�صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

9. ت�صليم املعلومات ال�صناعية ال�صرية لدولة اأجنبية.
10. ت�صليم املعلومات ال�صناعية ال�صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

11. ت�صليم مكاتبات �صرية لدولة اأجنبية.
12. ت�صليم مكاتبات �صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

13. ت�صليم حمررات �صرية لدولة اأجنبية.
14. ت�صليم حمررات �صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

15. ت�صليم وثائق �صرية لدولة اأجنبية.
16. ت�صليم وثائق �صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

17. ت�صليم ر�صوم �صرية لدولة اأجنبية.
18. ت�صليم ر�صوم �صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

19. ت�صليم خرائط �صرية لدولة اأجنبية.
20. ت�صليم خرائط �صرية ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

21. ت�صليم ت�صاميم �صرية لدولة اأجنبية.
22. ت�صليم ت�صاميم �صرية ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية.
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23. ت�صليم �صور �صرية لدولة اأجنبية.
24. ت�صليم �صور �صرية ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية. 

25. ت�صليم اأي �صيء ذي طابع �صري لدولة اأجنبية.
26. ت�صليم اأي �صيء ذي طابع �صري ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية.

27. ت�صليم معلومات تتعلق بت�صكيالت القوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.
28. ت�صليم معلومات تتعلق بت�صكيالت القوات امل�صلحة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية

29. ت�صليم معلومات تتعلق بالقوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.
30. ت�صليم معلومات تتعلق بالقوات امل�صلحة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية.

31. ت�صليم معلومات تتعلق بتحركات القوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.
32. ت�صليم معلومات تتعلق بتحركات القوات امل�صلحة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية.

33. ت�صليم معلومات تتعلق بعتاد القوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.
34. ت�صليم معلومات تتعلق بعتاد القوات امل�صلحة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية.

35. ت�صليم معلومات تتعلق بتموين القوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.
36. ت�صليم معلومات تتعلق بتموين القوات امل�صلحة ملن يعمل ل�صالح دولة اأجنبية.
37. ت�صليم معلومات تتعلق باأفراد القوات امل�صلحة ملن يعمل مل�صلحة دولة اأجنبية.

38. ت�صليم معلومات تتعلق باأفراد القوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.
39. ت�صليم معلومات تتعلق باخلطط الإ�صرتاتيجية للقوات امل�صلحة لدولة اأجنبية.

دولة  ل�صالح   يعمل  ملن  امل�صلحة  للقوات  الإ�صرتاتيجية  باخلطط  تتعلق  معلومات  ت�صليم   .40
اأجنبية.

اإىل  ال�صابقة  للك�صف عن اجلرائم  التي تتخذ  والتدابري  بالإجراءات  اأجنبية  اإخبار دولة   .41
دولة اأجنبية اأو من يعمل ل�صاحلها)وهذه تتعدد عقوبة الإعدام عندها بعدد اجلرائم  املذكورة 
اآنفا وبذلك تتعد عقوبة الإعدام بعدد اجلرائم املذكورة , اأي 41 عقوبة م�صتقلة ومن ثم ت�صبح 

82 عقوبة اإعدام(.
42. احل�صول على معلومات متعلقة مبا �صبق بق�صد ت�صليمها اأو اإف�صائها لدولة اأجنبية اأو ملن 

يعمل مل�صلحتها, وهذا ي�صاعف العدد لعقوبة الإعدام بعدد اجلرائم املذكورة.
 

املادة	)124( وتقرر عقوبة الإعدام للباغي وهو لكل من يخرج على الدولة مكابرة ا�صتنادًا اإىل 
منعة اأي اإىل قوة .
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	املادة	)125( من قانون العقوبات , ون�صها يفتح باب تعدد عقوبة الإعدام اإىل غري ما حد, فهي 
تقرر عقوبة الإعدام على:

1. من يرتكب فعاًل بق�صد امل�صا�ص با�صتقالل اجلمهورية.
2. من يرتكب فعاًل بق�صد امل�صا�ص بالوحدة اليمنية.

3. من يرتكب فعاًل بق�صد امل�صا�ص ب�صالمة اأرا�صي اجلمهورية. 
 

املادة	)126( عقوبات , والتي حددت عقوبة الإعدام لكل من تعمد ارتكاب فعل  بق�صد اإ�صعاف 
القوات امل�صلحة يف الآتي:

1. تخريب اأحد املواقع اأو القواعد اأو املن�صئات الع�صكرية اأو امل�صانع اأو البواخر اأو الطائرات اأو 
طرق املوا�صالت اأو و�صائل النقل اأو املرافق اأو الذخائر اأو املوؤن اأو الأدوية اأو غري ذلك مما اأعد 

للدفاع عن البالد اأو مما ي�صتعمل يف ذلك.
2. اإتالف اأحد املواقع اأو القواعد اأو املن�صئات الع�صكرية اأو امل�صانع اأو البواخر اأو الطائرات اأو 
طرق املوا�صالت اأو �صائل النقل اأو املرافق اأو الذخائر اأو املوؤن اأو الأدوية اأو غري ذلك مما اأعد 

للدفاع عن البالد اأو مما ي�صتعمل يف ذلك.
3. تعييب اأحد املواقع اأو القواعد اأو املن�صئات الع�صكرية اأو امل�صانع اأو البواخر اأو الطائرات اأو 
طرق املوا�صالت اأو و�صائل النقل اأو املرافق اأو الذخائر اأو املوؤن اأو الأدوية اأو غري ذلك مما اأعد 

للدفاع عن البالد اأو مما ي�صتعمل يف ذلك.
4. تعطيل اأحد املواقع اأو القواعد اأو املن�صئات الع�صكرية اأو امل�صانع اأو البواخر اأو الطائرات اأو 
طرق املوا�صالت اأو و�صائل النقل اأو املرافق اأو الذخائر اأو املوؤن اأو الأدوية اأو غري ذلك مما اأعد 

للدفاع عن البالد اأو مما ي�صتعمل يف ذلك. 
5. اأ�صاء �صنع اأو اإ�صالح كل ما �صبق ذكره من جرائم اأو جعلها غري �صاحلة فيما اأعد له اأو اأن 

ين�صاأ عنها �صرر.
6. اإذاعة اأخبار او بيانات او اإ�صاعات كاذبة اأو مغر�صة او عمد اإىل دعاية مثرية وكان من �صاأن 
للقوات  احلربية  العمليات  اأو  البالد  عن  للدفاع  احلربية  بال�صتعدادات  ال�صرر  اإحلاق  ذلك 

امل�صلحة .اأو اإثارة الفزع بني النا�ص اأو اإ�صعاف الروح املعنوية يف ال�صعب.
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املادة	)127( وهي تعاقب  بالإعدام على الأفعال التالية:

1. اللتحاق بالقوات امل�صلحة لدولة يف حالة حرب مع اليمن.
2. ت�صليم اأحد اأفراد القوات امل�صلحة لدولة يف حالة حرب مع اليمن.

3. اإعادة اأحد اأ�صرى العدو اإىل �صفوفه.
4. مد العدو باجلند.

5. مد العدو بالأ�صخا�ص غري اجلنود.
6. مد العدو بالأموال.

7. اإر�صاد العدو )هكذا تن�ص, ول يحدد اأي �صيء يعد الإر�صاد اإليه جرمية(.

	املادة	)129( وهي تقرر عقوبة الإعدام على الأفعال التالية:

1. ال�صرتاك مع الغري يف ارتكاب اأي من اجلرائم ال�صابقة.
2. حتري�ص الغري على ارتكاب جرم مما �صبق )وهذه م�صاعفات غري حمددة لعقوبة الإعدام, 
حربية  طائرة  اإتالف  على  والتحري�ص  الإعدام,  عقوبته  العدو  مع  التخابر  على  فالتحري�ص 

كذلك, وهكذا يف �صائر اجلرائم ال�صابقة(.
3. ال�صروع يف ارتكاب اأي جرم مما �صبق.

املادة	)133( عقوبات وقد حددت هذه املادة اأن العقوبة تكون الإعدام حدًا اإذا نتج عن اأي من 
الأفعال الآتية موت اإن�صان وهي:

1. ال�صرتاك يف ع�صابة م�صلحة بق�صد اغت�صاب الأرا�صي اأو نهب الأموال اململوكة للدولة اأو 
جلماعة من النا�ص اأو ملقاومة القوة الع�صكرية املكلفة مبطاردة مرتكبي هذه اجلرائم .

2. ال�صرتاك يف ع�صابة م�صلحة هاجمت جماعة من النا�ص اأو قاومت بال�صالح رجال ال�صلطة 
العامة املكلفني بتنفيذ القوانني .

املادة	)134( عقوبات , وهي قررت عقوبة الإعدام  حدًا لكل �صخ�ص حر�ص اأو اتفق اأو �صرع يف 
ارتكاب اأي من اجلرائم الواردة يف املادة 133 عقوبات ال�صابقة:
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- ال�صروع يف ارتكاب اأي جرم مما �صبق.

	املادة	)141( عقوبات , وهي تقرر عقوبة الإعدام حدًا اإذا نتج عن الأفعال الآتية موت ان�صان :

1. اإ�صعال حريق يف مال ثابت اأو منقول ولو كان مملوكًا له .
2. اإحداث انفجار يف مال ثابت او منقول .

3. تعري�ص و�صائل النقل الربية اأو البحرية اأو اجلوية اأو تعطيل �صريها وكذلك تعطيل و�صائل 
الت�صالت .

4. اإحداث غرق من �صاأنه تعري�ص حياة النا�ص واأموالهم للخطر .
5. و�صع مواد �صامة اأو �صارة من �صاأنها اأن يت�صبب عنها املوت اأو �صرر ج�صيم بال�صحة العامة 
يف املياه الإقليمية اأو املواين اأو يف بئر اأو خزان مياه اأو اأي �صيء اآخر معد ل�صتعمال اجلمهور , 

هكذا ن�صت املادة .

املادة	)179( عقوبات , والتي بينت عقوبة ال�صاهد الزور اإذا اعدم امل�صهود عليه بناًء على تلك 
ال�صهادة .

املادة	)226( عقوبات , والتي ن�صت على جواز احلكم بالإعدام :
حيث ن�صت هذه املادة من قاوم رئي�صه باأي طريقة يف تنفيذ الواجبات الع�صكرية اإذا   

ت�صبب عن املقاومة موت رئي�ص اأو اأي �صخ�ص .

	املادة	)227( وهي تعاقب اأي فرد يف القوات امل�صلحة ارتكب اأيًا من الأفعال التالية:

1. رف�ص حمل ال�صالح اأمام العدو.
2. عدم ا�صتعمال ال�صالح اأمام العدو.

3. الختفاء عند مواجهة العدو. 
4. الهرب اأمام العدو. 

5. ترك املوقع القتايل دون اإذن. 
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6. ال�صت�صالم لالأ�صر. 
7. حتري�ص الغري على رف�ص حمل ال�صالح. 

8. حتري�ص الغري على عدم ا�صتعمال ال�صالح. 
9. حتري�ص الغري على الختفاء.   

10. حتري�ص الغري على الهرب.
11. حتري�ص الغري على ترك املوقع.

12. حتري�ص الغري على ال�صت�صالم لالأ�صر.

قوة  اأو  ع�صكرية  ت�صكيلة  قائد  لكل  الإعدام  عقوبة  على  ن�صت  والتي   , عقوبات   )228( املادة	
بحرية اأو جوية اأو �صفينة بحرية اأو طائرة ع�صكرية ثبت ا�صت�صالمه للعدو قبل اأن ت�صتنفذ جميع 

و�صائل الدفاع املتوفرة لديه وذلك عن طريق الأفعال الآتية :

1. اأمر بوقف القتال .

2. اأمر باإنزال العلم .
3. ترك للعدو ال�صفينة اأو الطائرة اأو اأ�صلحة اأو ذخائر اأو ح�صنًا اأو موقعًا اأو ميناء اأو مطار اأو 

غري ذلك مما اأعد للدفاع .
4. �صلم للعدو ال�صفينة اأو الطائرة اأو اأ�صلحة اأو ذخائر اأو ح�صنًا اأو موقعًا اأو ميناء اأو مطار اأو 

غري ذلك مما اأعد للدفاع .

الإعدام  عقوبة  ذلك  اإىل  واأ�صافت  الق�صا�ص,  بعقوبة  خا�صة  وهي   , عقوبات   )234( املادة	 	
تعزيرًا كاًل من:

1. من عرف بال�صر, و�صقط عنه الق�صا�ص بالعفو اأو غرية من الأ�صباب.
2. من ا�صتعمل يف القتل و�صيلة وح�صية و�صقط عنه الق�صا�ص.

3. من قتل �صخ�صني فاأكرث و�صقط عنه الق�صا�ص.
4. من �صبق اأن قتل عمدًا و�صقط عند الق�صا�ص.

5. من تواطاأ مع الغري على ارتكاب جرمية اأخرى غري القتل.
6. من اأخفى جرمية قتل عمدي.
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7. من قتل امراأة حاماًل. 
8. من قتل موظفًا اأثناء عمله.

9. من قتل موظفًا ب�صبب عمله.
10. من قتل موظفًا مبنا�صبة عمله.

11. من قتل �صخ�صًا مكلفًا بخدمة عامة اأثناء اأداء خدمته.
12. من قتل �صخ�صًا مكلفًا بخدمة عامة ب�صبب اأداء خدمته.

13. من قتل �صخ�صًا مكلفًا بخدمة عامة مبنا�صبة اأداء خدمته.
14. وهذه املادة معيبة جدًا حيث قررت عقوبة الإعدام تعزيرًا يف حال �صقط الق�صا�ص عن 

القاتل يف جرمية القتل العمد يف احلالت املذكورة ول مربر لذلك .

املادة	)249( عقوبات , والتي حدت عقوبة الإعدام لكل من قام باختطاف �صخ�ص اإذا �صاحب 
اخلطف اأو تاله قتل اأو زنا اأو لواط .

املادة	)250( عقوبات , والتي ن�صت على معاقبة ال�صريك يف الختطاف بالإعدام اإذا كان يعلم 
الظروف الذي مت فيها اخلطف وبالأفعال التي �صاحبته اأو تلته .

املادة	)259( وهي خا�صة بحد الردة, وهي تقرر الإعدام على الأفعال التالية:
1. الردة عن الإ�صالم )دون حتديد معنى الردة, وذكر الن�ص فيما يلي �صورًا اأو اأمثلة لها(.

2. اجلهر باأقوال تنايف قواعد الإ�صالم واأركانه, 3- اجلهر باأفعال تنايف قواعد الإ�صالم واأركانه 
ومل حتدد املادة الأقوال والأفعال املنافية لقواعد الإ�صالم واأركانه. 

	املادتان	)264/263( ب�صاأن الزنا واللواط , والن�صان يقرران عقوبة الإعدام بالرجم حتى املوت 
على الأفعال الآتية:

1. الزنا من املح�صن.
2. الزنا من املح�صنة.

3. اللواط من الالئط املح�صن .
4. اللواط من امللوط به املح�صن .
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	املادة	)280( وهي خا�صة بالّديوث )وهو الرا�صي اأو الرا�صية على اإحدى املحارم بالفاح�صة( 
وتعاقب بالإعدام على الأفعال الآتية اإذا تكررت من الفاعل اأكرث من مرة:

1. الرا�صي لزوجته بالفاح�صة.
2. الرا�صي ملحرمة الأنثى بالفاح�صة.

3. الرا�صي بالفاح�صة ملن له الولية عليها.
4. الرا�صي بالفاح�صة ملن يتوىل تربيتها.

5. الرا�صية بالفاح�صة لبناتها.

حدًا  الإعدام  عقوبة  قررت  والتي  احلرابة  بحد  خا�صة  وهي   , عقوبات   )307/306( املادتان	
والتي بينت اأفعال املحارب حيث ن�صت :

فاأخافهم  اأو بحرًا  بنيان  اأو  اأو �صحراء  اأيا كانت يف طريق عام  بالقوة  للنا�ص  تعر�ص  1. من 
اأو  قهرًا  م�صروع  غري  غر�ص  لأي  اأو  جماعة   اأو  واحدًا  عر�ص  اأو  مال  اأو  نف�ص  على  واأرعبهم 

جماهرة.
2. اإذا نتج عن فعل املحارب موت اإن�صان تكون العقوبة الإعدام حدًا .

3. اإذا اأخذ املحارب ماًل وقتل �صخ�صًا تكون العقوبة الإعدام وال�صلب .

تقررت	 القانون	 هذا	 ويف	 	، الع�سكرية	 والعقوبات	 اجلرائم	 قانون	 الإعدام	يف	 عقوبة	 ثانياً:	
عقوبة	الإعدام	لكل	من	الأفعال	الآتية:

اإذا كان الفاعل عدوًا حربيًا فعقوبته الإعدام يف احلالت الآتية:   

املادة	)14( الدخول متنكرًا بهدف التخريب اأو التج�ص�ص اإىل:
1. قاعدة ع�صكرية اأو اأمنية.

2. موقع حربي.
3. مركز ع�صكري.

4. موؤ�ص�صة ع�صكرية.
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5. ور�صة ع�صكرية.
6. مع�صكر.

7. خميم ع�صكري.
8. اأي حمل تابع للقوات امل�صلحة.

9. اأي حمل تابع لل�صرطة.
10. اأي حمل تابع لالأمن.

	واملادة	)15( تقرر عقوبة الإعدام )ب�صاأن الع�صكريني( يف احلالت التالية :

1. ت�صليم حامية للعدو.
2. ت�صليم موقع.

 3. ت�صليم مركز.
4. اإلقاء اأ�صلحة اأمام العدو.
5. اإلقاء ذخرية اأمام العدو.
6. اإلقاء مهمات اأمام العدو.

7. اإلقاء بتجهيزات اأمام العدو, اأو ت�صهيل دخول العدو اإىل: اإقليم اجلمهورية, مدينة اأو اأكرث, 
ح�صون )اأو ح�صن(, من�صاأة )اأو من�صاآت(, موقع )اأو مواقع(, ميناء )اأو موانئ(, وجزيرة )اأو 
جزر(, خمزن )اأو خمازن(, م�صنع )اأو م�صانع(, �صفينة )اأو �صفن(, طائرة )اأو طائرات(, 
اأو غري ذلك )وهذه  اأدوية,  معدات, و�صائل موا�صالت, ذخائر, مهمات حربية,موؤن, اأغذية, 

مفتوحة اإىل عدد من عقوبات الإعدام غري حمدد(.
8. ت�صليم �صر من اأ�صرار الدفاع اإىل دولة اأجنبية.

9. ت�صليم �صر دفاعي للعدو.
10. ت�صليم �صر من الأ�صرار الدفاع اإىل من يعمل مل�صلحة العدو.

11. اإتالف �صر من اأ�صرار الدفاع.
12. جعل �صر من اأ�صرار الدفاع غري �صالح لالنتفاع به.

13. احل�صول على �صر من اأ�صرار الدفاع بق�صد ت�صليمه للعدو.
14. احل�صول على �صر دفاع  ل�صخ�ص ميثل لعدو.

15. اإمداد العدو بالأ�صلحة.
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16. اإمداد العدو بذخرية.
17. اإمداد العدو مبوؤن.

18. ت�صليم جنود حتت قيادته للعدو.
19. اإبالغ دولة اأجنبية اأخبارًا بطريقة اخليانة.

20. اإبالغ العدو اأي اأخبار بطريقة اخليانة.
21. تبليغ العدو باأي بيانات عن طريق اخليانة.

22. تبليغ دولة اأجنبية اأي بيانات بطريقة اخليانة.
23. الت�صال بدولة اأجنبية بنف�صه.

24. الت�صال بدولة اأجنبية بالوا�صطة.
25. الت�صال بالعدو وبالوا�صطة.

26. الت�صال دون وا�صطة بالعدو.
27. عر�ص ال�صت�صالم للعدو.

28. عر�ص الهدنة للعدو.
29. رفع الراية البي�صاء للعدو.

30. قبول هدنة عر�صها العدو دون اأن يكون ماأذونًا لذلك.
31. اإذاعة بيانات اأثناء خدمة امليدان تثري الفزع.

32. اإذاعة اأخبار تثري الفزع.
33. اإذاعة �صائعات تثري فزع  القوات.

34. ن�صر اأخبار تثري الفزع.
35. ن�صر اأخبار تثري الرعب.

36. ترديد اأخبار تثري الف�صل بني القوات.
37. تعمد عدم القيام بالعمليات املكلف بها.
38. تعمد عدم الإعداد للعمليات املكلف بها.

39. عدم تنفيذ العمليات املكلف بها عمدًا.
40.عدم اإمتام العمليات املكلف بها عمدًا.
41. عدم تاأمني العمليات املنوطة به عمدًا.

42. عرقلة تقدم القوات امل�صلحة.
43. عرقلة تقدم قوة من القوات امل�صلحة.
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44. عرقلة تقدم ق�صم من القوات امل�صلحة.
45. عرقلة ن�صر من القوات امل�صلحة.

46. عرقلة ن�صر قوة من القوات امل�صلحة.
47. عرقلة ن�صر ق�صم من القوات امل�صلحة.

48. ال�صعي بتعمد لعرقلة تقدم القوات امل�صلحة.
49. ال�صعي بتعمد لعرقلة تقدم ق�صم من القوات امل�صلحة.

50. ال�صعي بتعمد لعرقلة ن�صر من القوات امل�صلحة.
51. ال�صعي بتعمد لعرقلة ن�صر ق�صم من القوات امل�صلحة.

52. ال�صعي لعرقلة ن�صر قوة من القوات امل�صلحة.
53. الإ�صرار بالعمليات القتالية.

54. نية الإ�صرار بالعمليات القتالية. 

املادة	)24( وهي تقرر عقوبة الإعدام على الأفعال الآتية:

1. اإحداث فتنة بني اأفراد القوات امل�صلحة تنجم عنها اإزهاق نف�ص.
2. امل�صاهمة يف فتنة بني اأفراد القوات امل�صلحة وتنجم عنها اإزهاق اأرواح.

3. التفاق مع الغري على اإحداث فتنة وحتققت من ورائها اإزهاق نف�ص.

املادة	)27( وهي اأقرت عقوبات على الأفعال الآتية اإذا حدث عمدًا:

1. اإتالف اأ�صلحة.
2. تعييب اأ�صلحة.
3. تعطيل اأ�صلحة.

4. اإ�صاءة �صناعة اأ�صلحة.

5. اإ�صاءة اإ�صالح اأ�صلحة.
6. ارتكاب اأي عمل يجعل اأ�صلحة تابعة للقوات امل�صلحة غري �صاحلة.

7. اإتالف �صفن حربية.
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8. تعييب �صفن حربية.
9. تعطيل �صفن حربية.

10. اإ�صاءة �صناعة �صفن حربية.

11. اإ�صاءة اإ�صالح �صفن حربية.
12. ارتكاب عمل يجعل �صفنًا حربية غري �صاحلة للعمل.

13. اإتالف طائرات ع�صكرية.
14. تعييب طائرات.
15. تعطيل طائرات.

16. اإ�صاءة �صناعة طائرة.

17. اإ�صاءة اإ�صالح طائرة.
18. ارتكاب فعل عمدي اأدى اإىل جعل الطائرات غري �صاحلات ب�صورة دائمة.
19. ارتكاب فعل عمدي اأدى اإىل جعل الطائرات غري �صاحلات ب�صورة موؤقتة.

20. اإتالف معدات حربية.
21. تعييب معدات حربية.
22. تعطيل معدات حربية.
23. اإ�صاءة �صناعة معدات.
24. اإ�صاءة اإ�صالح معدات.

25. ارتكاب فعل يجعل املعدات غري �صاحلة للعمل ب�صورة دائمة.
26. ارتكاب فعل يجعل املعدات غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.

27. اإتالف مهمات, 28- تعييب مهمات, 29- تعطيل مهمات.
30. اإ�صاءة اإ�صالح مهمات.

31. اإ�صاءة  �صناعة مهمات.
32. الإقدام على عمل يجعل املهمات غري �صاحلة ب�صورة دائمة.
33. الإقدام على عمل يجعل املهمات غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.

34. اإتالف من�صاآت.
35. تعييب من�صاآت.

 36. تعطيل من�صاآت.
37. اإ�صاءة �صناعة من�صاآت.
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38. اإ�صاءة اإ�صالح من�صاآت.
39. الإقدام على فعل من �صاأنه اأن يجعل املن�صاآت غري �صاحلة ب�صورة دائمة.
40. الإقدام على فعل من �صاأنه اأن يجعل املن�صاآت غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.

41. اإتالف و�صائل موا�صالت.
42. تعييب و�صائل موا�صالت.
43. تعطيل و�صائل موا�صالت.

44. اإ�صاءة �صناعة و�صائل موا�صالت.

45. اإ�صاءة اإ�صالح و�صائل موا�صالت.
46. الإقدام على فعل من �صاأنه جعل و�صائل املوا�صالت غري �صاحلة ب�صورة دائمة.
47. الإقدام على فعل من �صاأنه جعل و�صائل املوا�صالت غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.

48. اإتالف مرافق عامة.
49. تعييب مرافق عامة.
50. تعطيل مرافق عامة.

51. اإ�صاءة اإن�صاء مرافق عامة.
52. اإ�صاءة اإ�صالح مرافق عامة.

53. العمل الذي من �صاأنه جعل مرافق عامة غري �صاحلة دائمًا.

54. العمل الذي من �صاأنه جعل مرافق عامة غري �صاحلة موؤقتًا.
55. اإتالف ذخائر.
56. تعييب ذخائر.
57. تعطيل ذخائر.

58. اإ�صاءة �صناعة ذخائر.

59. اإ�صاءة اإ�صالح ذخائر.
60. العمل الذي من �صاأنه جعل ذخائر غري �صاحلة ب�صورة دائمة.
61. العمل الذي من �صاأنه جعل ذخائر غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.

62. اإتالف موانئ.
63. تعييب موانئ.
64. تعطيل موانئ.

65. اإ�صاءة �صناعة موانئ.
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66. اإ�صاءة اإ�صالح موانئ.
67. العمل الذي من �صاأنه جعل موانئ بحرية غري �صاحلة ب�صورة دائمة.
68. العمل الذي من �صاأنه جعل موانئ بحرية غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.

69. اإتالف موانئ جوية.
70. تعييب موانئ جوية.
71. تعطيل موانئ جوية.

72. اإ�صاءة اإن�صاء موانئ جوية.
73. اإ�صاءة اإ�صالح موانئ جوية.

74. العمل الذي من �صاأنه جعل موانئ جوية غري �صاحلة ب�صورة دائمة.

75. العمل الذي من �صاأنه جعل موانئ جوية غري �صاحلة ب�صورة موؤقتة.
76. اإتالف اأدوية.
77. تعييب اأدوية.
78. تعطيل اأدوية.

79. اإ�صاءة �صناعة اأدوية.

80. اإ�صاءة اإ�صالح اأدوية.
81. العمل الذي من �صاأنه اإف�صاد اأدوية دائما.
82. العمل الذي من �صاأنه اإف�صاد اأدوية موؤقتًا.

املادة	)39( يعاقب بالإعدام كل �صخ�ص ت�صبب بعدم اإطاعة الأوامر يف اإزهاق نف�ص .

		املادة	)47( ويعاقب بالإعدام كل رئي�ص يف اجلي�ص ارتكب فعاًل فيمن هو اأدنى منه اأف�صى اإىل 
موته.
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للمخدرات	 امل�سروعني	 وال�ستعمال	غري	 الجتار	 قانون	مكافحة	 الإعدام	يف	 ثالثاً:	عقوبة	
واملوؤثرات	العقلية	رقم	)3(		لعام	1993م	وقد	ت�سمن	عدداً	من	عقوبات	الإعدام	هي:

املادة	)33( وفيها العقاب بالإعدام على الأفعال التالية:

1. ت�صدير مواد خمدرة بق�صد الجتار.
2. ا�صترياد مواد خمدرة بق�صد الجتار.
3. اإنتاج مواد خمدرة لأغرا�ص جتارية.
4. ف�صل مواد خمدرة لأغرا�ص جتارية.

5. �صنع مواد خمدرة بق�صد الجتار.
6. ا�صتخراج مواد خمدرة لالجتار. 

	املادة	)34( وهي تق�صي بالإعدام على الأفعال التالية:

1. متلك مادة خمدرة بق�صد الجتار.
2. حيازة مواد خمدرة بق�صد الجتار.

3. اإحراز مادة خمدرة لأغرا�ص جتارية.
4. ا�صرتى مادة خمدرة بق�صد الجتار.

5. باع مادة خمدرة بق�صد الجتار فيها.
6. �صلم للغري مادة خمدرة بق�صد الجتار.

7. نقل مواد خمدرة لأغرا�ص جتارية.
8. قدم للغري مادة خمدرة للتعاطي بغر�ص جتاري.

9. زراعة نبات من النباتات املذكورة يف اجلدول اخلام�ص من مالحق القانون.
ر نباتًا من النباتات املذكورة. 10. �صَدّ

11. ا�صتورد نباتًا مما ذكر يف اجلدول )5(.
12. حيازة نبات مما ذكر. 
13. اإحراز نبات مما ذكر.
14. ا�صرتى نباتًا مما ذكر.
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15. باع نباتًا مما ذكر.
16. ا�صتلم نباتًا مما ذكر.

17. نقل نباتًا من تلك النباتات.
18. الت�صرف يف مادة خمدرة مرخ�صة لغري الأغرا�ص املرخ�ص لها.

19. اإدارة مكان لتعاطي املخدرات.
20. اإعداد مكان لتعاطي املخدرات.
21. تهيئة مكان لتعاطي املخدرات.

	املادة	)35( وهي تعاقب بالإعدام على الأفعال الآتية:

1. تقدمي مواد خمدرة ليتعاطها الغري دون مقابل دون ترخي�ص.
2. ت�صهيل تعاطي املخدرات دون مقابل.

	املادة	)41( وهي اأقرت عقوبة الإعدام على الأفعال الآتية: 

1. �صرب اأحد املوظفني العموميني املكلف بتنفيذ قانون املخدرات بحيث اأف�صى اإىل املوت.
 2. جرح اأحد امل�صتخدمني يف تنفيذ قانون املخدرات اأف�صى اإىل موته.

		املادة	)42( ويعاقب بالإعدام على فعلني هما:

1. القتل العمد لأحد  املوظفني  القائمني على تنفيذ القانون املذكور.
2. القتل العمد لأحد امل�صتخدمني يف تنفيذ القانون. 
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من	 عدد	 وفيه	 	، 1998م	 لعام	 	24 رقم	 والتقطع	 الختطاف	 جرائم	 مكافحة	 قانون	 رابعاً:	
الأفعال	التي	جعل	عقوبتها	الإعدام	هي:

املادة	)1( وهي تعاقب بالإعدام على الأفعال التالية:

1. تزعم ع�صابة لالختطاف.
2. تزعم ع�صابة للتقطع.

3. تزعم ع�صابة لنهب املمتلكات العامة.
4. تزعم ع�صابة لنهب املمتلكات اخلا�صة.

5. ال�صرتاك يف ع�صابة للتقطع.
6. ال�صرتاك يف ع�صابة لالختطاف.

7. ال�صرتاك يف ع�صابة لنهب املمتلكات العامة.
8. ال�صرتاك يف ع�صابة لنهب املمتلكات اخلا�صة. 

املادة	)2( وهي تقرر عقوبة الإعدام على الأفعال التالية:
1. الزنا امل�صاحب لالختطاف.

2. الزنا الذي يتم عقب الختطاف.
3. اللواط امل�صاحب لالختطاف.

4. اللواط الذي يتم عقب الختطاف. 

املادة	)4( وتن�ص على عقوبة الإعدام يف الأفعال التالية:

1. اختطاف و�صيلة نقل جوي جنم عنه موت �صخ�ص داخل الو�صيلة.

2. اختطاف و�صيلة نقل جوي جنم عنه موت �صخ�ص خارج الو�صيلة.
3. اختطاف و�صيلة نقل بحري جنم عنه موت �صخ�ص داخل الو�صيلة.

4. اختطاف و�صيلة نقل بحري جنم عنه موت خارج الو�صيلة.
5. اختطاف و�صيلة نقل بري جنم عنه موت �صخ�ص داخل الو�صيلة.

6. اختطاف و�صيلة نقل بري جنم عنه موت �صخ�ص خارج الو�صيلة. 
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املواد	)5	،	6	،	7( يعاقب بالإعدام يف احلالت التالية:

1. احتجاز رهينة ن�صاأ عنه موت �صخ�ص.
2. اختطاف اأحد الأفراد املكلفني مبكافحة جرائم الختطاف وجنم عنه وفاة املخطوف.

3. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم التقطع جنم عنه موت املخطوف.
4. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم النهب جنم عنه موت املخطوف.

5. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم التقطع جنم عنه موت زوجة املخطوف.
6. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم التقطع جنم عنه اأحد اأ�صول  املخطوف.

7. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم التقطع جنم عنه موت اأحد فروع املخطوف.
8. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم الختطاف جنم عنه موت زوجة املخطوف.

9. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم الختطاف جنم عنه موت اأحد اأ�صول  املخطوف.
10. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم الختطاف جنم عنه موت اأحد فروع  املخطوف.

11. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم النهب جنم عنه موت زوجة املخطوف.
12. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم النهب جنم عنه موت اأحد اأ�صول املخطوف.
13. اختطاف اأحد املكلفني مبكافحة جرائم النهب جنم عنه موت اأحد فروع املخطوف.

وتقرر املادة التا�صعة من هذا القانون معاقبة من حر�ص يف اتفاق جنائي لرتكاب اأي   
من اجلرائم املذكورة يف القانون. وكذلك من ا�صرتك يف اأي منها,  وذلك بعقوبة الإعدام.
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املبحث الثاين

مدى مالئمة عقوبة الإعدام يف القانون اليمني وموافقتها للقانون 
الدويل الإن�ساين وال�سريعة الإ�سالمية 

متهيد :
لكي نعرف مدى مالئمة عقوبة الإعدام يف القانون اليمني اأو عدم مالئمتها للجرائم   
التي جعلت عقابًا لها فيه وكذا مدى موافقتها وان�صجامها مع القانون الدويل الإن�صاين املتمثل 
يف املعاهدات واملواثيق الدولية والإعالنات العاملية وكذا العرف الدويل وكذلك مدى ان�صجام 
هذه العقوبة يف القانون اليمني مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية يتطلب منا اأن ن�صري باخت�صار 
اإىل موقف ال�صريعة الإ�صالمية والقانون الدويل الإن�صاين من عقوبة الإعدام لنختم بعد ذلك 
بدرا�صة حتليلية لهذه العقوبة يف بع�ص املواد لن�صل اإىل نتائج هذه الورقة البحثية والتو�صيات 

عليها وذلك على النحو التايل:

الفرع الأول
عقوبة الإعدام يف ال�سريعة الإ�سالمية

والفردية يف  العامة  امل�صالح  تقوم على مبداأ حفظ  الإ�صالم  العقوبة يف  فل�صفة  اأن   
املجتمع وهي ت�صتمد وجودها و�صرعيتها من خالل الن�ص القطعي الذي يبنّي كيفيتها وحدودها 
يف احلدود والق�صا�ص ويحدد امل�صاحة التي ي�صتطيع من خاللها احلاكم اأو القا�صي اأن يجتهد 
يف باب التعزيرات  .ففي جرمية ال�صرقة جند الن�ص القراآين وا�صحا جلّيا يف حتديد عقوبة 
ال�صارق اأو ال�صارقة )وال�صارق وال�صارقة فاقطعوا اأيديهما جزاء مبا ك�صبا نكال من اهلل واهلل 

عزيز حكيم(.
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وعندما يقرر الإ�صالم امل�صاواة بني جميع النا�ص اأمام القانون , فاإنه اأي�صا ي�صاوي   
يف ت�صريع العقوبة نف�صها مبا يتنا�صب مع حجم وطبيعة اجلرم الذي اقرتفه امل�صتحق للعقوبة , 
فمن العدالة اأن تت�صاوى العقوبة مع اجلرمية فال ي�صعر املخالف باملظلومية جراء ق�صوة العقوبة 
التي نزلت به ق�صا�صا على خمالفة ب�صيطة , ول ي�صعر املعتدى عليه باأن حقه قد ه�صم وحرمته 
ت�صعره  اأو  ال�صتيفاء  لها  يحقق  الذي  بامل�صتوى  تكن  على اجلاين مل  العقوبة  لأن   , هتكت  قد 
{ ال�صورى  ِ اهللهَّ َعَلى  َفاأَْجُرُه  َلَح  �صْ َواأَ َعَفا  َفَمْن  ْثُلَها  مِّ َئٌة  �َصيِّ َئٍة  �َصيِّ }َوَجَزاُء  والت�صليم   بالر�صا 

.)40(

م�سروعية	عقوبة	الإعدام	:

وعلى  القطعية  والأدلة  الن�صو�ص  خالل  من  م�صروعيتها  الإعدام  عقوبة  ت�صتمد   
 : بقوله تعاىل  ا�صتدل على م�صروعيتها  , وقد  ال�صريفة  النبوية  وال�صنة  الكرمي  القراآن  راأ�صها 
َنّ  َوال�ِصّ ِبالأُُذِن  َوالأُُذَن  ِبالأَنِف  َوالأَنَف  ِباْلَعنْي  َواْلَعنْيَ  ْف�ِص  ِبالَنّ ْف�َص  الَنّ اأََنّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  }َوَكَتْبَنا 
ا اأنَزَل اهلّلُ َفاأُْوَلـِئَك ُهُم  ْ َيْحُكم مِبَ ُه َوَمن مَلّ اَرٌة َلّ َق ِبِه َفُهَو َكَفّ َدّ ا�ٌص َفَمن َت�صَ ُروَح ِق�صَ ِنّ َواجْلُ ِبال�ِصّ

امِلُوَن{ املائدة )45( الَظّ

العقوبات	يف	ال�سريعة	الإ�سالمية	ثالثة	اأنواع	:

1. الق�صا�ص: يف جرائم القتل والتعدي على الأطراف واجلنايات . 
2. احلدود: وهي العقوبات املقدرة �صرعا : كحد الزنى , وحد ال�صرقة , ونحوهما . 

3. التعزير: وهو التاأديب على ذنوب مل ت�صرع فيها احلدود . 

اإن عقوبة الإعدام قد وردت من �صمن العقوبات املقررة من الأنواع الثالثة  وجند   
ال�صابقة حيث اجمع فقهاء املذاهب الإ�صالمية على �صرعية الإعدام ق�صا�صا وزللك يف جرمية 
القتل العمد العدوان , وكذلك احلال يف عقوبة الإعدام حدًا يف اجلرائم احلدية املعاقب عليها 

بالإعدام وهي )احلرابة ,الردة , البغي ,الزنا من املح�صن واملح�صنة(.
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ا�صتبدالها  اأو  الإعدام حدًا   اإلغاء عقوبة  الأحوال  وبالتايل فانه ل ميكن بحال من   
اجلرائم  يف  الإعدام  عقوبة  بوجوب  الإ�صالمية  املذاهب  فقهاء  لإجماع  وذلك  بديلة   بعقوبة 
العقوبة يف اجلرمية  اأخرى كون  ا�صتبدالها بعقوبة  بالإعدام ول ميكن  املعاقب عليها  احلدية 

احلدية مقدرة ومعينة من ال�صارع احلكيم  وهي حق خال�ص هلل تعاىل .

للعبد )ورثة  العمد فهي حق خال�ص  القتل  الإعدام ق�صا�صا يف جرمية  اأما عقوبة   
الأنعام  �ُصْلَطانًا{  ِه  ِلَوِليِّ َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلومًا  ُقِتَل  }َوَمْن  تعاىل:  يقول  املقتول(  عليه  املجني 
املقتول  مل�صلحة  �صرعت  كونها  القاتل  عن  الدم  ويل  بعفو  اإل  اإ�صقاطها  ميكن  فال   ,  )151(

وورثته .

واختلف الفقهاء يف جواز الإعدام تعزيرًا فمنهم من قال اأن التعازير تكون مبا دون   
النف�ص ول يجوز اإن ي�صل التعزير اإىل اإزهاق الروح , ومنهم من اأجاز ان ي�صل التعزير اإىل 

اإذهاب النف�ص وهو الراأي الأ�صعف وتف�صيل ذلك على النحو الآتي 

الإعدام	تعزيراً:

فاإذا ارتكب اأحدهم خمالفة �صرعية مل يرد ال�صرع بتقدير عقوبة خا�صة بها , وراأى   
القا�صي اأنها من اخلطورة بقدر بحيث ت�صتحق العقوبة عليها , فاإن له اأن يعاقب هذا املتعدي 
مبا يراه منا�صبا جلرمه وذنبه , وهذا ما ي�صميه الفقهاء بـ » التعزير », وله اأحكام وتف�صيالت 
يبلغ  األ  الأ�صل  , كان  التاأديب  التعزير هو  وملا كان مق�صد  الفقه  كثرية مذكورة يف مطولت 

التعزير اإىل حد القتل بحال من الأحوال.

ْف�َص الهَِّتي  » الأ�صل : اأنه ل يبلغ بالتعزير القتل , وذلك لقول اهلل تعاىل : }َول َتْقُتُلوا النهَّ  
{ الأنعام )151( , وقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم : )ل يحل دم امرئ  قِّ ُ اإِلهَّ ِباحْلَ َم اهللهَّ َحرهَّ
م�صلم اإل باإحدى ثالث : الثيب الزاين , والنف�ص بالنف�ص , والتارك  لدينه املفارق للجماعة ( 

متفق عليه.
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وقد ذهب بع�ص الفقهاء اإىل جواز القتل تعزيرا يف جرائم معينة ب�صروط خم�صو�صة   
بالقتل   اإىل جواز تعزيره  اإذا جت�ص�ص على امل�صلمني وذهب  امل�صلم  , من ذلك قتل اجلا�صو�ص 
الإمام مالك , وبع�ص اأ�صحاب اأحمد , ومنعه اأبو حنيفة , وال�صافعي , واأبو يعلى من احلنابلة 

وهو راأي �صعيف مل يجمع عليه جمهور الفقهاء. 

وقال ال�صيخ عبد القادر عودة رحمه اهلل : الأ�صل يف ال�صريعة اأن التعزير للتاأديب ,   
واأنه يجوز من التعزير ما اأمنت عاقبته غالبًا , فينبغي اأن ل تكون عقوبة التعزير مهلكة , ومن 
ثم فال يجوز يف التعزير قتل ول قطع , واإذا كان القتل تعزيرًا  عند من اأجاز ذلك من الفقهاء 
العقوبات  ككل  للقا�صي  اأمره  يرتك  ول   , فيه  يتو�صع  ل  فاإنه   , القاعدة  من  ا�صتثناء  جاء  قد 

التعزيرية , بل يجب اأن يعني ويل الأمر اجلرائم التي يجوز فيها احلكم بالقتل .

اإذا  اإل  القتل  يبيحوا  , ومل  تعيني هذه اجلرائم وحتديدها  الفقهاء يف  اجتهد  وقد   
كان  اأو   , اإ�صالحه  من  وُيِئ�ص  جرائمه  تكررت  قد  املجرم  كان  باأن   , ذلك  ال�صرورة  اقت�صت 

ا�صتئ�صال املجرم �صروريًا لدفع ف�صاده وحماية اجلماعة منه .

ويبيح احلنفيون عامة القتل تعزيرًا وي�صمونه القتل �صيا�صة , ويرى بع�ص احلنابلة   
هذا الراأي وعلى الأخ�ص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , وياأخذ بهذا الراأي قليل من املالكية 
, ولكن اأكرث اجلرائم التي يبيح فيها احلنفية القتل تعزيرًا , اأو �صيا�صًة , يعاقب عليها حدًا اأو 
ق�صا�صًا يف املذاهب الأخرى , فما يظن تو�صعًا يف مذهب احلنفية من هذه الوجهة , هو تو�صع 
اأكرث احلالت . فمثاًل يبيح احلنفية القتل تعزيرًا يف جرمية القتل باملثقل , ويف  ظاهري يف 
جرمية اللواط , ول يرون القتل ق�صا�صًا يف احلالة الأوىل , اأو حدًا يف احلالة الثانية , بينما 

يرى مالك وال�صافعي واأحمد قتل القاتل باملثقل ق�صا�صًا , وقتل الالئط وامللوط به حدًا.

ويرى بع�ص احلنابلة واملالكية قتل الداعية اإىل البدعة تعزيرًا , بينما يراه غريهم   
مرتدًا بدعوته للبدعة فيقتل حدًا , والقتل تعزيرًا عند من اأجاز ذلك من الفقهاء بال�صروط 
اأن  �صبق  فيما  راأينا  وقد   , العدد  حمدودة  تعزيرية  جرائم  يف  اإل  يكون  اأن  ميكن  ل  ال�صابقة 
 , واحلرابة   , الزنا  , وهي:  اأربع جرائم من جرائم احلدود  القتل عقوبة يف  ال�صريعة جعلت 

والردة , والبغي , وجعلته عقوبة يف جرمية واحدة من الق�صا�ص , وهي القتل العمد. 
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فاإذا قدرنا اأن اجلرائم التعزيرية التي ميكن العقاب عليها بالقتل ت�صل اإىل خم�ص   
جرائم اأي�صًا , كانت كل اجلرائم املعاقب عليها بالقتل يف ال�صريعة ل تزيد على ع�صر جرائم 
عند من يجيزون القتل تعزيرًا , وكان عددها ل يزيد على خم�ص جرائم عند من ل يبيحون 

القتل تعزيرًا.

وحيث اإن املحافظة على النف�ص هو من الأ�صول الثابتة يف الدين الإ�صالمي احلنيف    
ذلك  يجيز  قاطع  بدليل  ال  الروح(  )اإزهاق  وهو  بال�صتثناء  العمل  يجوز  ل  انه  الثابت  وكان 
من ال�صارع احلكيم الذي اأر�صى ذلك الأ�صل , وقد ثبت  بالدليل القاطع ح�صب ما بينا بجواز 
عقوبة الإعدام يف اجلرائم احلدية وكذلك الإعدام ق�صا�صا يف جرمية القتل العمد  باإجماع 
اأراء الفقه الإ�صالمي , ومل يثبت بالدليل القاطع جواز الإعدام تعزيرًا لختالف الفقهاء يف 
ذلك , ولكون حفظ النف�ص هو الأ�صل وكانت عقوبة الإعدام هي ال�صتثناء فانه يجب املحافظة 
على الأ�صل وعدم التو�صع بال�صتثناء وبالتايل العمل  بعدم الأخذ بالقول بجواز الإعدام تعزيرًا 

والتوقف على الراأي بعدم جواز الإعدام دون احلدود والق�صا�ص فقط.

الفرع الثاين 
موقف القانون الدويل الإن�ساين من عقوبة الإعدام 

ت�صكل عقوبة الإعدام وفقًا لأراء العديد من املنظمات الدولية واأي�صًا فقهاء القانون   
اأن  الذي ميكن  الإيالم  اأنواع  اأ�صد  العقوبة متثل  وكون هذه  الق�صوة  منتهى  الدويل عقوبة يف 
تت�صمنه اأي عقوبة جنائية اإذ تعني حرمان املحكوم عليه من اأغلى احلقوق الب�صرية وهو احلق 

يف احلياة .

لذلك فقد تعاظم اجتاه الأمم وال�صعوب اإىل �صيانة احلياة الإن�صانية , حيث �صعت   
الإن�صان يف احلياة وذلك من خالل ما �صدر  الدولية والإقليمية للحفاظ على حق  املنظمات 
عنها من املواثيق والتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية التي تن�ص على حماية حق الإن�صان 
يف احلياة ويف هذا الإطار كان من البديهي اأن يكون احلق يف احلياة هو احلق الأول والأ�صا�صي 

لكل املواثيق والعهود الدولية والإقليمية .
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ويف �صوء هذا احلق توالت املطالبة بتفعيل هذا احلق وجت�صيده يف القوانني املحلية   
للدول و�صن�صتعر�ص اأهم املواثيق احلقوقية الدولية والإقليمية التي اأكدت على حق الإن�صان يف 

احلياة وحتث عليه ومنها :

1. الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان والذي اعتمد ون�صر على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة بتاريخ 10دي�صمرب1948م والتي ن�صت املادة )3( منه )لكل فرد حق يف احلياة 

واحلرية ويف الأمان على �صخ�صه( .
2. العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية بتاريخ 26 دي�صمرب 1996م والذي ن�صت 

املادة )6( منه على :

       اأ . احلق يف احلياة حق مالزم لكل اإن�صان وعلى القانون اأن يحمي هذه احلق ول يجوز 
           حرمان اأحد من حياته تع�صفًا .

ب.  ل يجوز يف البلدان التي مل تلغي عقوبة الإعدام اأن يحكم بهذه العقوبة اإل جزاء   
       على اأ�صد اجلرائم خطورة وفقًا للت�صريع  النافذ وقت ارتكاب اجلرمية  وغري 

      املخالف لأحكام هذه العهد .

من  العديد  ت�صمن  والذي  املتحدة  الأمم  ملنظمة  والجتماعي  القت�صادي  املجل�ص  قرار   .3
ال�صمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام وقد راعى املجل�ص 
الإعدام  وقوع عقوبة  تواجه  قد  التي  والأفراد  واملجموعات  الفئات  العديد من  قراره هذا  يف 

�صدها .

دوليًا  بها  امل�صلم  العرفية  القواعد  و  الإن�صاين  الدويل  القانون  م�صادر  اأن  كما   
وبالرجوع اإىل جميع ال�صرائع والد�صاتري والقوانني يف العامل قدميًا وحديثًا جند ان  من اأهم 
مبادئها احلر�ص على احلق يف احلياة وحماية ذلك احلق ول يرد اأي ن�ص بعك�ص هذه املبادئ 
اإل ا�صتثناًء وال�صتثناء ل يقا�ص عليه ول يتو�صع يف تف�صريه مع احلر�ص اأن يكون يف اأ�صيق نطاق 
ويجب اأن ينظر اإىل املو�صوع بتجرد تام دون النظر اإىل الظروف ال�صيا�صية املحيطة باأي واقعة 

.
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وقد األزمت تلك املواثيق واملعاهدات الدول اأع�صائها باللتزام بحماية هذه احلقوق   
مع  تتعار�ص  ل  واأن  الدولية  وقوانينها  د�صاتريها  عليه يف  والن�ص  الدولية  الإن�صانية  واملبادئ 
اأحكامها بل اأنها اأ�صبحت ملزمة لبقية الدول الغري موقعة عليها وفقًا لقواعد القانون الدويل 

الإن�صاين .

الأمر الذي ي�صتوجب على امل�صرع اليمني اللتزام مبا حوته تلك املواثيق واملعاهدات   
ومبادئ القانون الدويل الإن�صاين واأن حت�صر عقوبة الإعدام يف اأ�صيق نطاق وبن�صو�ص بالغة 
التحديد والدقة يف مفهومها ودللتها وجند اإن الد�صتور اليمني قد ن�ص على ذلك �صراحة يف 
العاملي حلقوق  والإعالن  املتحدة  الأمم  العمل مبيثاق  الدولة  املادة )6( منه ون�صها: )توؤكد 
القانوين الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة(  العربية  وقواعد  الإن�صان وميثاق جامعة الدول 
الأمر الذي ي�صتوجب من املقنن اليمني اإعادة النظر يف القوانني العقابية التي تو�صعت كثريًا يف 
عقوبة الإعدام باملخالفة للقواعد واملبادئ الدولية ال�صابقة وخمالفة الن�ص الد�صتوري ال�صابق 

الإ�صارة اإليه .
  

تعليق على بع�ص املواد التي تن�ص على عقوبة الإعدام 
يف الت�سريع اليمني 

الأربعة  العقابية  القوانني  يف  الإعدام  عقوبة  على  الن�ص  اليمني  الت�صريع  ت�صمن   
امل�صار اإليها بتو�صع رمبا ل مثيل له يف العديد من القوانني اجلنائية املقارنة , فبا�صتقراء املواد 
التي ن�صت على تلك العقوبة يت�صح جليًا اأن امل�صرع اجلنائي اليمني يعتنق مبداأ عدم تر�صيد 
توقيعها على الرغم من خطورتها ل�صيما واأنها تنفذ على اأهم احلقوق الإن�صانية اإل وهو احلق 

يف احلياة .

القانون  يف  الإعدام  عقوبة  فيها  الوارد  املواد  اأن  القول  فيمكن  ذلك  من  وبالرغم   
يناأى عنه  اأن  الذي يجب  الأمر  وهو   , ال�صياغة  العديد من عيوب  �صاب معظمها  قد  اليمني 
امل�صرع يف اأق�صى العقوبات التي ميكن اأن توقع على متهم , فمعظم جرائم ا لإعدام �صيغت 
اإما باألفاظ غري قانونية  اأو مبهمة املعنى اأو مطاطة عر�صة للتاأويل وحتتاج اإىل تف�صري وذلك 
باأن عمدت هذه القوانني يف بع�ص الأحيان اإىل جعل  باب تقرير العقوبة مفتوحًا باعتماد �صيغة 
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الفعل الإجرامي  القا�صي تقدير  اإىل  اأ�صند  اأنه  اأي   , غري من�صبطة يف تقرير عقوبة الإعدام 
الذي ي�صتحق فاعله عقوبة الإعدام مثل املادة )128( عقوبات , وهو الأمر الذي ميثل خرقًا ملا 
ورد بالد�صتور اليمني يف املادة )47( منه والتي ن�صت على:  )ل جرمية ول عقوبة اإل بناًء على 

ن�ص( .

ال�صيا�صية مثل جرائم  الن�ص على بع�ص اجلرائم  الإعدام  هذا وقد ت�صمنت مواد   
ال�صعي والتخابر لدى دولة اأجنبية . ويف واقع الأمر اإن عقوبة الإعدام ال�صيا�صي قلما تنفذ على 
الرغم من الإبقاء على الن�صو�ص القانونية اخلا�صة بها  دون اإلغاوؤها واإن كان اأوىل بها ذلك 
واحلال كذلك ل�صيما واأن الواقع ال�صيا�صي يفر�ص نف�صه على املحاكمات التي تتم ب�صاأن تلك 

اجلرائم .

يف  الن�صو�ص  تلك  مثل  ل�صتخدام  �صالحيات  لنظام  ا  يعطي  قد  الذي  الأمر  وهو   
ي�صمى  ما  وهو  احلكم  لنظام  املناه�صة  املعار�صة  مع جماعات  ال�صيا�صية  احل�صابات  ت�صفية 
فقهيًا بت�صيي�ص اجلرائم , الأمر الذي يهدم ل حمالة اأحد اأهم ركائز النظم العقابية املت�صمنة 
ملبداأ  طبقًا  واحدة  ب�صيغة  املماثلة  اجلرائم  كافة  على  حمدد  ب�صكل  العقابي  الن�ص  انطباق 
عمومية وجتريد القاعدة القانونية مع الأخذ يف احل�صبان اإجراء هذه املحاكمات اأمام املحاكم 
انتهاك احلق يف  اأمكانية  , ت�صحى  العادية  اأمام املحاكم  اإن�صاوؤها ولي�ص  التي مت  ال�صتثنائية 

احلياة اأمرًا مطروحًا ومتاحًا ب�صهولة لل�صلطة ولو بهدف �صيا�صي .

العيوب التي �سابت بع�ص ن�سو�ص القانون اليمني 

من املالحظ اإن القوانني اليمنية التي ن�صت على عقوبة الإعدام قد �صابها العديد   
املتجاوزة  ب�صياغتها  احلياة  يف  احلق  على  افتئاتًا  ت�صكل   ما  وهي  ن�صو�صها  يف  العيوب  من 
ونذكر من تلك العيوب بع�ص الأمثلة فقط  لأنه ل يت�صمع املقام  هنا لذكرها وحتليلها جميعًا .        

                                                              
1. ما قرره قانون العقوبات يف جرمية ال�صعي والتخابر لدى دولة اأجنبية بو�صعيتها املطاطة 
قانون  من   )128( املادة  ن�صت  حيث  بالعموم   تت�صم  والتي  الف�صفا�صة  املبهمة  و�صياغتها 
اجلرائم العقوبات عقوبة الإعدام على: )كل من �صعى لدى دولة اأجنبية اأو تخابر معها وكان 
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من �صاأن ذلك الإ�صرار مبركز اجلمهورية احلربي اأو ال�صيا�صي اأو الدبلوما�صي .....(. فالن�ص 
يقرر.

الإجرامي هنا هو  اأجنبية فالفعل  الإعدام على كل �صخ�ص �صعى لدى دولة  عقوبة   
امل�صرع  اإيراد  فاإن  اإىل حد كبري  املعنى  وا�صحة  العمومية وغري  �صديدة  كلمة  فال�صعي  ال�صعي 
لكلمة ال�صعي يف الن�ص العقابي دون اأن يحدد �صورة اأو �صكل اأو طبيعة ذلك ال�صعي يعترب عيبًا 
كبريًا يف الن�ص القانوين لأنه يرتك الأمر للقا�صي ليحدد ما يعترب �صعيًا ومن ثم جرمًا تكون 
القانون  يحدده  ل  املجرم  الفعل  اإن  يعني  ما  وهو   , يدخل حتت ذلك  ل  وما  الإعدام  عقوبته 
واإمنا يحدده القا�صي وهو ما ي�صكل  خمالفة �صريحة وانتهاكًا �صارخًا للد�صتور لإهداره ملبداأ 
من املبادئ الد�صتورية وهو مبداأ )ل جرمية اإل بن�ص( , اإذًا اجلرمية هنا ل يحددها الن�ص 
لجتهاد  امل�صاألة  هذه  ترك  اأن  كما  القا�صي  يحددها  واإمنا  الدللة  قاطعة  ب�صيغة  القانوين 
حني  يف  جرمية  القا�صي  يعتربه  قد  الأفعال  من  فعل  اإن  اإذ  امل�صروعية  مببداأ  يخل  القا�صي  
يعتربه قا�ص اأخر ل ي�صكل جرمية  , وكذلك احلال يف كلمة التخابر فاإنها تت�صم بالعمومية ول 

تقل غمو�صًا عن كلمة ال�صعي .

وهو ما يجعل لفظي ال�صعي والتخابر من املرونة مبكان ما يفتح تو�صيع دائرة ال�صتباه   
عقوبة  واإيقاع  ال�صيا�صيني  واملعار�صة  اخل�صوم  من  للتخل�ص  لذلك  ال�صلطة  ا�صتغالل  ورمبا 
ا�صتغالل  كما ميكن   , الو�صوح  القانوين من عدم  الن�ص  يعرتيه  ملا  نظرًا  الإعدام يف حقهم 
ذلك الن�ص �صد الكيانات واملنظمات مثل املنظمات احلقوقية وموؤ�ص�صات املجتمع  املدين التي 
تر�صد الأحوال الجتماعية وال�صيا�صية والنتهاكات احلقوقية يف البلد اأداًء لواجبها وت�صع لها 

تقارير تكون متاحة للكافة �صواء كانت جهات اأجنبية اأو وطنية .

الإن�صانية  و  احلقوقية  املنظمات  به  تقوم  ما  اعتبار  اأرادت  اإن  ال�صلطة  فباإمكان    
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين من ن�صاط واأعمال ر�صد لالأحوال ال�صيا�صية والنتهاكات احلقوقية 
التي متار�صها الدولة يف البلد واإعداد تقارير بذلك ومرا�صلة الدول الأجنبية واملنظمات العاملية 
بها باإمكانها اأن تعترب ذلك �صعيَا وتخابرًا لدى دولة اأجنبية ينطبق عليها الن�ص القانوين تكون 
عقوبة من ميار�ص تلك الأعمال الإعدام , خا�صة يف ظل عدم ا�صتقاللية الق�صاء الكاملة  فقد 
�صهدت اليمن يف الفرتة امل�صطربة املا�صية ويف ظل املحاكم  ال�صتثنائية  حمكمة اأمن الدولة 
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وقائع  من  العديد  د�صتورية  بطريقة غري  اأن�صاوؤها  مت  التي  املتخ�ص�صة(  اجلزائية  )املحكمة 
الإعدام التي متت لغايات واأبعاد �صيا�صية .

كما راأينا الأحكام التي �صدرت عن حمكمة اأمن الدولة اأثناء احلرب على احلوثيني   
اإخراج املحكوم عليهم من ال�صجون باتفاق �صيا�صي   اأدراج الرياح بعد ذلك ومت  والتي ذهبت 

بني ال�صلطة واحلوثيني .    
                           

ذكره يف  عقوبات مبا  املادة )128(  اليمني من غمو�ص  امل�صرع  يزيد  اأخرى  ومرة   
اأخر املادة حيث ن�صت اأن ال�صعي لدى دولة اأجنبية عقوبته الإعدام ) اإذا كان من �صاأن ذلك 
تو�صح  ال�صيغة مل  وهذا   ) الدبلوما�صي  اأو  ال�صيا�صي  اأو  الإ�صرار مبركز اجلمهورية احلربي 
الن�ص كما يفرت�ص واإمنا زادته غمو�صًا والتبا�صًا على ما �صبق , فهي مل تبني بال�صبط ما هو 
املركز احلربي وما هو املركز ال�صيا�صي للجمهورية وما هو ال�صعي لدى الدولة الأجنبية الذي 
يعتربه  القانون اأن من �صاأنه الإ�صرار باملركز احلربي اأو ال�صيا�صي للجمهورية وهو ما  يجب ان 
يحدده ويبينه القانون بالن�ص عليه , واإمنا ترك ذلك للقا�صي مرة اأخرى ليحدد ما هو الفعل 
الذي من �صاأنه الإ�صرار باملركز احلربي اأو ال�صيا�صي للجمهورية من غريه , وكذلك عليه اإن 
يحدد ويبني ما هو املركز احلربي واملركز ال�صيا�صي للجمهورية ,وهو ما يجعل الن�ص املذكور 
الغطاء  ذلك  واعتبار  ال�صلطة  تريده  ما  ح�صب  وتف�صريه  تاأويله  اإمكانية  مبكان  اخلطورة  من 

القانوين للتخل�ص من خ�صومها ال�صيا�صيني. 
             

2. املادة )121 من الفقرة 3 من املادة 128( والتي ن�صت  على عقوبة الإعدام على )كل من 
�صلم دولة اأجنبية �صرًا من ا�صرار الدفاع  الوطني اأو تو�صل باأيه طريقة للح�صول عليه وكذلك 
اأ�صرار  من  )�صر  فم�صطلح   , الدفاع............(  اأ�صرار  من  �صرًا  يعترب  �صيئًا  اأتلف  من  كل 
بتو�صيع دائرة التهام  الذي ي�صمح  الأمر  املعيار  الدفاع( يعد من امل�صطلحات الغري حمددة 
وال�صتباه خا�صة واأننا ل نعلم ما هي املعلومات الدفاعية وال�صيا�صية والدبلوما�صية التي تعترب 
من اأ�صرار الدولة مما عداها فلم يخرج اإلينا م�صئول اأيًا كان من�صبه ليعلم ال�صعب ويف�صل 
بني املعلومات التي ميكن تداولها واملعلومات التي ل ميكن تداولها ومل ي�صدر قانون اأو قرار 

ب�صيء من ذلك .
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كما اأن ن�ص املادة )121( عقوبات جاءت على �صبيل املثال ل احل�صر عندما ا�صتهلت كالمها 
بلفظ )من( وهذا اللفظ لغويًا يفيد التبعي�ص , مما يجعل الن�صو�ص اأكرث غمو�صًا كما اأ�صرنا 
اإليه الأمر الذي يعطي �صلطة التهام واملحكمة �صلطة تقديرية وا�صعة يف التجرمي وهو ما يتنافى 
مع وجوب الذكر والتحديد للفعل املجرم عماًل مببداأ امل�صروعية , ومن جانب اأخر فاإنه يدخل 
املعنى يف دائرة ال�صك الذي يف�صر مل�صلحة املتهم يف حالة وجود ق�صاء عادل خالفًا للواقع يف 

مثل هذه املحاكم اخلا�صة امل�صرية تبعًا لإرادة الأنظمة.

3. املادة)125( عقوبات والتي قررت عقوبة الإعدام على كل من يرتكب فعاًل بق�صد امل�صا�ص 
ما  تو�صح  مل  املادة  فهذه   , اأرا�صيها  ب�صالمة  اأو  اليمنية  بالوحدة  او  اجلمهورية  با�صتقالل 
املق�صود با�صتقالل اجلمهورية اأو وحدتها اأو �صالمة اأرا�صيها فكل فعل اإجرامي يف حقيقته قد 
ميثل تهديدًا لأمن وا�صتقالل البالد وبالتايل فاإن القا�صي هو املعني بتحديد  الفعل اجلرمي 
الذي مي�ص با�صتقالل اجلمهورية اأو الوحدة  اأو �صالمة الأرا�صي كون الن�ص هنا يعاقب على 

كل م�ص باأي من هذه الثالث , الأمر الذي يفتح الباب اأمام تو�صيع نطاق ال�صتباه والتهام.

4. املادة )127( عقوبات والتي تقرر عقوبة الإعدام على من )يلتحق بالقوات امل�صلحة لدولة 
اإ�صكالية   اإ�صكاليات ومن هذه  املادة تطرح عدة  , فهذه   ).......... اليمن  يف حالة حرب مع 
مزدوجي اجلن�صية ل �صيما واأن بع�ص قوانني الدول الأجنبية ت�صبغ اجلن�صية على كل من يولد 
اأرا�صيها وتفر�ص عليه يف اإطار ذلك اللتحاق باخلدمة الع�صكرية الأمر الذي  يعر�صه  على 

للحكم بالإعدام طبقًا للقانون اليمني اإذا كانت تلك الدولة يف حالة حرب مع اليمن.

فمثاًل املواطن اليمني الذي يحمل اجلن�صية الأمريكية واألزمته احلكومة الأمريكية   
باللتحاق باخلدمة الع�صكرية ون�صبت حرب بني اليمن واأمريكا ويف مثل هذه احلالة فاإنه ووفقًا 
ملثل تلك الألفاظ العامة الواردة يف الن�صو�ص فاإن هذا ال�صخ�ص ي�صتوجب الإعدام يف حني اأنه 
مل يرتكب اأي جرم فهو يوؤدي خدمة الدفاع يف وطن ينتمي اإليه ويحمل جن�صيته ول عالقة له 
باختالف ال�صيا�صة بني الدولتني الأمر الذي ي�صتوجب مراجعة تلك الن�صو�ص وحتديدها بدقة 
وو�صع  الن�صو�ص القانونية اخلا�صة مبثل تلك احلالت وعدم ترك ال�صلطة للنيابة اأو املحكمة 

لتحديد ما يكون من ذلك جرمية اأو ل.
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5.  املادة )234( عقوبات واخلا�صة بعقوبة الق�صا�ص يف جرمية القتل العمد واأ�صافت هذه 
املادة عقوبة الإعدام تعزيرًا يف حال �صقوط الق�صا�ص اأو امتناعه )اإذا كان اجلاين معروف 
بال�صر اأو اأرتكب القتل بو�صيلة وح�صية ...............( , ففي هذه املادة نالحظ اأن  القانون 
اليمني قد بالغ كثريًا يف اإ�صافة الإعدام تعزيرًا كون املادة املذكورة خا�صة بالإعدام ق�صا�صًا 
على جرمية القتل العمد فاإذا �صقط الق�صا�ص لعفو ويل الدم اأو اأمتنع على القا�صي احلكم به 
لعدم توافر �صروطه التي حددها القانون فما هي احلاجة وال�صرورة التي يحميها القانون يف 
الن�ص على جواز الإعدام  تعزيرًا وقد �صقط اأو امتنع احلكم بالق�صا�ص والذي هو حق خال�ص 
لورثة القتيل والذي �صرعت هذه العقوبة لهم فما املربر للن�ص على الإعدام تعزيرًا رغم اأن 
هذه املادة خا�صة بالق�صا�ص , وهو ما يعد افتئاتًا  دون مربر اأو حاجة على اأهم حق من حقوق 

الإن�صان األ وهو احلق يف احلياة.

6. املادة )14( من قانون العقوبات الع�صكري والتي ن�صت على عقوبة الإعدام )على كل عدو 
حربي دخل متنكرًا اإىل قاعدة اأو موقع حربي اأو اإىل مركز ع�صكري اأو موؤ�ص�صة اأو ور�صة ع�صكرية 
اأو اإىل مع�صكر اأو خميم اأو اأي حمل من حمالت القوات امل�صلحة والأمن ..( , يف هذه املادة 
نالحظ اإن امل�صرع عاقب بالإعدام على جمرد دخول العدو اإىل مواقع ع�صكرية اأو............. 
اأو اأي حمل من حمالت القوات امل�صلحة والأمن , وال�صرط الوحيد لتطبيق العقوبة اأن يدخل 
متنكرًا فجاءت هذه املادة باألفاظ وا�صعة ومطاطة حتتاج اإىل تف�صيل , كما اأنها جعلت الباب 
مفتوحًا لعدد ل ح�صر له من عقوبات الإعدام فهي تتعدد بتعدد املحالت الع�صكرية اأو الأمنية 
وغريها  واحلمامات  فاملطابخ  احل�صر  تفوق  والتي  حمل(  )اأي  عبارة  ا�صتخدم  الن�ص  لأن 

تندرج حتت كل حمل ع�صكري طاملا ت�صتعمل جلهة ع�صكرية. 

اأو بجزاء يتنا�صب مع  7. املادة )15( عقوبات ع�صكري والذي ن�صت على )يعاقب بالإعدام 
نتائج اجلرمية كل من قام بت�صليم حامية اأو موقع اأو مركز اأو ............, للعدو ...........( , 
رتب القانون يف هذه املادة عقوبة الإعدام على العديد من اجلرائم ومنها جرمية ت�صليم حاميه 
العقوبة  تلك  امل�صرع رتب  اأن  القول  الن�ص ميكن  .........., ومن �صياغة  اأو مركزًا  اأو موقعًا 
مبجرد ت�صليم حامية ولو مل تتجه نية اجلاين بفعله هذا اإىل اإحداث �صرر ما اأو اأدى  فعله يف 

الواقع اإىل وقوع ثمة نتائج اإجرامية حمددة متثل اأ�صرار مادية اأو معنوية.
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نتائج  مع  يتنا�صب  بجزاء  اأو  بالإعدام  )يعاقب  بقولها  ن�صت  قد  املادة  هذه  اأن  يالحظ  كما 
باأن يتم حتديد  العقوبات حتديدًا وا�صحًا قاطعًا  القانون  , فهنا مل يحدد   )....... اجلرمية 
عقوبة اأو عقوبتني من العقوبات املن�صو�ص عليها يف القانون واأن يتم حتديد مقدارها بتعيني 
احلد الأدنى واحلد الأق�صى لها ,اإل اأن امل�صرع مل يلتزم بذلك يف هذه املادة ويف غريها من 
مواد قانون العقوبات الع�صكرية التي جاءت �صياغتها على �صاكلتها , وهو ما يتنافى مع مبداأ 
يحدد  مل  اأنه  ,اإذ  �صرعي  غري  ن�ص  هكذا  مثل  اإن  يعني  ما  وهو  والعقوبات  اجلرائم  �صرعية 
العقوبة الواجبة التطبيق على الفعل بل ترك للقا�صي اأن يختار اأي من العقوبات وهو ما اأعطى 

للقا�صي �صلطة وا�صعة تكاد تقرتب من �صلطة امل�صرع .

نتائج الورقة البحثية 

اليمنية  العقابية  القوانني  اأن  يت�صح جليًا  الدرا�صة  بيانه يف هذه  �صلف  ومن كل ما   
احلدود  جرائم  على  تق�صرها  ومل  الإعدام  عقوبة  اإيراد  يف  كثريًا  تو�صعت  قد  اإليها  امل�صار 

والق�صا�ص بل تو�صعت فيها يف اجلرائم التعزيرية وهي الأغلب والأعم .

ومن خالل التتبع لتلك القوانني جندها قد ح�صرت عقوبة الإعدام حدًا يف املواد   
واملادة  البغي  بحد  اخلا�صة  عقوبات   )124( واملادة  الردة  بحد  اخلا�صة  عقوبات   )259(
)307( عقوبات اخلا�صة بحد احلرابة واملادة )263( عقوبات اخلا�صة بحد الزنا للمح�صن , 

كما ن�صت املادة )234( عقوبات على عقوبة الإعدام ق�صا�صًا يف جرمية القتل العمد.

اأما بقية املواد التي ن�صت على عقوبة الإعدام فتندرج حتت ق�صم اجلرائم التعزيرية   
, مما يعني اأن عقوبة الإعدام قد وردت يف خم�ص مواد فقط يف جرائم احلدود والق�صا�ص 
اليمنية  القوانني  اأن  جليًا  يت�صح  ما  وهو  مادة  وثالثني  خم�ص  يف  التعازير  جرائم  يف  ووردت 
التعزيرية , خمالفة يف ذلك ملوقف  قد تو�صعت ب�صكل كبري يف عقوبة الإعدام على اجلرائم 
دون  واحلدود  الق�صا�ص  جرائم  على  العقوبة  هذه  ق�صرت  التي  الغراء  الإ�صالمية  ال�صريعة 
غريها , وخمالفة يف ذلك اأي�صًا للمواثيق واملعاهدات الدولية التي اأوجبت على الدول التي مل 

تلغ عقوبة الإعدام من قوانينها بق�صر تطبيقها يف اأ�صيق نطاق وعدم التو�صع فيها .
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اإن تو�صع امل�صرع اليمني يف الن�ص على عقوبة الإعدام وخا�صة يف جرائم التعازير   
ميثل انتهاكًا لأهم حق من حقوق الإن�صان األ وهو حقه يف احلياة خا�صة يف ظل تلك الألفاظ 

وال�صياغة املطاطية والتي حتمل األفاظها اأكرث من معنى .

التو�سيات 

ونخل�ص	يف	نهاية	هذه	الدرا�سة	اإىل	التو�سيات	الآتية	:

الإعدام	 بعقوبة	 اخلا�سة	 الن�سو�ص	 ملراجعة	 و�سرعية	 قانونية	 ت�سريعية	 جلنة	 ت�سكيل	 	.1
الإن�ساين	 الدويل	 والقانون	 الغراء	 الإ�سالمية	 لل�سريعة	 وفقاً	 نطاق	 اأ�سيق	 يف	 وح�سرها	

وب�سكل	خا�ص	اجلرائم	التعزيرية	.

يف	 وذلك	 عادلة	 حماكمة	 يف	 الإعدام	 عقوبة	 يواجهون	 الذين	 املتهمني	 حقوق	 �سمان	 	.2
جل�سات	علنية	اأمام	الق�ساء	العادي	تتوفر	فيها	كافة	�سمانات	النزاهة	وال�ستقالل	.


