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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/59
بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  99/97ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلزائية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرافقة على قانون الإجراءات اجلزائية .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  29 :من جمادى الأوىل �سنة 1432هـ
املـوافــــق  3 :من مايـــــــــــــــــــــــــو �سنة 2011م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على قانون الإجراءات اجلزائية
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (  31 ، 4بند  )141 ، 50 ، 3من قانون الإجراءات اجلزائية
امل�شار �إليه الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 4
يخت�ص االدعاء العام برفع الدعوى العمومية ومبا�شرتها �أمام املحكمة املخت�صة  ،وال يجوز
التنازل عن الدعوى العمومية �أو وقف �أو تعطيل �سريها �إال فى الأحوال املبينة فى القانون .
ويجـوز لالدعــاء العـام فـى اجلنـح واملخالفـات �إذا ر�أى �أن الدعـوى �صاحلـة لرفعهـا بنـاء علــى
اال�ستدالالت التى جمعت �أن يكلف املتهم احل�ضور �أمام املحكمة املخت�صة .
وجلهات الأمن العام بالتن�سيق مع االدعاء العام التحقيق فى اجلرائم الواقعة على �أمن
الدولة واجلرائم املن�صو�ص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب .
املـــادة ( ) 31
� - 3ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندى .
املـــادة ( ) 50
على م�أمور ال�ضبط الق�ضائى عند القب�ض على املتهم �أو �إذا �سلم �إليه مقبو�ضا عليه �أن ي�سمع
�أقواله فورا  ،و�إذا مل ي�أت مبا يربئه يحيله �إىل جهة التحقيق املخت�صة  ،وذلك خالل خم�سة
ع�شر يوما بالن�سبة للجرائم الواقعة على �أمن الدولة واجلرائم املن�صو�ص عليها فى قانون
مكافحة الإرهاب  ،وخالل ثمان و�أربعني �ساعة بالن�سبة لغريها من اجلرائم  ،وال يجوز
جتديد هذه املدة �إال ملرة واحدة وملدة مماثلة مبوافقة االدعاء العام .
املـــادة ( ) 141
يتحدد االخت�صا�ص باملكان الذى وقعت فيه اجلرمية �أو الذى يقيم فيه املتهم �أو الذى
يقب�ض عليه فيه .
ويجـوز بق ــرار م ــن وزيــر العــدل لأ�سبـاب يقدرهــا وبنــاء علـى طلـب رئيـ�س املحكمــة املخت�صــة
�أو املدعى العام �إحالة الدعوى العمومية �إىل �أية حمكمة �أخرى خمت�صة نوعيا بالدعوى .
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