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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/96
بتعديل بع�ض �أحكام قانوين اجلزاء العماين والإجراءات 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 قانون اجلزاء العمانى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 74/7
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 99/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على كل من قانون اجلزاء العمانى وقانون الإجراءات اجلزائية
امل�شار �إليهما .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والتعديالت املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  13 :من ذى القعدة �سنة 1432هـ
املـوافـــق  11 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2011م
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تعديالت على قانون اجلزاء العمانى
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (  ) 182 ، 172 ، 137 ، 135من قانون اجلزاء العمانى
امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ( ) 135
ط  -فى النيل من مكانة الدولة :
( يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تقــل عـن ثالثــة �أ�شهـر وال تزيـد علــى ثـالث �سن ــوات
وبغرامــة ال تقـل عن مائـة ريال وال تزيد على خم�سمائـة ريـال كـل مـن حـر�ض
�أو �أذاع �أو ن�شــر عمــدا فى الداخـل �أو اخلـارج �أخبـارا �أو بيانـات �أو �إ�شاعـات كاذبـ ــة
�أو مغر�ضــة �أو بــث دعاي ــات مثيــرة وكان من �شـ�أن ذلك النيـل من هيبـة الدولـة
�أو �إ�ضعاف الثقة مبكانتها املالية .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات �إذا وقعت اجلرمية فى
زمن احلرب ) .
املـــادة ( ) 137

ك  -فى التجمهر :
( يعاقـب بال�سجـن مـن �شهـر �إلـى �سنـة و بغرامــة ال جتـاوز مائتـى ريـال كـل م ــن
ا�شرتك فى جتمهر م�ؤلف من ع�شرة �أ�شخا�ص على الأقل  ،بق�صد الإخالل
بالنظام العام .
و�إذا ا�ستخـدم العنـف �أثنـاء التجمهـر يعاقب الفاعــل بال�سجن مــدة ال تقــل ع ــن
�ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تتجاوز خم�سمائة ريال ) .
املـــادة ( ) 172

� - 2ضرب املوظف
كل من �ضرب موظفا �أو عامله بالعنف �أثناء قيامه بوظيفته �أو مبنا�سبة قيامه
بها �أو ب�سبب انتمائه �إليها يعاقب بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني  .و�إذا
وقع االعتداء على �أحد �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية �أو املنتمني لل�سلطات الأمنية
والع�سكرية تكون العقوبة ال�سجن �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات والغرامة حتى
خم�سمائة ريال .
و�إذا كان االعتداء من اخلطورة بحيث ي�ستوجب عقابا �أ�شد من العقوبات املن�صو�ص
عليها فى هذه املادة  ،رفعت العقوبة وفقا للمادة ( )114من هذا القانون .
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املـــادة ( ) 182

 - 3فى االفرتاء
يعـد مفرتيـا ويعاقب بال�سجـن مـن ع�شـرة �أيـام �إىل ثـالث �سنـوات وبالغرامة مـن
ع�شرة رياالت �إىل خم�سمائة ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل �شخ�ص :
� - 1أقدم ب�أية و�سيلة على ن�شر خرب ارتكاب جرمية مل ترتكب فعال وهو يعلم �أنها
مل ترتكب �أو �أبلغ ال�سلطات املخت�صة مبالحقة اجلرائم عن هذه اجلرمية
وهو يعلم �أنها مل ترتكب � ،أو كان �سببا ملبا�شرة التحقيق بها باختالقه �أدلة
مادية على وقوع مثل هذه اجلرمية .
 - 2عزا �إىل �أحد النا�س جرمية يعرف �أنه برىء منها � ،أو اختلق عليه �أدلة مادية
على وقوع مثل هذه اجلرمية .
و�إذا كــان مو�ضــوع االفت ــراء جناي ــة ت�ستحـ ــق العقوبــات الإرهابيــة فيعاق ـ ــب
املفرتي بال�سجن خم�س �سنوات على الأكرث .
و�إذا �أف�ضـى فعــل االفتـراء �إلـى حكـم بال�سجـن املطلـق �أو بالإعـدام فيعاقــب
املفرتي بال�سجن ع�شر �سنوات على الأقل .
�أما �إذا نفذ حكم الإعدام  ،فتكون عقوبة املفرتي الإعدام �أو ال�سجن املطلق .
و�إذا رجـ ـ ــع املفتــري قبـ ــل �أيـ ــة مالحقــة خففـ ــت العقوب ــة وفق ــا مل ــا ج ــاء فى
املادة ( )109من هذا القانون .
ثانيا  :ت�ضــاف مادتـان جديدتــان �إلــى الف�صــل الثالــث مـن البـاب الأول مـن الكتـاب الثانــى
من قانون اجلزاء العمانى امل�شار �إليه  ،على النحو الآتى :
املـــادة ( 137مكررا )
يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تقـل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات كل من �أقدم ق�صدا ب�أية
و�سيلــة كانت علـى �ســد الطرقــات العامة مبا ي�ؤدى �إىل منع عبورها �أو عــدم �سهول ــة ال�سيـر
عليهـا  ،وال تقــل العقوبــة عـن �سبـع �سنـوات �إذا تعمـد الفاعـل منـع عبـور مركبـات الإ�سعـاف
ومـا فى حكمها �أو مركبات الأمن العام  ،وفى جميع الأحوال ال تقل العقوبة عن ع�شر
�سنوات �إذا اقرتن الفعل بالتهديد با�ستخدام ال�سالح .
املـــادة ( 137مكررا )1
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تزيد على
ثالثمائة ريال  ،كل من وجد فى مكان عام مرتديا لثاما �أو قناعا � ،أو ا�ستخدم �أية و�سيلة
من �ش�أنها �أن حتول دون التعرف على مالحمه �أو هويته � ،إذا كان من �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدى
�إىل الإخالل بالنظام العام .
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تعديالت على قانون الإجراءات اجلزائية
�أوال  :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (  ) 63 ، 53 ، 48 ، 42من قانون الإجراءات اجلزائية
امل�شار �إليه  ،الن�صو�ص الآتية :
املـــادة ()42
مل�أمور ال�ضبط الق�ضائى فى حاالت التلب�س باجلنايات واجلنح املعاقب عليها بال�سجن �أن
ي�أمر بالقب�ض على املتهم احلا�ضر �إذا قامت �أدلة قوية على ارتكابه اجلرمية  ،ف�إذا مل يكن
حا�ضرا جاز مل�أمور ال�ضبط الق�ضائى �أن ي�صدر �أمرا ب�ضبطه و�إح�ضاره ويثبت ذلك فى
املح�ضر .
املـــادة ()48
فى غري احلاالت املن�صو�ص عليها فى املادة ( )42من هذا القانون � ،إذا وجدت دالئل كافية
على اتهام �شخ�ص بارتكاب جناية �أو جنحة معاقب عليها بال�سجن مل�أمور ال�ضبط الق�ضائى
اتخاذ الإجراءات التحفظية املنا�سبة و�أن يطلب فورا من االدعاء العام �أن ي�صدر �أمرا بالقب�ض
على املتهم .
املـــادة ()53
�إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق االبتدائى بعد ا�ستجواب املتهم منعه من الفرار �أو من الت�أثري
فى �سري التحقيق  ،جاز لع�ضو االدعاء العام �أن ي�صدر �أمرا بحب�سه احتياطيا .
وال يجـوز الأمــر باحلبــ�س االحتياطـى �إال �إذا كانـت الواقعــة جنايـة �أو جنحـة معاقـبـا عليه ــا
بال�سجن .
ويجوز �أن ي�شتمل �أمر احلب�س �إ�ضافة �إىل البيانات الواردة فى املادة ( )49من هذا القانون
علـى تكليف القائم على �إدارة املكـان املخ�صـ�ص للحبـ�س قبـول املتهـم وو�ضعـه فيـه مـع بيـان
مادة القانون املنطبقة على الواقعة .
املـــادة ()63
لع�ضو االدعاء العام فى �أى وقت �أن ي�صدر �أمرا بالإفراج عن املتهم متى وجد �أن حب�سه مل
يعد له مربر � ،أو �أنه ال �ضرر على التحقيق من �إخالء �سبيله وال يخ�شى فراره .
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و�إذا كان املتهم قد �أحيل �إىل املحكمة املخت�صة فيكون الإفراج عنه من اخت�صا�صها  ،وفى
جميع الأحوال يكون الإفراج عن املتهم ب�ضمان �شخ�صى �أو بحجز وثائقه الر�سمية �أو بتقدمي
�ضمان ماىل .
ويكون تقدمي ال�ضمان املاىل وجوبيا فى اجلرائم الواقعة على الأموال .
ثانيا  :ت�ضاف مادة جديدة �إىل قانون الإجراءات اجلزائية امل�شار �إليه على النحو الآتى :
املـــادة ( 52مكررا )
للمدعى العام �أو من يقوم مقامه �أن ي�صدر �أمرا باملنع من ال�سفر �إذا وجدت دالئل كافية
على اتهام �شخ�ص بارتكاب جناية �أو جنحة معاقب عليها بال�سجن .
ويكون الأمر باملنع من ال�سفر مكتوبا وم�ؤرخا وموقعا ممن �أ�صدره مع بيان �صفته ويبني
فيـه ا�سـم ال�شخ�ص املمنوع من ال�سفر وكـل مـا يلـزم لتعيينـه  ،و�سبب الأمر باملنـع من ال�سفـر ،
ومدته .
ول�صاحـب ال�شـ�أن �أو مــن ينـوب عنـه التظلـم مـن �أمـر املنـع مــن ال�سفـر �أمـام حمكمـة اجلنــح
امل�ست�أنفة منعقدة فى غرفة امل�شورة  ،وعليها الف�صل فى التظلم خالل ثالثة �أيام على
الأكرث من تاريخ تقدميه و�إذا مل جتد ما يربر �صدور الأمر وجب �إلغا�ؤه فورا .
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