ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
ملحـ ــق العـ ـ ــدد ()1226

ال�سن ــة ال�سابع ـ ــة والأربع ــون

الأح ــد  26ربيـع الثانــي 1439هـ

املـوافـ ـ ــق  14يناي ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م
املحتـــــــــويــــــات

رقم
ال�صفحة

مـــــرا�ســـيــــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

مر�س ـ ـ ــوم �سلطـانـ ـ ــي رق ـ ــم  2018/7ب�إ�صـ ـ ـ ـ ـ ــدار قان ـ ـ ـ ــون اجل ـ ـ ـ ـ ــزاء .
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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2018/7
ب�إ�صـــدار قانــون اجلـــزاء
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعم ــل ب�أحك ــام قان ــون اجل ــزاء  ،املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
يلغ ـ ــى قان ـ ــون اجل ـ ــزاء العمان ـ ــي ال�صـ ــادر باملر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ـ ــم  ، 74/7كم ـ ــا يلغ ـ ــى
كــل مــا يخال ــف ه ــذا القان ــون � ،أو يتع ــار�ض مع �أحكام ــه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ
املـوافــــق  11 :من ينـايــــــــــــــــر �سنــة 2018م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانـون اجلـــزاء
الكتـاب الأول
�أحكــام عامــة
البـاب الأول
�أحكـام متهيديـة
املـــادة ( ) 1
تع ـ ــد العقـ ـ ــوبات ال ـ ــواردة فـي هـ ــذا القانـ ــون عقـ ــوبات تعزيريـ ــة � ،إال مــا ورد ب� أش�نـ ـ ــه ن ـ ــ�ص
علــى عقوب ــة ح ــد �أو ق�ص ــا�ص .
املـــادة ( ) 2
ت�س ـ ــري �أحك ـ ــام الكت ـ ــاب الأول مــن ه ــذا القان ــون على اجلرائـ ـ ــم املن�صـ ـ ــو�ص عليهـ ــا في ــه ،
وفـي �أي قانون �آخر ما مل يرد فيه ب�ش�أنها ن�ص خا�ص .
املـــادة ( ) 3
ال جرمي ــة وال عقوب ــة �إال بن ــاء علـى قانــون .
املـــادة ( ) 4
املتهم بريء حتى تثبت �إدانته فـي حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية
ملمار�سة حق الدفاع وفقا للقانون  ،وال ي�ؤخذ �شخ�ص بجرمية غريه .
املـــادة ( ) 5
ال يع ــد اجله ــل بالقان ــون ع ــذرا .
املـــادة ( ) 6
احلكم بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ال يحول دون احلكم مبا يكون للخ�صوم
من الرد والتعوي�ض وامل�صروفات و�أي حقوق �أخرى .
املـــادة ( ) 7
حت�سب املــدد واملواعيــد املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالتقويــم امليــالدي .
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املـــادة ( ) 8
تع ــد كلم ــة ( لي ــال ) �أو عب ــارة ( فـي اللي ــل ) فـي تطبي ــق �أحكــام هذا القانــون  ،املــدة الواقعــة
بني غروب ال�شم�س و�شروقها .
املـــادة ( ) 9
تعد عالنية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون :
�أ  -القـ ـ ــول �أو ال�صيـ ـ ــاح �إذا ح�صـ ــل اجلهـ ــر ب ــه � ،أو ت ــم نقل ــه بـ ـ�أي و�سيلـ ـ ــة فـي جمـ ــع
�أو مكــان عــام � ،أو مكــان مت ــاح للجمه ــور .
ب  -الأفعال �أو الإ�شارات �أو احلركات �إذا وقعت فـي �أي من الأمكنة املن�صو�ص عليها
فـي البند ( �أ ) من هذه املــادة � ،أو نقلت �إليه ب�أي و�سيلة �أو �شوهدت ممن ال دخل
له فيها .
ج  -الكتابة �أو الر�سوم �أو ال�صور �أو الرموز �أو املواد امل�سموعة �أو املرئية �أو املقروءة
�أو غريهـ ــا من ط ـ ــرق التعبيـ ــر �إذا عر�ض ــت �أو ك ــان ي�ستطي ــع ر�ؤيته ــا �أو �سماعه ــا
�أو قراءتها من كان فـي �أي من الأمكنة املن�صو�ص عليها فـي البند ( أ� ) من هذه املـادة ،
�أو وزعت بغري متييز �أو بيعت �أو عر�ضت للبيع .
املـــادة ( ) 10
يعد موظفا عاما فـي تطبيق �أحكام هذا القانون :
�أ  -كل من ي�شغــل من�صبــا حكوميــا .
ب � -أع�ضاء جمل�س عمان  ،و�أع�ضاء املجال�س البلدية .
ج  -ك ــل م ــن كلـ ـ ــف بالقي ــام بعم ــل معي ــن من �إح ــدى ال�سلطـ ــات العام ــة املخت�ص ـ ــة
فـي ح ــدود تكليف ــه .
د  -ممثلو احلكومة فـي ال�شركات  ،والعاملون بال�شركات اململوكة للحكومة بالكامل ،
�أو تل ــك التي ت�ساهــم احلكومــة فـي ر�أ�س مالهــا بن�سبــة تزيــد على (� )%40أربعيـن
فـي املائة .
هـ � -أع�ضاء جمال�س �إدارة اجلمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام .
وال يحــول انتهــاء اخلدمــة �أو زوال ال�صفــة دون تطبيــق �أحكــام هذا القانــون متى وقع ــت
اجلرمية فـي �أثناء اخلدمة �أو توفر ال�صفة .
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املـــادة ( ) 11
يق�صــد بالأمـ ــوال العام ــة فـي تطبي ــق �أحك ــام هــذا القانــون ما يك ــون كل ــه �أو بع�ضــه مملوك ــا
لإحدى اجلهات الآتية �أو خا�ضعا لإ�شرافها �أو لإدارتها :
�أ  -الدولة �أو وحدات اجلهاز الإداري بها .
ب  -ال�شرك ــات اململوك ــة بالكام ــل للحكوم ــة � ،أو التي ت�ساهم فـي ر�أ�س مالهـا بن�سب ــة
تزي ــد على (� )%40أربعني فـي املائة .
ج � -أي جهة �أخرى ين�ص القانون على اعتبار �أموالها �أمواال عامة .
البــاب الثانــي
تطبيـق القانـون مـن حيـث الزمـان واملكـان
الف�صــل الأول
تطبيـق القانـون مـن حيـث الزمـان
املـــادة ( ) 12
يعاقـب على اجلرميــة طبقــا للقانــون النافذ وقت ارتكابهـا  ،ويعتــد فـي حتدي ــده بالوقــت
الذي مت فيه فعل من الأفعال املكونة للجرمية دون النظر �إىل وقت حتقق نتائجها .
املـــادة ( ) 13
يطبق القانون الأ�صلح للمتهم �إذا �صدر بعد ارتكاب اجلرمية  ،وقبل �أن ي�صبح احلكم
ال�صادر فيها باتا .
و�إذا �صدر  -بعد �صريورة احلكم باتا  -قانون يجعل الفعل الذي حكم على املتهم ب�سببه
غري معاقب عليه يوقف تنفيذ احلكم  ،وتنتهي �آثاره اجلزائية .
املـــادة ( ) 14
ا�ستثناء من حكم امل ــادة ( )13من هذا القانون � ،إذا �صدر قانون بتجرمي فعل �أو بت�شديد
العقوبة املقررة له  ،وكان ذلك م�ؤقتا بفرتة حمددة  ،ف�إن انتهاء هذه الفرتة ال يحول
دون �إقامة الدعوى �أو ال�سري فيها على ما وقع من جرائم خالل تلك الفرتة � ،أو تنفيذ
العقوبات املحكوم بها .
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الف�صــل الثانــي
تطبيـق القانـون مـن حيـث املكـان
املـــادة ( ) 15
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل جرمية ترتكب فـي �إقليم الدولة  ،مبا ي�شمله من �أرا�ض
خا�ضعة ل�سيادتها ومياهها الإقليمية  ،وما يعلوهما من ف�ضاء جوي  ،وي�شمل ذلك اجلرائم
التي ترتكب على منت ال�سفن والطائرات  ،التي متلكها الدولة � ،أو حتمل علمها � ،أو تديرها
لأي غر�ض � ،أينما وجدت .
وتعد اجلرمية مرتكبة فـي الدولة �إذا وقع فيها فعل من الأفعال املكونة لها � ،أو �إذا حتققت
نتيجتها � ،أو كان يراد �أن تتحقق فيها .
املـــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل باالتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها  ،ال ت�سري �أحكام
هذا القانون على :
أ�  -اجلرائم التي ترتكب على منت ال�سفن والطائرات الأجنبية املوجــودة �أو املــارة
ب�إقليم الدولة �إال �إذا م�ست هذه اجلرائم �أمن الدولة � ،أو كان اجلاين �أو املجني
عليه عمانيا � ،أو طلب ربان ال�سفينة �أو قائد الطائرة امل�ساعدة من ال�سلطات
العمانية � ،أو �إذا جاوز الفعل �شفري ال�سفينة �أو الطائرة .
ب  -اجلرائ ـ ــم التـي يقرتفهـ ــا موظفـ ــو ال�سل ــك الدبلوما�ســي والقنا�ص ـ ــل الأجانـ ــب ،
وهم متمتعون باحل�صانة التي يخولهم �إياها القانون الدويل العام .
املـــادة ( ) 17
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة �أيا من اجلرائم الآتية :
�أ  -جرمية ما�سة ب�أمن الدولة �أو �سنداتها املالية امل�أذون ب�إ�صدارها قانونا �أو طوابعها
�أو جرمية تقليد �أو تزوير حمرراتها �أو �أختامها الر�سمية .
ب  -جرمية تزوير �أو تزييف �أو تقليد عملة �أو م�سكوكات معدنية عمانية �أو ترويجها ،
�أو حيازتها بق�صد تداولها � ،أو �إدخالها �إىل الدولة �أو �إخراجها منها .
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املـــادة ( ) 18
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل عماين اقرتف خارج الدولة فعال يعد جناية �أو جنحة ،
مبقت�ضى هذا القانون � ،إذا عـ ــاد �إىل الدولة  ،وكان الفعل معاقبا عليه فـي الدولة التي
ارتكب فيها بال�سج ـ ــن مدة ال تق ــل عن �سنــة حتى ولو فقد اجلن�سيـ ــة العمانيـ ــة �أو اكت�سبها
بعد ارتكابـ ـ ــه تلك اجلرمي ـ ــة � ،إال �إذا ثبـ ــت �أنـه قـ ـ ــد حوك ــم فــي اخلـ ـ ــارج  ،وثبت ـ ــت براءتــه ،
�أو �إدانتـ ــه  ،وا�ستوفــى العقوبـ ـ ــة � ،أو �سقطت عنه � ،أو انق�ضت الدعوى .
�إذا اختلـ ــف القان ــون العمان ــي وقانــون مك ــان اجلرميــة  ،وج ــب �أن يراعــى هــذا االختــالف
مل�صلحة املتهم .
املـــادة ( ) 19
ت�سري �أحكام هذا القانون على :
�أ  -اجلرائ ــم التي تقــع فـي اخل ــارج من موظ ــف عمان ــي فـي �أثن ــاء ممار�ســة وظيفته
�أو مبنا�سبة ممار�سته �إياها .
ب  -اجلرائـ ــم التي يقرتفهـ ـ ــا موظف ــو ال�سلكـني الدبلوما�ســي والقن�صل ــي العمانيـ ــون
فـي اخلارج  ،وهم متمتعون باحل�صانة الدبلوما�سية مبقت�ضى االتفاقيات الدولية .
املـــادة ( ) 20
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل �أجنبي وجد فـي الدولة بعد �أن ارتكب فـي اخلارج جرمية
معاقبــا عليهــا بعقوب ــة �سالبــة للحرية مدة ال تقــل عن �سنــة فـي قانــون الدولــة التي وقعت
فيها اجلرمية  ،ومل يكن قد طلب ت�سليمه من قبل � ،إال �إذا ثبت �أنه قد حوكم فـي اخلارج
وثبتـ ــت براءتـ ــه � ،أو �إدانتـ ــه  ،وا�ستوفـى العقوب ــة � ،أو �سقطـ ــت عنـ ــه � ،أو انق�ضـ ــت الدعـ ــوى ،
و�إذا اختلــف القان ــون العمانــي وقانــون مكان اجلرميــة  ،وجــب �أن يراعــى هذا االختــالف
مل�صلحة املتهم .
املـــادة ( ) 21
تعـ ــد الأ�شخ ـ ــا�ص االعتباري ـ ــة اخلا�ضعة وفق ـ ــا لأحك ــام هذا القانـ ـ ــون م�س�ؤولـ ـ ــة جزائيـ ــا
عـ ــن اجلرائـ ـ ــم الت ــي يرتكبهـ ــا ممثلوهـ ــا �أو مديروهـ ـ ــا �أو وكال�ؤه ـ ــا حل�سابهـ ــا �أو با�سمهـ ــا ،
وال يجـوز احلكـم بغيـر الغرامـة وما يتنا�سـب من العقوبـات الفرعيـة املقـررة قانونـا .
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البــاب الثالــث
تق�سيـم اجلرائــم و�أركـان اجلرميــة
الف�صــل الأول
�أنــواع اجلرائــم
املـــادة ( ) 22
تنق�ســم اجلرائــم �إىل ثالثــة أ�نــواع  :اجلنايات واجلنح واملخالفات ويحــدد نوع اجلرميــة
مبقت�ضى احلد الأق�صى للعقوبة املقررة لها فـي القانون  .و�إذا كانت اجلرمية معاقبا عليها
بال�سجن والغرامة  ،فيتحدد نوعها بح�سب عقوبة ال�سجن .
املـــادة ( ) 23
ال يتغري نوع اجلرمية �إذا ا�ستبدلت املحكمة بالعقوبة املقررة لها عقوبة من نوع �أخــف
�أو �أ�شــد  ،ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 24
اجلناي ـ ــات هي اجلرائ ـ ــم املعاق ـ ــب عليه ـ ــا بالإع ـ ــدام �أو ال�سجــن املطلــق �أو ال�سج ــن امل ؤ�ق ــت
من ( )3ثالث �سنــوات �إىل ( )15خم�س ع�شــرة �سنــة .
املـــادة ( ) 25
اجلنــح هي اجلرائم املعاقب عليها بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد
على ( )3ثــالث �سنــوات  ،وبالغرامــة التي ال تقل عن ( )100مائــة ريــال عماين  ،وال تزيــد
على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 26
املخالفــات هي اجلرائم املعاقب عليها بال�سجن مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام  ،وبالغرامة
التي ال تق ــل عن ( )10ع�ش ــرة ريــاالت عمانيــة  ،وال تزيــد على ( )100مائــة ريــال عمانــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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الف�صــل الثانــي
الركــن املــادي
املـــادة ( ) 27
يتكون الركن املــادي للجرمية من ن�شاط جمرم قانونا بارتكاب فعل � ،أو امتناع عن فعل .
املـــادة ( ) 28
ال ي�س�أل �شخ�ص عن اجلرمية ما مل تكن نتيجة ل�سلوكه الإجرامي  ،وي�س�أل عنها ولو كان
قد �أ�سهم مع �سلوكه الإجرامي فـي �إحداثها �سبب �آخر �سابق �أو معا�صر �أو الحق  ،متى كان
هذا ال�سبب متوقعا �أو حمتمال وفقا لل�سري العادي للأمور � ،أما �إذا كان ذلك ال�سبب وحده
كافي ــا لإح ـ ــداث نتيجـ ــة اجلرميـ ــة  ،فــال ي�س ـ ـ�أل الفاعـ ــل فـي هـ ــذه احلالـ ــة �إال عــن الفع ـ ــل
ال ــذي ارتكب ــه .
املـــادة ( ) 29
ال�شــروع هو البدء فـي تنفيذ فعل بق�صد ارتكاب جناية �أو جنحة �إذا �أوقف �أو خاب �أثره
ل�سبب ال دخل لإرادة اجلاين فيه .
ويعد بدءا فـي التنفيذ ارتكاب فعل يعد فـي ذاته جزءا من الأجزاء املكونة للركن املادي
للجرمية � ،أو ي�ؤدي �إليه حاال ومبا�شرة .
وال يع ــد �شروعــا جمــرد العــزم على ارتكابهــا وال الأعمــال التح�ضرييــة لهــا  ،ما مل ينــ�ص
القانون على خالف ذلك .
املـــادة ( ) 30
يعاقـ ــب على ال�شـ ــروع فـي ارتك ـ ــاب اجلناي ـ ــة بالعقوب ــات التاليـ ـ ــة  ،مـا لـم ين ـ ــ�ص القان ـ ــون
على خالف ذلك :
�أ  -ال�سجن املطلق � ،أو ال�سجن ملدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات �إذا كانت العقوبة
املقررة للجرمية الإعدام .
ب  -ال�سج ـ ــن مـ ــدة ال تق ـ ــل عـن ( )3ث ـ ــالث �سن ـ ــوات  ،وال تزي ــد على (� )7سبــع �سن ــوات
�إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية ال�سجــن املطلــق .
ج  -ال�سجن مدة ال تزيد على ن�صف احلد الأدنى �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية
ال�سجــن امل ؤ�قــت .
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املـــادة ( ) 31
ال يعاقب على ال�شروع فـي اجلنح �إال فـي احلاالت التي ين�ص عليها القانون �صراحة .
املـــادة ( ) 32
ت�سري على ال�شروع الأحكام اخلا�صة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابري اجلزائية
املقررة للجرمية التامة .
الف�صــل الثالــث
الركــن املعنــوي
املـــادة ( ) 33
الرك ـ ــن املعنـ ــوي للجرمي ــة ه ــو العم ـ ــد ف ــي اجلرائ ـ ــم املق�ص ــودة  ،واخلط ـ ـ�أ فـي اجلرائـ ــم
غي ــر املق�صـ ــودة .
ويتوف ــر العم ــد باجت ــاه �إرادة اجلانــي إ�لــى ارتكــاب فع ــل �أو االمتنــاع عن فعل متى كان هذا
االرتكاب �أو االمتناع جمرما قانونا  ،وذلك بق�صد �إحداث نتيجة مبا�شرة �أو �أي نتيجة
�أخرى جمرمة قانونا يكون اجلاين قد توقعها وقبل املخاطرة بها .
وتكون اجلرمية عمدية كذلك �إذا وقعت على غري ال�شخ�ص املق�صود بها .
ويتوفر اخلط�أ �إذا وقعت النتيجة الإجرامية ب�سبب خط�أ الفاعل � ،أو عدم مراعاة القوانني
�أو الأنظمة .
املـــادة ( ) 34
ال عقاب على من �أقدم على الفعل اجلرمي بعامل غلط مادي  ،واقع على �أحد العنا�صر
املكونة للجرمية .
�إال �أنه ي�شرتط فـي اجلرائم غري املق�صودة � ،أال يكون الغلط ناجتا عن خط�أ الفاعل .
املـــادة ( ) 35
�إذا جهـ ــل اجلان ـ ــي وج ــود ظـ ــرف م�شـ ــدد يغيـ ــر من و�صـ ــف اجلرميـ ــة  ،فــال ي�س ـ ـ�أل عنه ،
ولكنه ي�ستفيد من العذر القانوين  ،ولو كان يجهل وجوده .
املـــادة ( ) 36
ال يعتد بالباعث على ارتكاب اجلرمية ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك .
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البــاب الرابــع
امل�ساهمـة اجلزائيـة
الف�صــل الأول
الفاعـل وال�شريـك
املـــادة ( ) 37

يعــد فاعــال للجرميــة :
�أ  -من ارتكبها وحده � ،أو مع غريه .
ب  -من �ساهـم فـي ارتكابها � ،إذا كانـ ــت تتكـ ــون من جمل ـ ــة �أفعـ ــال  ،ف�أتــى عم ـ ــدا فع ـ ــال
من الأفعال املكونة لها .
ج  -من �سخر غريه ب�أي و�سيلة لتنفيذ الفعل املكون للجرمية � ،إذا كان هذا ال�شخ�ص
الأخري غري م�س�ؤول جزائيا عنها �أو ح�سن النية .
املـــادة ( ) 38
يعــد �شريكــا فـي اجلرميــة :
�أ  -من اتفق مع غريه على ارتكابها  ،فوقعت بناء على هذا االتفاق .
ب  -مــن �أعطـ ــى الفاع ـ ـ ــل �سالح ـ ـ ــا �أو �آالت �أو معلوم ـ ـ ــات �أو �أي �شيء �آخ ـ ـ ــر ا�ستعمـله
فـي ارتكاب اجلرمية مع علمه بها �أو �ساعده عمدا ب�أي طريقة �أخرى فـي الأعمال
املجهزة �أو امل�سهلة �أو املتممة الرتكابها .
ج  -من حر�ض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحري�ض .
وتتوافر م�س�ؤولية ال�شريك �سواء �أكان ات�صاله بالفاعل مبا�شرا �أم غري مبا�شر .
املـــادة ( ) 39
يعاق ــب بعقوب ــة الفاع ــل كل �شريـ ــك كان حا�ض ــرا فـي �أثن ــاء ارتك ــاب اجلرميــة �أو �أي فع ــل
من الأفعال املكونة لها  ،وال�شريك الذي لوال م�ساعدته ملــا ارتكبت اجلرمية .
�أم ــا غيـ ــره من ال�شركـ ــاء فيعاقـ ــب بال�سجـ ــن املطلـ ــق �إذا كانـ ــت العقوبـ ــة املقـ ــررة الإعـ ــدام ،
و�إذا كان ــت العقوب ــة املق ــررة للفع ــل ال�سجــن املطلــق عوقــب ال�شريك بال�سجــن مــدة ال تقــل
عن ( )10ع�شر �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )15خم ــ�س ع�ش ــرة �سنة  ،وفـي احل ــاالت الأخرى
تكون العقوب ــة مبا ال يزيد على ن�صف احلد الأق�صى املقرر لها .
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الف�صــل الثانــي
�أثـر ظـروف اجلرميـة علـى امل�ساهميـن
املـــادة ( ) 40
ي�ستفيــد جمي ــع امل�ساهمي ــن من الظــروف املادي ــة املخففــة  ،ولو مل يعلم ــوا بها  ،وال ي�سـ ـ�أل
عن الظروف املادية امل�شددة �إال من علم بها .
املـــادة ( ) 41
ال ت�أثري للأ�سباب والظروف ال�شخ�صية �إال ملن توافرت لديه � ،سواء �أكانت معفية �أم خمففة
�أم م�شددة للعقاب �أم مانعة من امل�س�ؤولية اجلزائية .
املـــادة ( ) 42
يعاقب من �ساهم فـي اجلرمية  ،فاعال كان �أم �شريكا  ،بعقوبة اجلرمية التي وقعت فعال ،
ولو كانت غري التي ق�صد ارتكابها  ،متى كانت اجلرمية التي وقعت نتيجة حمتملة لأفعال
امل�ساهمة التي ارتكبت منه .
املـــادة ( ) 43
�إذا تغيــر و�صـ ــف اجلرمي ــة �أو العقوب ــة باعتب ــار ق�ص ــد مرتك ــب اجلرمي ــة �أو علم ــه بظروفهــا
عــوقب ال�شركاء فـي اجلرمية  ،كل منهم بح�سب ق�صده �أو علمه .
البــاب اخلامــ�س
عـوار�ض امل�س�ؤوليـة اجلزائيـة
الف�صــل الأول
ا�ستعمــال احلــق
املـــادة ( ) 44
ال جرمية �إذا وقع الفعل بح�سن نية ا�ستعماال حلق �أو قياما بواجب مقررين مبقت�ضى
القانون .
ويعــد ا�ستعمــاال للحــق :
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أ�  -ت�أدي ــب الآب ــاء ومن فـي حكمه ــم للأوالد الق�ص ــر فـي ح ــدود ما هو مق ــرر �شرع ــا
�أو قانــونا .
ب  -ممار�سـ ــة الأعم ــال الطبي ــة متى مت ــت وفق ــا للأ�ص ــول العلمي ـ ــة املتع ــارف عليه ــا
فـي املهن الطبية املرخــ�ص بهــا  ،وبر�ض ــا املري ــ�ض �أو من ين ــوب عنه � ،صراح ــة
�أو �ضمنا � ،أو �إذا كان التدخل الطبي �ضروريا فـي احلاالت العاجلة التي تقت�ضي
ذلك � ،أو كان املري�ض فـي ظروف جتعله ال ي�ستطي ــع التعبي ــر عن �إرادته وك ــان
من املتعذر احل�صول فـي الوقت املنا�سب على ر�ضا من ينوب عنه .
ج � -أعمال العنف التي تقع �أثناء ممار�سة الألعاب الريا�ضية فـي احلدود املقررة للعب ،
ومع مراعاة قواعد احلذر واحليطة .
د � -أعم ــال العنــف التي تقع على من ارتك ــب جرميــة متلب�س ــا بهــا  ،بق�ص ــد �ضبط ــه ،
وذلك بالقدر الالزم لهذا الغر�ض .
الف�صــل الثانــي
�أداء الواجــب وترخيـ�ص القانـون
املـــادة ( ) 45
ال جرمية �إذا وقع الفعل من موظف عام فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا ارتكــب الفعــل تنفي ــذا لواج ــب فر�ض ــه القان ــون �أو فر�ضه �أمر �شرعي �صــادر
عن ال�سلطات املخت�صة .
ب � -إذا ارتكــب الفعــل بح�ســن نيــة تنفيــذا لقانــون .
الف�صــل الثالــث
الدفـاع ال�شرعـي
املـــادة ( ) 46
ال جرمية �إذا وقع الفعل ا�ستعماال حلق الدفاع ال�شرعي  ،ويقوم هذا احلق �إذا توافرت
ال�شروط الآتية :
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�أ � -إذا واجـ ــه املدافـ ـ ــع خطـ ــرا حـ ـ ــاال من جرميـ ــة علــى نف�سـ ـ ــه �أو عر�ضـ ـ ــه �أو مالـ ـ ــه
�أو نف�س غريه �أو عر�ضه �أو مالــه � ،أو اعتق ــد قي ــام ه ــذا اخلط ــر  ،وكان اعتقـ ــاده
مبني ــا على �أ�سباب معقولة .
ب � -أن يتعـ ـ ــذر علــى املدافـ ــع االلتجـ ـ ــاء �إلــى ال�سلطـ ــات العامـ ـ ـ ــة فـي الوق ـ ـ ــت املنا�س ـ ــب
لدفع هذا اخلطر .
ج � -أال توجد و�سيلة �أخرى لدفع هذا اخلطر .
د � -أن يكون الدفاع الزما لدفع االعتداء  ،ومتنا�سبا معه .
هـ � -أن يكون الدفاع موجها �إىل م�صدر االعتداء .
املـــادة ( ) 47
�إذا جتاوز املدافع بح�سن نية حدود حق الدفاع ال�شرعي � ،أو اعتقد خط أ� �أنه فـي حالة دفاع
�شرعي  ،ف�إنه يكون م�س�ؤوال عن اجلرمية التي ارتكبها .
وللمحكمـ ــة فـي هـ ــذه احلالـ ــة �أن حتك ـ ـ ــم بعقوب ـ ـ ــة اجلنح ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدال من عقوب ـ ــة اجلناي ـ ــة ،
و�أن حتكم بعقوبة املخالفة بدال من عقوبة اجلنحة .
املـــادة ( ) 48
تقوم حالة الدفاع ال�شرعي  ،ولو كان ال�شخ�ص امل�ستعمل �ضده هذا احلق غري م�س�ؤول
جزائيا  ،وفقا لأحكام موانع امل�س�ؤولية املقررة قانونا .
الف�صــل الرابــع
موانـع امل�س�ؤوليـة اجلزائيـة
املـــادة ( ) 49
ال ي�س�أل جزائيا من مل يبلغ التا�سعة من عمره وقت ارتكاب اجلرمية  .وال يعتد فـي تقدير
ال�سن بغري وثيقة ر�سمية  ،ف�إذا مل توجد قدرت �سنه مبعرفة اجلهة املخت�صة .
املـــادة ( ) 50
ال ي�س ـ�أل جزائيــا من كان وقــت ارتكــاب اجلرميــة فاقــد الإدراك �أو الإرادة جلنــون � ،أو عاهــة
فـي العقل � ،أو غيبوبة نا�شئة عن عقاقري �أو مواد خمدرة �أو م�سكرة �أيا كان نوعها � ،أعطيت
ق�سرا عنه �أو تناولها بغري علم بها � ،أو لأي �سبب �آخر يقرر العلم �أنه يفقد الإدراك �أو الإرادة .
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املـــادة ( ) 51
فيم ــا عــدا جرائــم القتــل  ،ال يعاقــب من ارتكــب جرمية �أجل أ�تــه �إليها �ضــرورة وقايــة نف�ســه
�أو ماله �أو عر�ضه � ،أو نف�س غريه �أو ماله �أو عر�ضه من خطر ج�سيم على و�شك الوقوع ،
ومل يكن لإرادته دخل فـي حلوله  ،كما ال يعاقب من �أجلئ �إىل ارتكاب جرمية ب�سبب �إكراه
مادي �أو معنوي .
وي�شت ــرط فـي احلالتي ــن ال�سابقتيـ ــن �أال يكـ ــون فـي مكن ــة مرتك ــب اجلرمي ــة من ــع اخلط ــر
بو�سيلة �أخرى  ،و�أن تكون اجلرمية بالقدر ال�ضروري لدفعه ومتنا�سبة معه .
الف�صــل اخلامــ�س
العفـو العـام والعفـو اخلـا�ص
املـــادة ( ) 52
�أ  -ي�صدر العفو العام مبر�سوم �سلطاين  ،وميح ــو العفو العام اجلرمية و�آثارها القانونية ،
كمــا �أن ــه ي�سق ــط كل العقوبات الأ�صلية والتبعية والتكميلية املق�ضي بهــا وم ــا يتبعهــا
من ر�سوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة  .ال مينع العفو العام من احلكم
للمت�ضرر بالتعوي�ض الذي يطلبه  ،وال من �إنفاذ احلكم الذي يق�ضي بهذا التعوي�ض .
كذلك ال ي�ؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات امل�ستوفاة  ،وال على الأ�شياء امل�صادرة .
ال ي�شمل العفو العام منع الإقامة وط ــرد الأجنب ــي �إال �إذا نــ�ص مر�سوم العفو على ذلك
�صراحة .
ب  -مينـح العفـو اخلـا�ص ب�أمر من جاللة ال�سلطان  ،وي�سقط العفو اخلـا�ص العقوبـة
الأ�صلية �أو يخف�ضها �أو يبدل بها عقوبة �أخف منها مقررة قانونا � ،أما العقوبات
التبعي ــة والتكميلي ــة املق�ضــي بها ف ــال تكـون م�شمول ــة بالعفــو اخلــا�ص � ،إال مبوجــب
نـ�ص �صريح فـي الأمر ال�سلطاين الذي مينحه .
وفــي جميع الأحوال ال يك ــون للعفــو �أث ــر علــى م ــا �سبــق تنفيــذه مــن عقوبــة  ،كمــا ال يخــل
مبــا يكــون للخ�ص ــوم �أو لغريهــم مــن حق ــوق .
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البــاب ال�ســاد�س
العقـــوبات
الف�صــل الأول
العقـــوبات الأ�صليــة
املـــادة ( ) 53
العقــوبات الأ�صلي ــة هـي :
�أ  -الإع ــدام .
ب  -ال�سج ــن .
ج  -الغ ــرام ــة .
املـــادة ( ) 54
ال�سجن هو �إيداع املحكوم عليه فـي �إحدى املن�ش�آت العقابية املخ�ص�صة قانونا لهذا الغر�ض
للمدة املحكوم بها �إذا كان ال�سجن م�ؤقتا � ،أو مدى احلياة �إذا كان ال�سجن مطلقا .
املـــادة ( ) 55
الغرامة هي �إلزام املحكوم عليه ب�أن يدفع للخزانة العامة للدولة املبلغ املحكوم به .
الف�صــل الثانــي
العقوبـات التبعيـة والتكميليـة
املـــادة ( ) 56
تع ــد العقوب ــة تبعيــة �إذا كان القانــون يق�ضي بها ك�أث ــر حتمــي للحكــم بالعقوبــة الأ�صليــة ،
وتعد تكميلية �إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القا�ضي بها �إذا �أجاز القانون له توقيعها .
املـــادة ( ) 57
العق ــوبات التبعي ــة والتكميلي ــة هـي :
�أ  -احلرم ــان من ك ــل �أو بع ــ�ض احلق ــوق واملزاي ــا املن�ص ــو�ص عليهــا فـي امل ــادة ()58
من هذا القانون .
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ب  -امل�صـ ــادرة .
ج  -منــع الإقامة فـي مكان معني �أو ارتياده .
د  -احلرمان من مزاولة املهنة .
هـ � -إلغاء الرتخي�ص .
و � -إبعاد الأجنبــي .
ز � -إغ ــالق املك ــان �أو املح ــل .
ح  -ح ــل ال�شخ ــ�ص االعتب ــاري .
ط  -الو�ضع حتت مراقبة ال�شــرطة .
ي  -ن�شــر احلك ـ ـ ــم .
ك  -التكليف ب�أداء خدمة عامة .
املـــادة ( ) 58
احلكم بعقوبة نافذة فـي جناية ي�ستتبع بقوة القانون من وقت �صدوره حرمــان املحكــوم
عليه مدة تنفيذ العقوبة  ،ومــدة �سنــة واحــدة تاليــة  ،وذلك من احلقــوق واملــزايا الآتية :
�أ  -تويل الوظائف العامة .
ب  -ع�ضوية املجال�س والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة  ،وجمال�س �إدارة �شركات امل�ساهمة
العامة �أو �أن يكون مديرا لها .
ج  -حق الرت�شح واالنتخاب .
د  -ملكية ون�شر وحترير ال�صحف .
هـ  -تويل الو�صاية �أو القوامة عن الق�صر  ،ومن فـي حكمهم .
و � -إدارة املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية  ،وممار�سة �أي ن�شاط تعليمي فيها .
ز  -حمل الأو�سمة وامليداليات والألقاب الفخرية .
ح  -حمل ال�سالح .
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املـــادة ( ) 59
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها احلكم بامل�صادرة  ،يجوز للمحكمة عند احلكم
بالإدان ــة فـي جناي ـ ــة �أو جنحـ ــة �أن حتك ــم مب�ص ــادرة الأ�شي ـ ــاء امل�ضبوطـ ــة التــي حت�صل ـ ــت
من اجلرمية � ،أو التي ا�ستعملت فـي ارتكابها � ،أو التي كانت معدة لال�ستعمال فيها .
و�إذا كانت الأ�شياء املذكورة من التي يعد �صنعها �أو ا�ستعمالها �أو حيازتها �أو بيعها �أو عر�ضها
للبيع جرمية فـي ذاته  ،وجب احلكم بامل�صادرة فـي جميع الأحوال  ،ولو مل تكن تلك الأ�شياء
ملكا للمتهم .
املـــادة ( ) 60
�إذا حكم على �أجنبي بعقوبة �سالبة للحرية فـي جناية وجب على املحكمة �أن حتكم ب�إبعاده
عن البالد بعد االنتهاء من تنفيذ العقوبة .
ويجوز للمحكمة �أن ت�أمر ب�إبعاده عند احلكم عليه بعقوبة اجلنحة .
وفـي جمي ــع الأح ــوال يك ــون الإبع ــاد ب�صف ــة دائم ــة �أو مل ــدة تتــراوح بني ( )3ثــالث �سنــوات ،
و( )15خم�س ع�شرة �سنة .
املـــادة ( ) 61
فيما عدا احلاالت التي ين�ص فيها القانون على عقوبات تبعية �أو تكميلية  ،يجوز للمحكمة
عند احلكم بالإدانــة فـي جناية �أو جنحــة �أن حتكــم بواحــدة �أو �أكث ــر من العقوب ــات ال ــواردة
فـي امل ــادة ( )57من هذا القانون .
املـــادة ( ) 62
�إذا خالـف املحكـوم عليه الأحكـام والأوامـر ال�صادرة تطبيقـا للمادتــني ( )58 ، 57مــن هــذا
القانون جاز للمحكمة �إ�صدار �أمر ب�سجنه مدة ال تزيد على �شهر .
الف�صــل الثالــث
تنفيـذ العقوبـات
املـــادة ( ) 63
�إذا انطبــق على الواقع ــة �أكث ــر من و�ص ــف قانون ــي وج ــب بعد �إثب ــات الأو�صــاف فـي احلكــم
اعتبار و�صف اجلرمية الأ�شد  ،واحلكم بعقوبتها دون غريها .
على �أنه �إذا انطبق على الفعل ن�ص جزائي خا�ص في�ؤخذ عندئذ بالن�ص اخلا�ص .
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املـــادة ( ) 64
�إذا وقعت عدة جرائم لغر�ض واحد  ،وكانت مرتبطة ببع�ضها ارتباطا ال يقبل التجزئة ،
فيجب اعتبارها كلها جرمية واحدة  ،واحلكم بالعقوبة الأ�شد املقررة لأي من تلك اجلرائم .
املـــادة ( ) 65
�إذا ثبتت عدة جنايات �أو جنح  ،يق�ضى بعقوبة لكل جرمية ثم تدغم العقوبات ببع�ضها ،
ويحكم بتنفيذ العقوبة الأ�شد دون �سواها .
ويجــوز جمع ه ــذه العقوب ــات  ،علـى �أال يتعـ ــدى جمموعه ــا �ضع ــف العقوبــة املحــددة قانونــا
للجرميــة الأ�شــد .
املـــادة ( ) 66
�إذا مل يكن قد حك ــم ب�إدغ ــام العقوب ــات �أو جمعه ــا � ،أحال االدع ــاء العــام الأمــر �إىل املحكمــة
التي �أ�صدرت احلكم الأخري للف�صل فـي �أمر الإدغام �أو اجلمع .
املـــادة ( ) 67
ال يج ــوز الإدغ ــام بني عقوب ــة و�أخرى �إذا ح�صلت اجلرميـة الالحقــة بعد �صــدور حكـم بـات
فـي اجلرمي ــة ال�سابق ــة .
املـــادة ( ) 68
ال تخ�ضــع لقاعــدة الإدغــام العقــوبات الآتيــة :
�أ  -العقوبات املحكوم بها فـي املخالفات .
ب  -العقوبات التبعية والتكميلية حتى لو �أدغمت العقوبات الأ�صلية .
ج  -الغرامــات املالي ــة املحكوم بها فـي اجلرائ ــم الواقع ــة على املــال العام �أو الوظيفة
العامة .
املـــادة ( ) 69
�إذا جمعـت العقــوبات الأ�صليــة  ،جمعــت حكمــا العقوبــات التابعــة لهــا .
املـــادة ( ) 70
جتــب عقــوبة الإعــدام جميــع العقــوبات الأخــرى  ،عــدا عقــوبة امل�صــادرة .
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الف�صــل الرابــع
وقـف التنفيـذ
املـــادة ( ) 71
للمحكم ــة عنـ ــد احلك ــم بعقوب ــة الغرام ــة �أو ال�سج ــن م ــدة تقـ ــل ع ــن ( )3ثـ ــالث �سـن ــوات ،
�أن ت�أم ـ ــر فـي احلكـ ـ ــم بوقـ ــف التنفي ـ ــذ �إذا ر�أت م ــن �أخ ـ ـ ــالق املحك ـ ـ ــوم عليـ ـ ــه � ،أو ما�ضيـ ـ ــه
�أو �سنـ ــه � ،أو الظ ــروف التي ارتكب ــت فيها اجلرمي ــة ما يبع ـ ــث على االعتقـ ــاد ب�أنــه لــن يع ــود
�إىل ارتكاب جرمية  ،متى كان له حمل �إقامة معلوم .
وللمحكمة �أن جتعل وقف التنفيذ �شامال الآثار اجلزائية املرتتبة على احلكم � ،أو �أي عقوبة
تبعية �أو تكميلية عدا امل�صادرة .
املـــادة ( ) 72
للمحكم ـ ــة �أن جتع ـ ــل وق ــف تنفي ــذ احلك ــم م�شروط ــا بال ــرد �أو بـ ـ�أداء املبال ــغ املحك ــوم به ــا ،
وذلك خالل �أجل يحدد فـي احلكم .
املـــادة ( ) 73
تكون مدة وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها ( )3ثالث �سنوات  ,تبد أ� من اليوم الذي ي�صبح
فيه احلكم نهائيا  ،ف�إذا انق�ضت مدة الوقف دون �أن ي�صدر خاللها �أمر ب�إلغائه  ،عد احلكم
ك�أن مل يكن .
املـــادة ( ) 74
يجوز الأمر ب�إلغاء وقف التنفيذ فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
�أ � -إذا �صدر �ضد املحكوم عليه خالل مدة الوقف حكم بال�سجن مدة تزيد على ()3
ثالثة �أ�شهر عن جرمية عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف �أو بعده .
ب � -إذا ظه ــر خ ــالل مدة الوق ــف �أن املحك ــوم عليه �ص ــدر �ض ــده قبـل الوق ــف حك ــم
كاملن�صو�ص عليه فـي البند ال�سابق  ،ومل تكن املحكمة قد علمت به .
املـــادة ( ) 75
ي�صدر الأمر ب�إلغاء وقف التنفيذ من املحكمة التي �أ�صدرت احلكم  ،وذلك بناء على طلب
االدعاء العام بعد تكليف املحكوم عليه باحل�ضور .
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البــاب ال�سابــع
ظـروف اجلرميـة
الف�صــل الأول
الأعــذار القانونيــة
املـــادة ( ) 76
الأعذار �إما �أن تكون معفية من العقاب �أو خمففة له  ،وال عذر �إال فـي الأحوال التي يحددها
القانون .
املـــادة ( ) 77
العذر املعفـي مينع من احلكم ب�أي عقوبة  ،عدا امل�صادرة و�إبعاد الأجنبي والإغالق .
املـــادة ( ) 78
يع ــد ع ــذرا خمفف ــا :
�أ  -نق�ص �أو �ضعف الإدراك �أو الإرادة لدى اجلاين وقت ارتكاب اجلرمية .
ب  -اال�ستفزاز ال�شديد �إذا �صدر من املجني عليه بغري حق .
املـــادة ( ) 79
تخفف العقوبة املقررة فـي حال توافر العذر املخفف على الوجه الآتي :
�أ � -إذا كان ــت العقوب ــة املق ــررة للجناي ــة هي الإعـ ــدام  ،تخف ــف �إىل ال�سج ــن املطل ــق ،
�أو ال�سجــن الذي ال تقــل مدتــه عن �سنــة واحــدة .
ب � -إذا كان ــت العقوب ــة املق ــررة للجنايـ ـ ــة هــي ال�سج ــن املطل ــق  ،تخف ــف �إىل ال�سج ــن
الذي ال تقل مدته عن (� )6ستة �أ�شهر .
ج � -إذا كانــت العقوبة املقررة للجنايــة هي ال�سجن امل�ؤقــت  ،تخفف �إىل ال�سجن الذي
ال تقل مدته عن ( )3ثالثة �أ�شهر .
د � -إذا كانت العقوبة مقررة جلنحة فال تتقيد املحكمة بحد �أدنى .
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الف�صـل الثانـي
�أ�سبـاب التخفيـف
املـــادة ( ) 80
�إذا ر�أت املحكمة �أن ظروف اجلرمية �أو اجلاين ت�ستدعي الر�أفة  ،جاز لها �أن تخفف العقوبة
املقررة على الوجه الآتي :
�أ � -إذا كانـ ــت العقوبـ ــة املقـ ــررة للجنايـ ــة هي الإعـ ــدام  ،تخف ــف �إىل ال�سج ــن املطل ــق ،
�أو ال�سجن الذي ال تقل مدته عن ( )5خم�س �سنوات .
ب � -إذا كان ــت العقوب ــة املق ــررة للجناي ــة هي ال�سج ــن املطل ــق  ،تخفـ ــف �إىل ال�سج ــن
الذي ال تقل مدته عن ( )3ثالث �سنوات .
ج � -إذا كان ــت العقوب ــة املق ــررة للجناي ــة هي ال�سج ــن امل�ؤق ــت  ،تخفـ ــف �إىل ال�سجـ ــن
الذي ال تقل مدته عن �سنة .
املـــادة ( ) 81
�إذا ر�أت املحكم ــة �أن ظـ ـ ــروف اجلرمي ــة �أو اجلانــي فـي جنحـ ـ ــة ت�ستدع ــي الر�أفـ ــة  ،جـ ــاز له ــا
�أن تخفف العقوبة على النحو املبني فـي البند ( د ) من امل ــادة ( )79من هذا القانون .
الف�صــل الثالــث
�أ�سبـاب الت�شديـد
املـــادة ( ) 82
ت�شدد العقوبة فـي الأحوال التي ين�ص فيها القانون على ذلك .
املـــادة ( ) 83
مع عدم الإخالل بحكم امل ــادة ( )82من هذا القانون يعد من الظروف امل�شددة ما ي�أتي :
�أ  -ارتكاب اجلرمية لبواعث دنيئة .
ب � -إذا و�ضع الفاعل نف�سه ق�صدا حتت ت�أثري مواد م�سكرة �أو خمدرة �أو م�ؤثرة عقليا
بغية ارتكاب اجلرمية .
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ج  -ارتكــاب اجلرمي ــة بانته ــاز فر�صة عجز املجنــي عليه عن املقاوم ــة  ،وفـي ظ ــروف
ال متكن الغري من الدفاع عنه .
د  -اتخاذ طرق وح�شية الرتكاب اجلرمية �أو التمثيل باملجني عليه .
هـ  -فـي حالة العود وفقا لن�ص امل ــادة ( )85من هذا القانون .
املـــادة ( ) 84
�إذا تواف ـ ــر فـي اجلرميـ ــة ظ ــرف م�ش ــدد ج ــاز للمحكم ــة م�ضاعفــة الغرامــة  ،وزي ــادة عقوب ــة
ال�سجن �إىل احلد الأق�صى املقرر قانونا للعقوبة مبا ال يجاوز ن�صف هذا احلد .
املـــادة ( ) 85
يع ــد عائ ــدا :
أ�  -من �سبق احلكم عليه بحكم بات فـي جناية  ،وثبت ارتكابه جناية � ،أو جنحة خالل
م ــدة تنفي ــذ العقوب ــة � ،أو خـ ــالل ال�سنـ ــوات ( )5اخلمـ ــ�س التاليـ ــة  ،بعد تنفيذه ــا
�أو �سقوطها .
ب  -من �سبق احلكم عليه بحكم بات فـي جنحة  ،وثبت ارتكابه جناية �أو جنحة مماثلة ،
�أو غري مماثلــة خ ــالل م ــدة تنفي ــذ العقوب ــة � ،أو خ ــالل ( )2ال�سنتي ــن التاليتي ــن
بعد تنفيذها �أو �سقوطها .
وتعد ال�سرقة واالحتيال و�إ�ساءة الأمانة جرائم متماثلة فـي العود  ،وكذلك جرائم القتل ،
والإيذاء العمد .
املـــادة ( ) 86
�إذا اجتمعت ظروف م�شددة مع �أعذار �أو ظروف خمففة فـي جرمية واحدة كان تطبيقها
على الرتتيب التايل :
أ�  -الظروف امل�شددة املادية .
ب  -الأعذار املخففة .
ج  -الظروف امل�شددة ال�شخ�صية .
د  -الظروف املخففة .
وللمحكمة �إذا تفاوتت الظروف امل�شددة والأعذار فـي �أثرها �أن تغلب �أقواها .
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الكتــاب الثانــي
فـي اجلرائــم
البــاب الأول
اجلرائـم املا�سـة ب�أمـن الدولـة
الف�صــل الأول
�أحكــام عامــة
املـــادة ( ) 87
يعاقب على ال�شروع فـي اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب ،
بالعقوبة املقررة للجرمية .
ويعاقب على الأعمال التح�ضريية فـي هذه اجلرائم وفقا لأحكام ال�شروع املن�صو�ص عليها
فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 88
يعاقب باعتباره �شريكا فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب كل من :
أ�  -قــدم للجانـي �إعانة �أو و�سيلــة للتعي ــ�ش �أو لل�سكنــى �أو مـ ـ�أوى �أو مكان ــا لالجتمـ ــاع ،
�أو �سهل له البحث عن مو�ضوع اجلرمية �أو قام ب�إخفاء �أو نقل �أو �إبالغ مو�ضوعها ،
�أو غي ــر ذلك من الت�سهي ــالت الأخ ــرى  ،مع علم ــه بني ــة اجلاين  ،ولو مل يق�ص ــد
اال�شرتاك فـي ارتكاب اجلرمية .
ب � -أخفى �أ�شياء ا�ستعملت �أو �أعدت لال�ستعمال فـي ارتكاب اجلرمية �أو حت�صلت منها ،
مع علمه بذلك .
ج � -أتلف �أو اختل�س �أو �أخفى �أو غري عمدا كل ما من �ش�أنه ت�سهيل ك�شف اجلرمية
و�أدلتها �أو عقاب مرتكبيها .
املـــادة ( ) 89
يعد من �أ�سرار الدفاع :
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أ�  -املعلومات واخلطط احلربية وال�سيا�سية واالقت�صادية وال�صناعية التي ال يعلمها
�إال الأ�شخا�ص الذين لهم �صفة فـي ذلك  ،والتي يجب مل�صلحة البالد �أن تبقى
�سرا على من عداهم .
ب  -املكاتبات واملحررات والوثائق والر�سوم واخلرائط والت�صميمات وال�صور وغريها
من الأ�شيـ ــاء التي يجــب مل�صلح ــة الب ــالد �أن تبقى �ســرا على غي ــر من لهم �صف ــة
فـي حفظها �أو ا�ستعمالها .
ج  -الأخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات امل�سلحة وقوات الأمن ومواقعها وت�شكيالتها
وحتركاتها وعتادها ومتوينها و�أفرادها  ،وغري ذلك مما مي�س ال�ش�ؤون الع�سكرية
واخلط ــط احلربيـ ــة والأمني ـ ــة  ،م ــا لـ ــم يكــن قــد �صــدر �إذن كتابــي مــن ال�سلطــات
املخت�صة بن�شره �أو �إذاعته .
د  -الأخبــار واملعلومــات املتعلقة بالتدابري والإجراءات التي تتخذ لك�شــف اجلرائــم
املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي ه ــذا الب ــاب و�ضب ــط اجلن ــاة  ،وكــذلك الأخبــار واملعلوم ــات
اخلا�صة ب�سري التحقيق واملحاكمة �إذا حظرت جهة التحقيق �أو املحكمة �إذاعتها
�أو ن�شرها .
املـــادة ( ) 90
فـي تطبيق �أحكام هذا الباب :
أ�  -تع ــد فـي حكــم ال ــدول اجلماع ــات ال�سيا�سي ــة التي مل تعت ــرف لها الدول ــة ب�صف ــة
الدولة  ،وكانت تعامل معاملة املحاربني  ،وكذلك الع�صاة امل�سلحون .
ب  -تعد من زمن احلرب الفرتة التي يحدق فيها خطر احلرب .
املـــادة ( ) 91
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات كل من :
�أ  -ا�شرتك فـي اتفاق جرمي بغر�ض ارتكاب �إحدى اجلنايات املن�صو�ص عليها فـي هذا
الباب � ،أو اتخذها و�سيلة للو�صول �إىل الغر�ض املق�صود من االتفاق اجلنائي .
ب  -دعا �إىل ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب  ،ولو مل تقبل
دعوته .
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املـــادة ( ) 92
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عن (� )6ستـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيـ ــد على ( )3ث ــالث �سن ــوات ،
ك ــل مــن عل ــم بارتك ــاب جرمي ــة من اجلرائ ــم املا�سـ ــة ب�أم ــن الدول ــة  ،ولـم ي�س ــارع �إىل إ�ب ــالغ
ال�سلطات العامة بها .
املـــادة ( ) 93
يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املا�سة ب�أمن الدولة كل من بادر ب�إبالغ ال�سلطات العامة
قبل البدء فـي تنفيذ اجلرمية .
ويجوز الإعفاء من العقوبة �إذا ح�صل الإبالغ بعد تنفيذ اجلرمية � ،أو فـي �أثناء اتخاذ
�إجراءات التحقيق �إذا كان من �ش�أن ذلك امل�ساهمة فـي القب�ض على مرتكبي اجلرمية
الآخرين � ،أو على مرتكبي جرمية �أخرى مماثلة لها .
الف�صــل الثانــي
اجلرائـم املا�سـة ب�أمـن الدولـة مـن جهـة الداخـل
املـــادة ( ) 94
يعاق ــب بالإع ــدام كل من اعت ــدى ق�صــدا على حيــاة �سلطــان البــالد � ،أو �سبب له �أذى بليغــا ،
�أو اعتــدى على �سالمتــه �أو حريتــه � ،أو عــر�ض ق�صــدا حياتــه �أو حريتــه للخطــر .
ويعاقــب بال�سجــن املطلــق �إذا مل ينتــج عن االعتــداء تهديــد حلياتــه .
املـــادة ( ) 95
يعاقــب بالإع ــدام �أو ال�سج ــن املطل ــق كـل مـن اعت ــدى بالق ــوة على ال�سلط ــات التي يتواله ــا
�سلطان البالد بحرمانه منها كليا �أو جزئيا �أو بعزله �أو �إجباره على التنازل .
املـــادة ( ) 96
يعاقب بال�سجن املطلق كل من جل�أ �إىل التهديد �أو �أي و�سيلة �أخرى حلمل �سلطان البالد
على �أداء عمل � ،أو االمتناع عن عمل من اخت�صا�صه قانونا .
املـــادة ( ) 97
يعاقـب بال�سجــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ـ ـ ــوات  ،وال تزيـ ـ ــد علــى (� )7سبـ ــع �سن ـ ــوات
كــل مـن ارتكـب عالنيـة �أو بالن�شـر طعنـا فـي حقـوق ال�سلطـان  ،و�سلطتـه � ،أو عابـه فـي ذاتـه .
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املـــادة ( ) 98
يعاقب بال�سجن املطلق كل من حاول بطريقة غري م�شروعة تغيري نظام انتقال والية
احلكم .
و�إذا وقع ــت اجلرمي ــة من جماع ــة م�سلحـ ــة يعاقـ ــب بالإعـ ــدام كــل مـن �ساهـ ــم فـي ت�أ�سيـ ــ�س
هذه اجلماعة � ،أو تقلد فيها قيادة ب�أي �شكل كان .
ويعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )10ع�شــر �سن ــوات كـل من ان�ض ــم �إىل ه ــذه اجلماع ــة
دون �أن ي�شرتك فـي ت�أ�سي�سها .
املـــادة ( ) 99
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من حاول بالقوة �أو العنف قلب نظام احلكم القائم
فـي البالد � ،أو تغيري �شكل احلكومة فيها .
ويعاقــب بال�سجــن م ــدة ال تقــل عن ( )5خمــ�س �سنــوات  ،وال تزيد علـى ( )10ع�شــر �سنــوات
كل من حر�ض ب�أي و�سيلة على قلب نظام احلكم القائم فـي البالد .
املـــادة ( ) 100
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سنــوات
كل من ا�ستعمل القوة بق�صد منع ال�سلطات القائمة من ممار�سة وظائفها .
املـــادة ( ) 101
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من اعتدى �ضمن �إقليم الدولة على حياة رئي�س دولة
�أجنبية � ،أو على �سالمته � ،أو حريته .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
�إذا مل ينتج عن االعتداء تهديد حلياته .
املـــادة ( ) 102
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيـ ــد على ( )3ث ــالث �سنـ ــوات
كل من ارتكب عالنية طعنا فـي حق رئي�س دولة �أجنبية فـي �أثناء وجوده فـي �إقليم الدولة ،
�أو ممثل دولة �أجنبية معتمد لدى الدولة �أو عاب �أيا منهما فـي ذاته .
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املـــادة ( ) 103
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ـ ــد على ( )3ث ـ ــالث �سنـ ــوات
كل من ارتكب داخل �إقليم الدولة �أيا من الأفعال الآتية :
�أ  -فعل من �ش�أنه �إهانة العلم الوطني � ،أو علم دولة �أجنبية � ،أو علم منظمة �إقليمية
�أو دولية � ،سواء ب�إنزاله �أم ب�إتالفه � ،أم ب�أي عمل �آخر يعرب عن الكراهية �أو االزدراء .
ب  -فعــل من �ش�أنه �إهانة ال�شعار الوطني � ،أو �شعــار دولــة �أجنبيــة � ،أو منظمة �إقليميـة
�أو دولية � ،سواء ب�إتالفه � ،أو ب�أي عمل �آخر يعرب عن الكراهية �أو االزدراء .
املـــادة ( ) 104
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ـ ــد على ( )3ث ـ ــالث �سنـ ــوات
كل من رفع علم دولة �أجنبية � ،أو علم �أي جهة على �إقليم الدولة باملخالفة للقانون .
املـــادة ( ) 105
تالحــق تلقائيــا �أو بناء على �شكــوى ح�سبمــا يكــون معمــوال به فـي الدولــة املعنيــة للحــاالت
املماثلة �أفعال الإهانة الواقعة علنا � ،أو بالن�شر �ضد ر�ؤ�ساء الدول الأجنبية � ،أو �ضد ممثليها
املعتمدين لدى الدولة � ،أو �ضد �أعالمها .
املـــادة ( ) 106
يعاقب بال�سجن املطلق كل من �شرع فـي �إثارة ع�صيان م�سلح �ضد �سلطات الدولة � ،أو ا�شرتك
فـي م�ؤامرة �أو جماعة تكونت لهذا الغر�ض .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أدى الع�صيان �إىل ا�صطدام م�سلح مع قوات الدولة � ،أو �أف�ضى
�إىل موت �إن�سان .
وفـي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام � ،أو ال�سجن املطلق مدبر الع�صيان  ،واملحر�ض عليه ،
ومن تقلد فيه قيادة ب�أي �شكل كان .
ويع ــد الع�صيـ ــان م�سلح ــا  ،ولـو كانــت الأ�سلح ــة املع ــدة له مو�ضوع ــة فـي �أحد امل�ستودع ــات ،
ومهي�أة لال�ستعمال .
-31-

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1226

املـــادة ( ) 107
يعاقــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنــوات  ،وال تزي ــد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من ا�سته ــدف �إث ــارة ح ــرب �أهلي ــة  ،وذلك بت�سلي ــح املواطني ــن � ،أو بحمله ــم على الت�سلح
�ضد بع�ضهم � ،أو بت�شجيعهم على االقتتال .
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن املطلق �إذا حتقق ما ا�ستهدفه اجلاين .
املـــادة ( ) 108
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
ك ــل م ــن روج مل ــا يثيـ ـ ــر النعـ ـ ــرات �أو الفتـ ـ ــن الدينيـ ـ ــة �أو املذهبيـ ـ ــة � ،أو �أث ـ ــار مــا م ــن � أش�ن ـ ــه
ال�شعور بالكراهية �أو البغ�ضاء �أو الفرقة بني �سكان البالد � ،أو حر�ض على ذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا �أو ندوة �أو م�ؤمترا له عالقة بالأغرا�ض املبينة
فـي الفقرة ال�سابقة � ،أو �شارك فـي �أي منها مع علمه بذلك .
ويعتبـ ــر ظرف ــا م�شددا �إذا وقعت اجلرميــة فـي إ�ح ــدى دور العب ــادة � ،أو املن�شـ ـ�آت الر�سمي ــة ،
�أو فـي املجالـ ــ�س والأماكـ ــن العامـ ــة � ،أو من موظ ــف ع ــام �أثنـ ــاء �أو مبنا�سبـ ــة ت�أديـ ــة عملـ ــه ،
�أو من �شخ�ص ذي �صفة دينية �أو مكلف بها .
املـــادة ( ) 109
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كــل من �أن�ش ـ�أ �أو �أ�ســ�س �أو نظــم �أو تر�أ�س �أو �أدار جماع ــة م�سلح ــة بغــر�ض مهاجمــة ال�سك ــان ،
�أو من ــع تنفي ــذ القواني ــن � ،أو تعطيله ــا � ،أو اغت�صــاب الأرا�ضي � ،أو تخريب �أو نهب الأموال
�أو املمتلكات بالقوة .
وتكــون العقوبــة الإعــدام �أو ال�سجــن املطلــق �إذا حتقــق �أي من الأفعــال امل�شــار �إليهــا .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من ان�ضم �إىل هذه اجلماعة دون �أن ي�شرتك فـي ت�أ�سي�سها � ،أو يكون له مركز قيادي
فيها .
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املـــادة ( ) 110
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من ا�ستوىل �أو حاول اال�ستيالء ب�أي و�سيلة على �شيء من املع�سكرات �أو املباين املخ�ص�صة
لإحدى م�ؤ�س�سات الدولة � ،أو حال دون ا�ستعمالها فـي الغر�ض املعد له .
و�إذا وقعت اجلرمية من جماعة م�سلحة تكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن املطلق .
ويق�صــد مب�ؤ�س�ســات الدولــة فـي تطبي ــق حكـم هـذه املــادة  ،وحـدات اجلهــاز الإداري للدولــة ،
وامل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات ذات النفع العام  ،و�أي جهة �أخرى ت�سهم الدولة �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها
فـي ر�أ�س مالها �أو مواردها املالية ب�أي �صورة كانت .
وفـي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام �إذا وقعت اجلرمية فـي حاالت الطوارئ � ،أو زمن
احلرب � ،أو من قبل �أفراد �أو منظمات موالية لدولة معادية  ،فـي حالة حرب مع البالد .
املـــادة ( ) 111
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقــل عن ( )5خم ــ�س �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل من خرب عمدا �أمواال ثابتة �أو منقولة مملوكة للدولة �أو لإحدى م�ؤ�س�ساتها وفقا
للمفهوم املحدد فـي امل ــادة ( )110من هذا القانون  ،وكان ذلك بق�صد الإ�ضرار مب�صالح
البالد .
و�إذا وقعت اجلرمية من جماعة م�سلحة تكون العقوبة ال�سجن املطلق .
وفـي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام �إذا وقعت اجلرمية فـي حاالت الطوارئ � ،أو زمن
احلرب � ،أو من قبل �أفراد �أو منظمات موالية لدولة معادية  ،فـي حالة حرب مع البالد .
املـــادة ( ) 112
يعاق ــب بال�سجـ ــن مــدة ال تقــل عن �سنــة  ،وال تزي ــد علــى ( )3ثــالث �سنــوات كــل مــن �أق ــدم
ق�صدا  -ب�أي و�سيلة كانت  -على �سـد الطرقــات العامة مبا ي�ؤدي �إىل منع عبورهــا � ،أو عــدم
�سهولة ال�سري عليها .
وال تق ــل العقوب ــة عن (� )7سب ــع �سن ــوات �إذا تعم ــد الفاع ــل منع عبــور مركب ــات الإ�سع ــاف ،
وما فـي حكمها � ،أو مركبات الأمن العام .
وفـي جميع الأحوال ال تقل العقوبة عن ( )10ع�شر �سنوات � ،إذا اقرتن الفعل بالتهديد
با�ستخدام ال�سالح .
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املـــادة ( ) 113
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقــل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من �أقدم على عمل �إرهابي من �ش�أنه �إثارة الذعر �أو الرعب بني النا�س �أو ترويعهم
بوا�سط ـ ــة املتفج ـ ــرات �أو املـ ــواد ال�سامـ ــة �أو امللتهب ــة �أو احلارق ــة �أو الوبائي ــة � ،أو بغي ـ ــر ذلـك
من الو�سائل التي من �ش�أنها �إحداث خطر عام .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا ترتب على الفعل تخريب �أو �إتالف املباين �أو املن�ش�آت
املع ــدة للمراف ــق العام ــة � ،أو ح�ص ــول تخري ــب �أو �إت ــالف و�سيلة من و�سائـل النق ــل اجلــوي
�أو الربي �أو املــائـي �أو فـي �إحدى من�ش�آتها �أو هدم بناء م�سكون �أو معد لل�سكنى �أو جزء منه .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل وفاة �شخ�ص .
املـــادة ( ) 114
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
ك ــل م ــن :
أ�  -اغت�صب �سلطة �سيا�سية �أو مدنية �أو قيادة ع�سكرية �أو �أمنية .
ب � -أقدم على ت�شكيل قوة ع�سكرية �أو �أمنية � ،أيا كان �شكلها � ،أو الغر�ض منها .
ج � -أقدم على عمل عدائي موجه �ضد دولة �أجنبية من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل العالقات
ال�سيا�سية �أو تعري�ض مواطني البالد �أو موظفيها �أو م�صاحلها خلطر �أعمال
انتقامية .
املـــادة ( ) 115
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من :
أ�  -حر�ض �أو �أذاع �أو ن�شر عمدا فـي الداخل �أو اخلارج �أخبارا �أو بيانات �أو �إ�شاعات كاذبة
�أو مغر�ضة �أو بث دعايات مثرية  ،وكان من �ش�أن ذلك النيل من هيبة الدولة
�أو �إ�ضعاف الثقة فـي �أ�سواقها املالية �أو مكانتها االقت�صادية واملالية .
ب  -حاز �أو �أحرز �أو نقل حمررات �أو مطبوعــات �أو ت�سجيـالت تت�ضمـن �شيئــا مما ن�ص
عليه فـي الفقرة ال�سابقة � ،إذا كانت معدة للتوزيع �أو الطالع الغري عليها .
ج  -حـ ــاز �أو أ�حـ ــرز �أو نق ـ ــل �أي و�سيل ـ ــة من و�سائ ـ ــل الطب ــع �أو الت�سجي ـ ــل �أو العالنيـ ــة
خم�ص�صة  -ولو ب�صفة م�ؤقتة  -لطبع �أو ت�سجيل �أو �إذاعة �شيء مما ذكر .
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا وقعت اجلرمية فـي حاالت الطوارئ � ،أو زمن احلرب � ،أو الكوارث .
املـــادة ( ) 116
يعاقــب بال�سجــن مدة ال تقل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سنــوات
كل من �أن� أش� �أو �أ�س�س �أو نظم �أو �أدار �أو مول جمعية �أو حزبا �أو هيئة �أو منظمة �أو مركزا
�أو ما �شابهها � ،أيا كانت ت�سميتها �أو �شكلها � ،أو �أي فرع لها  ،ترمي �إىل مناه�ضة مبادئ
الدولة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الأمنية � ،أو �إىل �سيطرة فئة اجتماعية
على �أخرى �أو الق�ضاء عليها .
ويعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تق ــل عن �سنة  ،وال تزي ــد على ( )3ث ــالث �سن ــوات كل من ان�ضــم
�إىل �إحدى هذه اجلمعيات �أو الأحزاب �أو الهيئات �أو املنظمات �أو �أحد فروعها �أو ا�شرتك
فيها ب�أي �صورة �أو روج لها �أو حبذ االن�ضمام �إليها  ،ولو كان مقرها خارج البالد .
وفـي جميع الأحوال يحكم بحلها  ،و�إغالق املكان الذي تزاول فيه ن�شاطاتها  ،وم�صادرة
الأم ــوال والأوراق واملطبوعـ ــات والأ�شيـ ــاء الأخـ ــرى التي ا�ستعملـ ــت �أو املعـ ــدة لال�ستعمـ ــال
فـي اجلرمية .
املـــادة ( ) 117
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من ا�ستعمـ ــل الإكـ ــراه �أو �أي و�سيلـ ـ ــة �أخـ ـ ــرى لإجبـ ـ ــار �شخـ ـ ــ�ص على االن�ضم ـ ــام �إىل �أي
من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )116من هذا القانون �أو ملنعه من االنف�صال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت املجني عليه � ،أو �أي �شخ�ص �آخر .
املـــادة ( ) 118
يعاقـ ــب بال�سج ـ ــن مـ ــدة ال تق ــل عـن (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر  ،وال تزيـ ــد على ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من حاز �أو �أحرز حمررات �أو مطبوعات تت�ضمن حتبيذا �أو ترويجا ل�شيء مما ن�ص عليه
فـي امل ــادة ( )116من هذا القانون �إذا كانت معدة للتوزيع �أو الطالع الغري عليها  ،وكذلك
من حاز �أو �أحرز �أي و�سيلة من و�سائل الطبع �أو الت�سجيل �أو العالنية خم�ص�صة  -ولو ب�صفة
م�ؤقتــة  -لطبــع �أو ت�سجي ــل �أو �إذاعــة ن ــداءات �أو دعايــة لأي من اجلهــات املن�صــو�ص عليهــا
فـي املـادة ( )116من هذا القانون ترمي �إىل غر�ض من الأغرا�ض املذكورة فـي تلك املـادة .
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املـــادة ( ) 119
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )3ث ــالث �سنــوات  ،وال تزي ــد على (� )7سبــع �سن ــوات
كل من ت�سلم �أو قبل مبا�شرة � -أو بالوا�سطة  -ب�أي طريقة �أمواال �أو منافع من �شخ�ص
�أو هيئة داخل البالد �أو خارجها �أو دولة �أجنبية متى كان ذلك فـي �سبيل ارتكاب اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب � ،أو بق�صد الرتويج لها .
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة تلك الأموال .
املـــادة ( ) 120
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقــل عن ( )5خم ــ�س �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سنــوات
كل من طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قبل �أو �أخذ ولو بالوا�سطة من دولة �أجنبية �أو من �أحد
ممن يعملون مل�صلحتها عطية �أو منفعة �أخرى �أو وعدا ب�شيء من ذلك بق�صد ارتكاب عمل
�ضار مب�صلحة وطنية .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من �أعطى �أو وعد �أو عر�ض �شيئا مما ذكر  ،ولو مل يقبل عطا�ؤه
�أو وعده �أو عر�ضه ولو كان و�سيطا .
وتكــون العقوب ــة ال�سج ــن املطل ــق �إذا كــان اجلان ــي موظف ــا عام ــا � ،أو �إذا ارتكب ــت اجلرمي ــة
فـي زمــن احلــرب .
وفـي جميــع الأحــوال يحكــم مب�صــادرة الأمــوال .
املـــادة ( ) 121
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنــة  ،وبغرامة ال تقــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ا�شرتك فـي مكان عام بتجمهر م�ؤلف من ( )10ع�شرة �أ�شخا�ص
ف�أكث ـ ــر  ،وك ــان من �شـ ـ ـ�أن ذلــك الإخ ـ ــالل بالأمــن �أو النظ ـ ــام الع ـ ــام � ،أو �إذا بقـ ـ ــي متجمهـ ــرا
بعد �صدور �أمر بالتفرق �أو االن�صراف من ال�سلطات املخت�صة .
و�إذا ا�ستخدم املتجمهرون العنف عوقب كل من حر�ض �أو ا�شرتك فيه بال�سجن مدة ال تقل
عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املـــادة ( ) 122
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني كل من ا�شرتك
فـي التجمهـ ــر  ،وك ــان يحم ــل �سالح ــا مـن الأ�سلحــة البي�ض ــاء � ،أو �أي ــا مـن الأدوات �أو امل ــواد
غري املعتاد حملها فـي الأحوال العادية .
و�إذا كان من ا�شرتك فـي التجمهر يحمل �سالحا ناريا � ،أو مواد حارقة كانت العقوبة
ال�سجن مدة ال تقل عن (� )2سنتني  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات .
املـــادة ( ) 123
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر كل من دعا
�أو حر�ض على التجمهر .
وت�ضاعف العقوبة على كل من �أدار حركة �أو حر�ض �أطفاال مل يكملوا ( )18الثامنة ع�شرة
من العمر .
املـــادة ( ) 124
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنــة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من جتمهر
بغ ـ ــر�ض ارتك ــاب جرمي ــة �أو من ــع تنفي ــذ القواني ــن �أو الأنظم ــة �أو الت�أثي ــر على ال�سلطـ ــات
فـي �أعمالها �أو حرمان �شخ�ص من حرية العمل �أو التنقل .
الف�صــل الثالــث
اجلرائـم املا�سـة ب�أمـن الدولـة من جهـة اخلـارج
املـــادة ( ) 125
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من ارتكب عمدا فعال ي�ؤدي �إىل امل�سا�س با�ستقالل
البالد �أو وحدتها �أو �سالمة �أرا�ضيها .
املـــادة ( ) 126
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل عماين التحق ب�أي وجه بقوات م�سلحة �أو ت�شكيالت
ع�سكرية �أو �شبه ع�سكرية لدولة فـي حالة حرب مع البالد �أو بقوة م�سلحة جلهة معادية
لها �أو حمل ال�سالح �ضد البالد .
ويجوز �أن يعفى من العقاب من وجد فـي �أرا�ضي تلك الدولة و�أرغم على ارتكاب الفعل
مبقت�ضى قوانينها .
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املـــادة ( ) 127
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من تدخل عمدا ب�أي كيفية فـي جمع �أ�شخا�ص �أو �أموال
�أو م�ؤن �أو عتاد �أو تدبري �شيء من ذلك مل�صلحة دولة فـي حالة حرب مع البالد �أو مل�صلحة
جماعة معادية لها  ،ولو مل تكن لها �صفة املحاربني .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق لكل من :
أ�  -تدخــل مل�صلح ــة العــدو فـي زعزعــة �إخ ــال�ص القــوات امل�سلحة �أو �إ�ضعــاف روحه ــا
املعنوية �أو قوة املقاومة عندها .
ب  -حر�ض اجلند فـي زمن احلرب على االلتحاق بخدمة �أي دولة �أجنبية � ،أو �سهل
لهم ذلك .
املـــادة ( ) 128
يعاقب بالإعدام كل من �سهل للعدو دخول البالد � ،أو �سلمه جزءا من �أرا�ضيها �أو موانئها
�أو من�ش�آت �أو و�سائل النقل � ،أو نقل �أ�سلحة �أو ذخائر �أو م�ؤنا �أو غري ذلك مما �أعد للدفاع ،
�أو مما ي�ستعمل فـي ذلك � ،أو �ساعده ب�أن نقل �إليه �أخبارا � ،أو كان له مر�شدا .
املـــادة ( ) 129
يعاقب بال�سجن املطلق كل من �سلم �أو �أف�شى  ،على �أي وجه وب�أي و�سيلة � ،إىل دولة �أو جهة
�أجنبيــة �أو �إىل �أحــد ممــن يعملــون مل�صلحتهــا �سرا من �أ�سرار الدفاع عن البـالد � ،أو تو�صــل
ب�أي طريق ــة �إىل احل�صول على �سر من هذه الأ�سـرار بق�صد ت�سليمــه �أو �إف�شائــه لأي منها ،
�أو �سهل احل�صول على ذلك .
وكذلــك كـل مـن �أتل ــف مل�صلحــة دول ــة �أجنبيــة �شيئــا يعــد �ســرا من �أ�ســرار الدفــاع � ،أو جعلــه
غري �صالح لالنتفاع به .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا وقع اجلرم فـي زمن احلرب .
املـــادة ( ) 130
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل موظف عام �أف�شى �سرا �أ�ؤمتن عليه من �أ�سرار الدفاع عن البالد .
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن املطلق �إذا �أف�شى ال�سر فـي زمن احلرب .
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املـــادة ( ) 131
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من :
أ�  -ح�صل ب�أي و�سيلة غري م�شروعة على �سر من �أ�سرار الدفاع عن البالد  ،ومل يق�صد
ت�سليمه �أو �إف�شاءه لدولة �أجنبية �أو لأحد ممن يعملون مل�صلحتها .
ب  -أ�ع ـ ــد �أو ا�ستعم ـ ــل �أي و�سيلـ ــة من و�سائ ـ ـ ــل االت�صـ ــال بق�ص ـ ــد احل�صـ ــول على �ســر
من �أ�سرار الدفاع عن البالد .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب .
املـــادة ( ) 132
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقــل عن ( )3ث ــالث �سنـ ــوات  ،وال تزي ــد على ( )5خمــ�س �سن ــوات
كل من �أذاع ب�أي طريقة �ســرا من �أ�ســرار الدفــاع عن البــالد .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب .
املـــادة ( ) 133
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من �سعى لدى دولة �أو جهة �أجنبية معادية �أو �أحد
ممن يعملون مل�صلحتها �أو تخابر مع �أي منها ملعاونتها فـي عملياتها الع�سكرية �أو للإ�ضرار
بالعمليات الع�سكرية للبالد �أو للقيام ب�أعمال عدائية �ضدها .
املـــادة ( ) 134
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل عماين �أو �أجنبي �سعى فـي زمن ال�سلم لدى دولة �أو جهة �أجنبية �أو �أحد ممن يعملون
مل�صلحتها �أو تخابر مع �أي منها  ،وكان مو�ضوع ال�سعي �أو التخابر موجها �ضد البالد .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا وقعت اجلرمية من موظــف عــام خمتــ�ص .
املـــادة ( ) 135
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن م ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على (� )7سبــع �سنـ ــوات
كل عماين �سعى �أو تخابر لدى دولة �أو جهة �أجنبية �أو �أحد ممن يعملون مل�صلحة �أي منها ،
ومل يكن مو�ضوع ال�سعي �أو التخابر موجها �ضد البالد .
-39-

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1226

املـــادة ( ) 136
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من كلف باملفاو�ضة مع دولة �أجنبية �أو منظمة �إقليمية �أو دولية فـي �ش�أن من �ش�ؤون
البالد فتعمد �إجراءها �ضد م�صلحتها .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا حتقق �ضرر مب�صلحة البالد .
املـــادة ( ) 137
يعاقـ ــب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خمــ�س �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على ( )10ع�شـ ــر �سنـ ــوات
كل من �أخل عمدا فـي زمن احلرب بتنفيذ �أي التزامات يفر�ضها عليه عقد مقاولة �أو نقل
�أو توريد �أو �أ�شغال عامة ارتبط به مع احلكومة حلاجات القوات امل�سلحة �أو لوقاية املدنيني
�أو لتموينهم �أو ارتكب �أي غ�ش فـي تنفيذها .
وتكـ ــون العقوبـ ــة ال�سجـ ــن املطلـ ــق �إذا وقعـ ــت اجلرميــة بق�صد الإ�ضرار بالدفاع عن البالد
�أو بعمليات القوات امل�سلحة .
وي�شمـ ـ ــل العقـ ـ ــاب  -ح�س ـ ـ ــب الأحـ ـ ــوال  -املتعاقدي ـ ــن من الباطـ ـ ــن والوكـ ـ ــالء والو�سط ـ ــاء
واال�ست�شــاريني �إذا كان الإخالل بتنفيذ االلتزام �أو الغ�ش فـي التنفيذ راجعا �إىل فعلهم .
املـــادة ( ) 138
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عن ( )1000أ�ل ــف ري ــال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�ســة �آالف ري ــال عمانــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا وقع الإخالل فـي تنفيذ كل �أو بع�ض االلتزامات امل�شار �إليها
فـي امل ــادة ( )137من هذا القانون ب�سبب �إهمال �أو تق�صري .
املـــادة ( ) 139
يعاقــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد عل ــى ( )10ع�شــر �سن ــوات
كل من �سهل فرار �أ�سري حرب �أو �أحد رعايا العدو �أو عمالئه املعتقلني  .وكذلك كل من قدم
�سكنا �أو م�أوى �أو طعاما �أو لبا�سا �أو غري ذلك من �صور امل�ساعدة �أو الت�سهيالت لأحد جنود
العدو �أو عمالئه �أو �ساعده على الهروب  ،وهو على بينة من �أمره .
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املـــادة ( ) 140
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عن (� )2000ألفـي ريـ ــال عماين  ،وال تزيــد على ( )5000خم�س ــة �آالف ري ــال عماين
كل من مار�س فـي زمن احلرب �أعماال جتارية بالذات �أو بالوا�سطة مع رعايا دولة معادية
�أو وكالئها �أو مندوبيها .
ويحكــم مب�صــادرة الأ�شيــاء حمــل اجلرميــة .
املـــادة ( ) 141
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقـ ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل من �أتلف �أو �أخفى �أو اختل�س �أو �سرب �أو زور عمدا �أوراقا �أو وثائــق تتعلــق ب�أمن الدول ــة
�أو ب�أي م�صلحة وطنية �أخرى مع علمه بذلك .
وتكـ ـ ــون العقوب ـ ــة ال�سج ـ ــن مـ ــدة ال تقـ ـ ــل عن ( )10ع�شـ ـ ــر �سنـ ـ ــوات  ،وال تزيـ ـ ـ ــد على ()15
خمـ�س ع�شـرة �سنـة �إذا وقعــت اجلرميــة من موظــف عام خمتــ�ص .
املـــادة ( ) 142
يعاقــب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خمـ�س ع�شــرة �سن ــة
كل من خرب �أو �أتلف �أو عطل عمدا �سالحا �أو ذخرية �أو �سفينة �أو طائرة �أو معدة �أو من�ش�أة
�أو و�سيل ــة نق ــل �أو مرفق ــا عام ــا �أو غي ــر ذلــك مم ــا �أعد للدفــاع عن البـالد �أو مما ي�ستعم ــل
فـي ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من �أ�ساء عمدا �صنع �أو �إ�صالح �شيء مما ورد فـي الفقرة ال�سابقة ،
�أو �أتى عمدا عمال من �ش�أنه �أن يجعلها غري �صاحلة لالنتفاع بها �أو �أن ين�ش�أ عنها �ضرر .
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن املطلق �إذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب .
املـــادة ( ) 143
يعاق ــب بال�سجـ ــن م ــدة ال تق ــل عن (� )6ست ـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزي ـ ــد على ( )3ث ـ ــالث �سن ـ ــوات
كل من ت�سبب بخطئه فـي ارتكاب الأفعال املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )142من هذا القانون .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب وترتب عليها تعطيل العمليات الع�سكرية .
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املـــادة ( ) 144
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عــن (� )6ست ـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزي ــد علــى ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من :
�أ  -حلق فوق �إقليم البالد ب�أي و�سيلة كانت بغري ترخي�ص من ال�سلطات املخت�صة ،
ويعتب ــر فـي حكم التحلي ــق اخت ــراق �إقلي ــم الدول ــة بوا�سط ــة طائ ــرة بــدون طيــار
�أو �أي ج�سم طائر �آخر .
ب  -قام ب�أخــذ �صور �أو ر�ســوم �أو خرائــط ملواقع �أو �أماكن على خالف احلظر ال�صادر
من ال�سلطات املخت�صة .
ج  -دخل موقعا لإحدى من�ش�آت الدفاع � ،أو مع�سكرا � ،أو مكانا خيمت �أو ا�ستقرت فيه
قوات م�سلحة �أو �سفن حربية �أو جتارية �أو طائرات �أو �سيارات ع�سكرية �أو تر�سانة ،
�أو حمال �أو م�صنعا يبا�شر فيه عمل مل�صلحة الدفاع عن البالد  ،ويكون دخوله
ممنوعا على غري املرخ�ص لهم .
د � -أقـ ــام �أو وجـ ــد فـي �أي مـن الأماك ـ ــن التـي حظـ ــرت ال�سلطـ ــات املخت�صـ ــة الإقام ــة
�أو الوجود فيها .
وتكـ ـ ــون العقوبـ ــة ال�سج ـ ــن مـ ــدة ال تق ـ ـ ــل عن ( )5خم ـ ـ ــ�س �سنـ ـ ــوات  ،وال تزي ـ ـ ــد على ()15
خمــ�س ع�شــرة �سنــة �إذا وقعــت اجلرميــة فـي زمــن احلــرب .
املـــادة ( ) 145
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل عماين �شارك فـي �أعمال قتالية خارج الدولة دون م�سوغ قانوين � ،أو انتمى �إىل التيارات
�أو اجلماعات الدينية �أو الفكرية املتطرفة �أو امل�صنفة كمنظمات �إرهابية � ،أو �أيدها �أو تبنى
فكرها �أو منهجها ب�أي �صورة كانت � ،أو قدم �أي �شكل من �أ�شكال الدعم املادي �أو املعنوي لها ،
�أو حر�ض على �شيء من ذلك �أو �شجع عليه �أو روج له بالقول �أو الكتابة ب�أي طريقة .
و�إذا كان مرتكب �أي من الأفعال امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة من �ضباط القوات امل�سلحة
�أو �أفرادها  ،فتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات .
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البــاب الثانــي
اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة
الف�صــل الأول
اجلماعـة الإجراميـة املنظمـة
املـــادة ( ) 146
فـي تطبيق �أحكام هذا الباب يق�صد باجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية تلك اجلرمية
ذات الطابع العابر للحدود الوطنية  ،التي ترتكبها جماعة �إجرامية منظمة .
ويق�صد باجلماعة الإجرامية املنظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي مت ت�شكيلها من ()3
ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل بق�صد ارتكاب جرمية �أو �أكرث يعاقب عليها القانون بال�سجن
مل ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث �سنـ ــوات � ،أو �أي من اجلرائـ ـ ــم املن�ص ــو�ص عليهـ ــا فـي ه ــذا البـ ــاب ،
من �أجل احل�صول  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،على منفعة مادية �أو غري مادية .
املـــادة ( ) 147
تكون اجلرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنية فـي الأحوال الآتية :
أ� � -إذا ارتكبته ــا فـي �إقليم الدولة جماعة �إجرامية منظم ــة متــار�س �أن�شطــة �إجرامية
فـي �أكرث من دولة .
ب � -إذا ارتكب جزء منها اتفاقا �أو حتري�ضا �أو م�ساعدة �أو تنفيذا داخل حدود البالد
وارتكب جزء �آخر خارج حدودها .
ج � -إذا ارتكبت فـي �أي دولة وكان لها �آثار مبا�شرة وجوهرية على �إقليم الدولة .
املـــادة ( ) 148
يعاقب بال�سجن مــدة ال تقــل عــن ( )5خم ــ�س �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل �شخ�ص قام بتكوين جماعة �إجرامية منظمة �أو �ساهم فـي تكوينها باالتفاق �أو امل�ساعدة
�أو التحري�ض  ،وذلك بغر�ض ارتكاب جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية .
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املـــادة ( ) 149
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )4أربع �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات كل من
�شارك فـي الأن�شطة الإجرامية جلماعة �إجرامية منظمة  ،وذلك متى حتقق علمه بهدف
اجلماعة ون�شاطها الإجرامي � ،أو بعزمها على ارتكاب جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية .
و�إذا �ش ـ ــارك �شخـ ــ�ص اعتبـ ــاري فـي �أي من الأن�شطـ ـ ــة املذكـ ـ ــورة  ،يعاقـ ـ ــب بغرامـ ــة ال تق ــل
عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ،
مع حل ال�شخ�ص االعتباري .
املـــادة ( ) 150
للمحكمة تخفيف العقوبة عن اجلاين الذي قدم عونا فـي �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة
ب�ش�أن �أي من اجلرائم املنظمة عرب احلدود الوطنية .
الف�صــل الثانــي
عائـدات اجلرميـة املنظمـة
املـــادة ( ) 151
يحكم مب�صادرة املمتلكات �أو املعدات �أو �أي �أدوات ا�ستخدمت �أو كان يراد ا�ستخدامها
فـي جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية وعائدات تلك اجلرائم �أو الإيرادات �أو املنافع
املتح�صلة من تلك العائدات .
ولك ــل من االدعـ ــاء العـ ــام واملحكمـ ــة �إ�ص ــدار �أم ــر بتقدي ــم ال�سجـ ــالت امل�صرفي ــة �أو املالي ــة
�أو التجاريـ ــة والتحفـ ــظ عليه ــا وذلك بغر�ض الك�شــف عن العائ ــدات واملمتلك ــات املتح�صل ــة
من جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية .
املـــادة ( ) 152
ت�ؤول العائدات واملمتلكات امل�صادرة �إىل اخلزانة العامة للدولة  .ويجوز بناء على طلب
دولة �أخرى  -وقع فـي �إقليمها جزء من الن�شاط الإجرامي للجماعة املنظمة  -اقت�سام هذه
العائدات �أو املمتلكات مبوجب اتفاق �أو ترتيبات جترى مع الدولة الطالبة .
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الف�صــل الثالــث
تهريــب املهاجريــن
املـــادة ( ) 153
يعاق ــب بال�سجــن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثــالث �سنـوات  ،وبغرامــة ال تقل
عــن ( )500خم�سمائ ـ ــة ري ـ ــال عمانــي  ،وال تزيـ ــد على ( )5000خم�سـ ـ ــة �آالف ريـ ــال عمانــي
كل من قام عمدا �ضمن ن�شاط جماعة �إجرامية منظمة  ،ومن �أجل احل�صول  ،ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،على منفعة مادية �أو غري مادية بتهريب املهاجرين عن طريق
الرب �أو البحر �أو اجلو .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات
وبغرام ـ ــة ال تق ـ ــل عــن (� )1000أل ــف ري ـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ــد علــى ( )10000ع�ش ــرة �آالف
ريال عماين كل من قام  ،بغر�ض ت�سهيل تهريب املهاجرين  ،ب�أي من الأفعال الآتية :
أ� � -إعداد وثيقة �سفر � ،أو هوية مزورة .
ب  -تدبري احل�صول على وثيقة من هذا القبيل � ،أو توفريها �أو حيازتها .
ج  -متكني �شخ�ص لي�س مواطنا �أو مقيما دائما فـي الأرا�ضي العمانية  ،من البقاء
فيه ــا دون تقي ــد بال�شـ ــروط الالزم ـ ــة للبقـ ــاء فيهـ ــا  ،وذلـ ــك با�ستخـ ــدام و�سيلـ ــة
غري م�شروعة .
د  -و�ضع املهاجرين فـي ظروف تعر�ضهم �أو يرجح �أن تعر�ضهم للخطر � ،أو تهديد
حياتهم و�سالمتهم �أو معاملتهم معاملة ال �إن�سانية �أو مهينة .
البــاب الثالــث
اجلرائـم ذات اخلطـر العـام
الف�صــل الأول
احلـريـق
املـــادة ( ) 154
يعاق ــب بال�سجـ ــن م ــدة ال تقل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )5خم ــ�س �سن ــوات
كل من �أ�ضرم النار عمدا فـي مال مملوك للغري .
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وتك ـ ــون العقوب ـ ــة ال�سج ـ ــن م ـ ــدة ال تزي ـ ــد على (� )7سبــع �سن ــوات �إذا كـ ــان من �ش ـ ـ�أن ذلــك
تعريــ�ض حيــاة النــا�س للخطــر .
املـــادة ( ) 155
يعاق ــب بال�سجــن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شــرة �سنــة
كل من �أ�ضرم النار عمدا فـي �أي مما ي�أتي :
�أ  -منجم � ،أو بئر للنفط �أو الغاز �أو ما يرتبط ب�إنتاجهما �أو تكريرهما �أو نقلهما .
ب  -م�ستودع للوقود �أو للمواد القابلة لال�شتعال .
ج  -م�صنـ ــع �أو م�ست ـ ـ ــودع للم ـ ــواد املتفج ـ ــرة �أو املفرقعـ ـ ــات �أو الأ�سلحـ ـ ـ ــة �أو الذخائـ ـ ـ ــر
�أو مما ي�ستخدم فـي املهمات الع�سكرية .
د  -حمطة للطاقة �أو املياه .
هـ  -مبنى مملـ ــوك لإحـدى م�ؤ�س�سات الدولة وفقــا للمفه ــوم املح ــدد فـي امل ــادة ()110
من هذا القانون .
و  -و�سيلة من و�سائل النقل العام الربية �أو البحرية �أو اجلوية .
املـــادة ( ) 156
تكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن املطلق � ،إذا �أف�ضى احلريق املن�صو�ص عليه فـي املادتني
(  154و  )155من هذا القانون �إىل وفاة �شخ�ص .
املـــادة ( ) 157
يعاقــب بال�سجــن مدة ال تقل عن �شهــر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهــر  ،وبغرامــة ال تقــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من �أ�ضرم النار عمدا فـي مال مملوك له بق�صد حتقيق منفعة غري م�شروعة ،
�أو كان من �ش�أن ذلك �إ�ضرار بالغري .
املـــادة ( ) 158
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيــد على ( )3ثالثــة �أ�شهــر  ،وبغرامــة ال تق ــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ت�سبب خط�أ ب�إحداث حريق فـي مال مملوك للغري .
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و�إذا مل تتجاوز قيمة الأ�شياء املحروقة ( )100مائة ريال عماين  ،ومل يكن هنالك خطر
على الأ�شخ ــا�ص �أو �إحلـ ــاق �ضـ ــرر ب�أ�شي ــاء �أخ ــرى  ،يعاق ــب اجلان ــي بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل
عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين ،
وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 159
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )200مائتي ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من نزع �آلة و�ضعت لإطفاء احلرائق � ،أو غري مكانها �أو جعلها غري �صاحلة
لال�ستعمال .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان م�س�ؤوال بحكم القانون �أو الأنظمة عن اقتناء �آلة لإطفاء
احلرائق  ،ف�أغفل تركيبها وفقا للأ�صول �أو مل يبقها �صاحلة للعمل دائما .
الف�صــل الثانــي
القر�صنـة واالعتـداء على و�سائـل النقـل واملرافـق العامـة
املـــادة ( ) 160
يعاقــب بال�سجــن مـدة ال تق ــل عن ( )5خم ــ�س �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل من هاجم و�سيلة من و�سائل النقل العام ب�أي و�سيلة كانت .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة
�سنة �إذا وقع الفعل بق�صد اال�ستيالء عليها �أو على كل �أو بع�ض الب�ضائع التي حتملها ،
�أو بق�صد �إيذاء �أو حجز �شخ�ص �أو �أكرث ممن فيها � ،أو بق�صد حتويل م�سارها .
وتك ـ ــون العقوبـ ــة ال�سجـ ــن املطلـ ــق �إذا وقــع الفع ــل من �شخ ــ�ص على مت ــن تل ــك الو�سيلـ ــة ،
�أو �أدى الفعل �إىل تخريبها .
و�إذا ق ــام اجلاين ب�إع ــادة و�سيلة النقــل بعد اال�ستي ــالء عليها مبا�ش ــرة  ،ومل يكن قد ترت ــب
على فعله الإ�ضرار بها �أو بالب�ضائع التي حتملها �أو �إيذاء الأ�شخا�ص املوجودين عليها ،
فيجوز للمحكمة احلكم بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ()5
خم�س �سنوات .
-47-

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1226

املـــادة ( ) 161
يعاق ــب بال�سج ــن مـدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )5خم ــ�س �سن ــوات
كل من :
�أ  -عر�ض عمدا للخطر  -ب�أي طريقة كانت � -سالمة �أي و�سيلة من و�سائل النقل العام .
ب  -مــار�س عمـال من �أعمال العنف �ضد �شخ�ص على متــن و�سيل ــة من و�سائ ــل النق ــل ،
�إذا كان من �ش�أن ذلك �أن يعر�ضها للخطر .
ج � -أدىل مبعلومة يعلم �أنها كاذبة  ،وكان من �ش�أنها �أن تهدد املالحة الآمنة لأي و�سيلة
من و�سائل النقل .
املـــادة ( ) 162
يعاقب بال�سجن املطلق كل من :
�أ � -أقدم ب�أي و�سيلة كانت على و�ضع قنبلة �أو �أي مادة خطرة على و�سيلة من و�سائل
النقل على نحو ي�ؤدي �إىل تدمريها �أو �إحلاق ال�ضرر بها �أو بركابها �أو بحمولتها .
ب  -دمر مرفقا مالحيا  ،بحريا �أو جويا �أو بريا �أو �أحلق �ضررا بالغا بها .
املـــادة ( ) 163
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من ارتكب عمدا  -وبغري حق م�شروع وهو يحمل �سالحا  -عمال مما ي�أتي :
�أ  -العنـ ــف �ضـ ــد الأ�شخـ ــا�ص فـي �أح ــد املطـ ــارات �أو املوانــئ �أو حمط ــات النق ــل العــام
�إذا ترتبت عليه �إ�صابة ج�سيمة .
ب  -الإتـ ــالف اجل�سيـ ــم ملرافـ ــق املط ــارات �أو املوانـ ــئ �أو و�سائـ ــل النق ـ ــل املوج ـ ــودة فيهـ ــا
�أو �إعاقة عملها .
املـــادة ( ) 164
فـي جميع الأحــوال املن�صــو�ص عليهــا فـي املــواد ال�سابقــة من هذا الف�صــل تكــون العقوبــة
الإعدام �أو ال�سجن املطلق �إذا ترتب على الفعل وفاة �شخ�ص .
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املـــادة ( ) 165
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستــة �أ�شهــر  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ت�سبــب بخطئ ــه فـي ح�ص ــول حــادث لإحــدى و�سائ ــل النقــل العــام
من �ش�أنه تعطيل �سريها �أو تعري�ض الأ�شخا�ص فيها للخطر .
املـــادة ( ) 166
يعاق ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تق ـ ــل عن (� )6ستـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيـ ــد على ( )3ث ـ ــالث �سن ـ ــوات
كل من �أحدث عمدا ك�سرا �أو �إتالفا �أو نحو ذلك فـي الآالت �أو الأنابيب �أو الأجهزة اخلا�صة
مبرافق املياه �أو الكهرباء �أو النفط �أو الغاز �أو غريها من املرافق العامة .
وتكون العقوبة فـي حالة اخلط أ� ال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر ،
وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 167
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من عر�ض عمدا حياة النا�س �أو �سالمتهم للخطر بو�ضعه مواد �أو جراثيم �أو �أ�شياء
�أخرى من �ش�أنها �أن ت�سبب �ضررا ج�سيما بال�صحة العامة فـي بئر �أو خزان مياه �أو �أنابيب
تو�صيل مياه �أو فـي فلج �أو نحوها .
وتكــون العقوبــة الإعــدام �أو ال�سجــن املطلــق �إذا ترتــب على الفعــل وفــاة �شخــ�ص .
املـــادة ( ) 168
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنــة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من هدد بارتكاب
�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل بهدف �إجبار �شخ�ص  ،على القيام بعمل
�أو االمتناع عن القيام به � ،إذا كان من �ش�أن ذلك التهديد �أن يعر�ض املالحة الآمنة لو�سائل
النقل العام للخطر .
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البــاب الرابــع
اجلرائـم املخلـة بالثقـة العامـة
الف�صــل الأول
تزويـر وتقليـد الأختـام والعالمـات والطوابـع والبطاقـات
املـــادة ( ) 169
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من قلد �أو زور �سواء بنف�سه �أم بوا�سطة غريه خامت الدولة �أو عالمة من عالماتها ،
�أو ختم �أو توقيع جاللة ال�سلطان � ،أو خامتا �أو عالمة دولة �أجنبية � ،أو خامتا �أو عالمة
لإحــدى وح ــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة �أو ختما �أو توقيع ــا لأحد موظفيه ــا �أو الدمغ ــات
احلكومية على الذهب والف�ضة وغريها من املعادن الثمينة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها  ،كل من �صنع �أو ا�ستح�صل على معدات التزوير �أو التقليد �أو حاز
الأختام �أو العالمات املقلدة �أو املزورة �أو �أدخلها البالد مع علمه بذلك .
كمــا يعاق ــب بالعقوب ــة ذاته ــا كل من ا�ستعم ــل بــدون وجــه حــق تلــك الأختـ ــام �أو العالم ــات
�سواء كانت �صحيحة �أم مزورة مع علمه بذلك .
املـــادة ( ) 170
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
�إذا كان حمل اجلرمية فـي امل ــادة ( )169من هذا القانون خامتا �أو بطاقة �أو عالمة لأحد
امل�صارف �أو �إحدى امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات �أو اجلمعيات �أو املنظمات التي ت�ساهم فيها الدولة ،
�أو خامتا �أو عالمة لإحدى اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات ذات النفع العام .
املـــادة ( ) 171
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تق ــل عن ( )1000أ�ل ــف ري ــال عماين  ،وال تزي ــد على ( )5000خم�س ــة �آالف ري ــال عمانــي ،
�أو ب إ�ح ــدى هاتي ــن العقوبتي ــن كل من قل ــد خامت ــا �أو عالم ــة م�سجل ــة لإح ــدى ال�شركـ ــات
�أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �أو �إحدى اجلهات �أيا كانت .
كما يعاق ــب بالعقوب ــة ذاتهـ ــا كل من ا�ستعمـ ــل بدون وجـ ــه حق تلــك الأختـ ــام �أو العالمـ ــات
�سواء كانت �صحيحة �أم مزورة مع علمه بذلك .
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املـــادة ( ) 172
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات ،
وبغرامة ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين كل من �صنع �أو حاز �أو عر�ض بق�صـد البيع مطبوع ــات �أو من ــاذج �أو بطاق ــات ت�شابــه
فـي هيئتها الظاهرة الطوابع املالية �أو عالمات وطوابع الربيد �أو االت�صاالت فـي الدولة
�أو فـي دولة ع�ضو فـي احتاد الربيد الدويل � ،أو �أوراق املرا�سلة املدموغة بق�صد ا�ستعمالها
على وجه غري م�شروع مع علمه بذلك .
ويعد فـي حكم هذه الطوابع والعالمات الق�سائم الربيدية الدولية .
املـــادة ( ) 173
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تق ــل عن ( )5خم ــ�س �سن ــوات  ،وال تزيد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل مـن زور �أو زيـ ــف �أوراق الطوابــع الر�سميـ ــة العماني ــة على اختـ ــالف �أنواعه ــا �أو روجه ــا
وهو على بينة من الأمر .
املـــادة ( ) 174
يعاق ــب بال�سج ــن مـ ــدة ال تق ــل عن �شهـ ــر  ،وال تزي ــد على (� )2سنتيـ ــن  ،وبغرامـ ــة ال تق ـ ــل
عن ( )500خم�سمائة ريــال عمانــي  ،وال تزي ـ ــد على (� )1000ألــف ري ــال عمانــي كل من قل ــد
�أو زور �أو زيف اللوحات املعدنية �أو العالمات الأخرى التي ت�صدر تنفيذا للقوانني والأنظمة
والتعليمات اخلا�صة بالنقل �أو ال�سري .
كما يعاق ــب بالعقوبـ ــة ذاتهـ ــا كل من ا�ستعمـ ــل بدون وجه حـ ــق تلك الأخت ـ ــام �أو العالم ــات
�سواء �أكانت �صحيحة �أم مزورة مع علمه بذلك .
الف�صــل الثانــي
تزييـف العملـة وال�سنـدات املاليـة
املـــادة ( ) 175
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من قلـ ــد �أو زي ــف �أو زور ب�أي كيفي ــة كان ــت عمل ــة ورقي ــة �أو معدني ــة متداول ـ ـ ــة قانون ــا
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فـي الدولة �أو فـي دولة �أخرى �أو زور �سندات عامة وطنية � ،أو روج �أيا منها مع علمه بذلك .
و�إذا ترت ـ ــب على ذل ــك هبـ ــوط �سع ـ ــر العملـ ــة الوطنيـ ـ ــة �أو ال�سنـ ـ ــدات �أو زعزعـ ـ ــة االئتم ـ ــان
فـي الأ�سواق الداخلية �أو اخلارجية تكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات .
املـــادة ( ) 176
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من قلد �أو زيف
ب�أي كيفية كانت عملة وطنية تذكارية م�أذونا ب�إ�صدارها قانونا .
وفـي جميع الأحوال يحكم بامل�صادرة .
املـــادة ( ) 177
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من قبل بح�سن نية عملة �أو �سندات مما �سبق ذكره فـي املادتني ( 175و )176
من هذا القانون مقلدة �أو مزيفة �أو مزورة  ،ثم تعامل بها بعد علمه بذلك .
املـــادة ( ) 178
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتي ـ ــن ك ــل مــن �صن ــع بق�ص ــد البيـ ــع �أو التوزي ــع قطع ــا معدني ـ ــة �أو �أوراق ـ ــا م�شابه ـ ــة
فـي مظهرها للعملة املتداولة فـي الدولة �أو الأوراق املالية التي رخ�ص ب�إ�صدارها �إذا كان
ذلك بق�صد �إيقاع اجلمهور فـي الغلط .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريـال عماين  ،وال تزي ــد على ( )300ثالثمائ ــة ري ــال عماين � ،أو ب�إحدى هاتي ــن العقوبتني
كل من باع �أو وزع �أو روج �أو حاز لأغرا�ض ثقافية �أو علمية �أو �صناعية �أو جتارية بق�صد
البيع �أو التوزيع قطعا معدنية �أو �أوراقا م�شابهة فـي مظهرها للعملة املتداولة فـي الدولة
�أو الأوراق املاليـ ــة التي رخـ ــ�ص ب�إ�صدارهـ ــا �إذا كان من �ش�أن هذه امل�شابهة �إيقاع اجلمهور
فـي الغلط .
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املـــادة ( ) 179
يعاق ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقل عن ( )5خمــ�س �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على ( )10ع�شـ ــر �سنـ ــوات
كل من �صن ــع �أو اقتنــى �أو ح ــاز �أو �أعطى مواد �أو �أدوات �أو �آالت خم�صــ�صة ل�صنــع �أو تزييــف
�أو تغيري النقود �أو ال�سندات .
ويحكم مب�صادرة هذه املــواد �أو الأدوات �أو الآالت .
املـــادة ( ) 180
يعفى من العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،كل من بادر من اجلناة ب�إبالغ
ال�سلطات املخت�صة قبل ا�ستعمال العملة �أو ال�سند املقلد �أو املزور �أو املزيف  ،وقبل الك�شف
عن اجلرمية .
ف�إذا ح�صل الإبالغ بعد الك�شف عن اجلرمية جاز للمحكمة �إعفا�ؤه من العقاب متى �أدى
الإبالغ �إىل �ضبط �أي من اجلناة � ،أو الك�شف عن جرمية �أخرى من اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي هذا الف�صل .
الف�صــل الثالــث
تزويــر املحــررات
املـــادة ( ) 181
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزيــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل موظف عام خمت�ص غري  -بق�صد التزوير  -مو�ضوع املحررات �سواء �أكان ذلك بتغيري
�إقرار �أويل ال�ش�أن بجعله واقعة غري �صحيحة فـي �صورة واقعة �صحيحة مع علمه بذلك ،
�أم بجعله واقعة غري معرتف بها فـي �صورة واقعة معرتف بها .
املـــادة ( ) 182
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ـ ــد على (� )7سبـ ــع �سن ـ ــوات
كل موظف عام ارتكب فـي �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها تزويرا فـي �أحكام �صادرة �أو تقارير
�أو حما�ضر �أو وثائق �أو �سجالت �أو دفاتر �أو غريها من املحررات الر�سمية �سواء �أكان ذلك
بو�ضع تواقيـع �أو �أختام مزورة � ،أم بتغيري املحررات �أو الأختام �أو التواقيــع � ،سواء باحلــذف
�أم الإ�ضافة �أم التعديل �أم بو�ضع �أ�سماء �أ�شخا�ص �آخرين � ،أم ب�أي �صورة �أخرى .
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات
�إذا وقع التزوير من غري موظف عام .
املـــادة ( ) 183
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزيــد على ( )5خم ــ�س �سن ــوات
كل من ا�ستعمل املحرر الر�سمي املزور مع علمه بتزويره .
املـــادة ( ) 184
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني كل من ارتكب
تزويرا فـي املحررات العرفية �أو ا�ستعملها وهو عامل بتزويرها .
املـــادة ( ) 185
يعاق ــب بال�سج ــن مـ ـ ــدة ال تق ــل عن �شهـ ــر  ،وال تزيـ ــد على (� )2سنتي ــن  ،وبغرام ـ ــة ال تق ـ ــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
�أ  -ح�صل بانتحال ا�سم كاذب �أو �صفة كاذبة على �أي وثيقة ر�سمية يحملها الأفراد
مثل جواز ال�سفــر �أو البطاقــة ال�شخ�صي ــة �أو بطاق ــة الإقامـة �أو رخ�ص ــة القي ــادة
�أو رخ�صة العمل �أو الرتخي�ص �أو الت�صريح الر�سمي .
ب � -أدىل أ�م ــام ال�سلطــات املخت�ص ــة ببيان ــات غري �صحيح ــة �أو ق ــدم م�ستنـ ــدات مـ ــزورة
�أدت �إىل احل�صول على حمرر ر�سمي .
ج � -أدىل عمـ ــدا فـي حتقي ــق �أمـ ــام جه ــة ر�سمي ــة ببيانــات غري �صحيحــة عن جن�سيته
�أو ا�سمه �أو حمل �إقامته .
ويعفى من العقوبة من عدل �أمام ال�سلطات املخت�صة عما قدمه من بيانات �أو م�ستندات
قبل ا�ستعمالها .
املـــادة ( ) 186
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من �أ�صدر �شهادة
�أو بيانا مزورا فـي �ش�أن حمل �أو والدة �أو مر�ض �أو عاهة �أو وفاة �أو غري ذلك مما يت�صل
مبهنته مع علمه بذلك .
-54-

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1226

املـــادة ( ) 187
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني كل موظف
عام �أ�صدر �أيا من الوثائق امل�شار �إليها فـي امل ــادة ( )186من هذا القانون مع علمه ب�أن
من �صدرت له الوثيقة قد انتحل ا�سما كاذبا �أو �صفة كاذبة �أو علم بعدم �صحة البيانات ،
والأوراق التي �صدرت على �أ�سا�سها .
املـــادة ( ) 188
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تق ــل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثــالث �سن ــوات كل من ا�صطنــع
�أو قلد حمررا م�شابها فـي مظهره ملحرر ر�سمي بق�صد ا�ستعماله كمحرر �صحيح .
البــاب اخلامــ�س
اجلرائـم املتعلقـة بالوظيفـة العامـة
الف�صــل الأول
انتحـال الوظائـف وال�صفـات
املـــادة ( ) 189
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهـر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين كل من انتحل �صفة موظف عام .
ويعاقــب املنتح ــل بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزي ــد على ( )3ث ــالث �سنوات وبغرامــة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �إذا مار�س
�أعمال وظيفة عامة بدون وجه حق .
املـــادة ( ) 190
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيــد على �سن ــة  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين كل من :
أ�  -ارتدى عالنيــة وبــدون وجــه حق زيــا ر�سميــا خا�صا مبوظــف عام �أو حمل �أو�سمــة
�أو �شارات فخرية خا�صة بالدولة �أو بدولة �أخرى .
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ب  -انتح ــل لقبـ ــا من الألقــاب العلمي ـ ــة �أو اجلامعي ـ ــة املعت ــرف به ـ ــا ر�سمي ـ ــا �أو رتب ـ ــة
من الرتب الع�سكرية �أو �صفة نيابية عامة .
ويعاق ــب املنتح ــل بال�سج ــن مدة ال تقــل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات وبغرامــة
ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين �إذا مار�س
فعليا الوظيفة �أو العمل املنتحل .
الف�صــل الثانــي
التعـدي على املوظفيـن
املـــادة ( ) 191
يعاقــب بال�سجــن مدة ال تقل عن �شهـر  ،وال تزيــد على �سنــة  ،وبغرامــة ال تقــل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من �أهـ ــان �أو هـ ــدد موظفـ ــا عامـ ــا فـي �أثنـ ــاء قيامـ ــه بوظيفتـ ــه �أو مبنا�سبـ ــة قيام ــه به ــا
�أو ب�سبب انتمائه �إليها .
و�إذا وقعت الإهانة �أو التهديد على �أحد �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية �أو املنتمني لل�سلطات
الأمنية �أو الع�سكرية تكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد
على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()500
خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املـــادة ( ) 192
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على (� )2سنتي ــن  ،وبغرام ــة
ال تقـ ـ ــل عن ( )300ثالثمائـ ـ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ـ ــد على (� )1000أل ـ ــف ريـ ـ ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من اعت ــدى على موظ ــف عام �أو قاومــه بالعن ــف �أو بالق ــوة
فـي �أثن ــاء قيام ــه بوظيفت ــه �أو مبنا�سبة قيامه بها �أو ب�سبب انتمائه �إليها .
و�إذا وقع االعتــداء على أ�حــد �أع�ضاء ال�سلطــة الق�ضائيــة �أو املنتمني لل�سلطــات الأمنيــة
والع�سكري ــة تك ــون العقوبة ال�سج ــن مــدة ال تق ــل عــن (� )6ست ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد علــى ()3
ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ()1000
�ألف ريال عماين .
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املـــادة ( ) 193
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من ا�ستعمل
القوة �أو العنف �أو التهديد �ضد موظف عام ليحمله بغري حق على �أداء عمل من �أعمال
وظيفته �أو على االمتناع عنه �سواء تو�صل اجلاين �إىل مق�صده �أم مل يتو�صل .
الف�صــل الثالـث
جتـاوز املوظفيـن حـدود وظائفهـم والتق�صيـر فـي �أداء واجباتهـم
املـــادة ( ) 194
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين كل موظف عام
ا�ستعمل وظيفته �أو �أخل بواجباتها للإ�ضرار ب�أحد الأفراد �أو جللب منفعة له �أو للغري .
املـــادة ( ) 195
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقــل عن �سن ــة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقـل
عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل موظف عام
امتنع عمدا عن مبا�شرة �أي واجب من واجبات وظيفته فـي مالحقة جرمية يدخل �أمر
�ضبطها �أو التحقيق فيها �أو القب�ض على فاعلها فـي حدود اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 196
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين كل موظف عام
مكلف بالبحث عن اجلرائم �أو �ضبطها �أهمل �أو �أرج�أ الإبالغ عن اجلرمية التي ات�صلت
بعلمه .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين كل موظف عام غري مكلف
بالبحث عن اجلرائم �أو �ضبطها �أهمل �أو �أرج أ� �إبالغ ال�سلطات املخت�صة بجرمية علم بها
ب�سبب وظيفته .
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وال جرمي ــة �إذا ك ــان حتري ــك الدعوى فـي احلالتي ــن املن�صـ ــو�ص عليهمـ ــا فـي الفقرتيـ ــن
ال�سابقتني معلقا على �شكوى �أو طلب .
املـــادة ( ) 197
�إذا ترك ( )3ثالثة من املوظفني العامني على الأقل عملهم على نحو ي�ضر مب�صلحة
العمل �أو امتنعوا عمدا عن ت�أدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقني على ذلك �أو مبتغني
منه حتقيق غر�ض غري م�شروع عوقب كل منهم بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة �إذا كان الرتك
�أو االمتناع من �ش�أنه �أن يجعل حياة النا�س �أو �صحتهم �أو �أمنهم فـي خطر � ،أو �إذا عطل
م�صلحة عامة �أخرى � ،أو كان من �ش�أنه �أن يحدث ا�ضطرابا �أو فتنة بني النا�س � ،أو كان
اجلاين حمر�ضا .
املـــادة ( )198
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقل عن (� )6ست ــة �أ�شه ــر  ،وال تزيد على �سن ــة  ،وبغرام ــة ال تقـل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل من يوقف
العمل من املتعهدين �أو من القائمني ب�إدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل �أداء اخلدمة
العامة �أو انتظامها .
املـــادة ( ) 199
يعاقــب بال�سجــن مدة ال تقــل عن �سنــة  ،وال تزيــد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل موظف عام �أخل عن ق�صد بالقيام بواجبات وظيفته  ،و�سبب ذلك
�إ�ضرارا مب�صالح الدولة .
املـــادة ( ) 200
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل موظف عام
ا�ستغــل �سلطــة وظيفتــه لوقــف تنفيذ القوانيــن �أو املرا�سي ــم �أو الأوامــر ال�سلطانيــة �أو حكــم
�أو �أمر �صادر عن هيئة ذات �صفة ق�ضائية .
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املـــادة ( ) 201
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل موظف عام
�أف�شى �سرا يعلمه بحكم وظيفته .
وال يحول انتهاء اخلدمة �أو زوال ال�صفة دون تطبيق حكم هذه املــادة .
املـــادة ( ) 202
يعاقــب بال�سجـن مدة ال تقل عن ( )3ثالثــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على (� )2سنتي ــن  ،وبغرام ــة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل موظف عام دخل  -اعتمادا على وظيفته  -منزل �أحد الأ�شخا�ص
�أو �أحد ملحقاته بغري ر�ضا �صاحب ال�ش�أن �أو حمل غريه على الدخول  ،وذلك فـي غري
الأحوال املبينة فـي القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام  -باملخالفة للقانون  -بتفتي�ش �شخ�ص �أو منزل
�أو حمل بغري ر�ضا �صاحب ال�ش�أن �أو بحمل غريه على التفتي�ش .
املـــادة ( ) 203
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل موظف عام ا�ستعمل الق�سوة  -اعتمادا على وظيفته  -مع �أي �شخ�ص
�إذا ترتب على ذلك �إيذا�ؤه �أو امل�سا�س ب�شرفه �أو كرامته .
املـــادة ( ) 204
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل موظف
عام قام بتعذيب متهم �أو �أمر بذلك حلمله على االعرتاف بجرمية �أو الإدالء مبعلومات
عنها .
املـــادة ( ) 205
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ث ــالث �سن ــوات
كل موظف عام قب�ض على �شخ�ص �أو حب�سه �أو حجزه فـي غري الأحوال املبينة فـي القانون ،
�أو �أمر بخالف العقوبة املحكوم بها عليه � ،أو بعقوبة مل يحكم بها عليه .
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املـــادة ( ) 206
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين كل موظف �أو عامل فـي اخلدمة
الربيدية �أخفى �أو فتح ر�سالة �أو طردا م�سلما للربيد �أو �سهل ذلك لغريه فـي غري الأحوال
امل�صرح بها قانونا .
ويعاق ــب بالعقوب ــة ذاته ــا كل من �أخفى من موظفـي البــرق �أو العامليــن فيه ر�سالة برقية
�أو �أف�شاها �أو �سهل ذلك لغريه فـي غري الأحوال امل�صرح بها قانونا .
املـــادة ( ) 207
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات ،
وبغرام ــة ت�س ــاوي على الأق ــل ما �أعطي له �أو وع ــد به  ،وبعزل ــه عن الوظيف ــة  ،واحلرم ــان
من تويل الوظائف العامة ب�صورة مطلقة  ،كل موظف عام طلب �أو قبل لنف�سه �أو لغريه
�أي مقاب ــل ك ــان �أو �أخذ وع ــدا بذلك من �أج ــل القي ــام بعمل من �أعمـ ــال وظيفت ــه �أو بواج ــب
من واجباتها � ،أو االمتناع عن القيام بعمل واجب عليه االمتناع عنه .
وي�س ــري حك ــم ه ــذه امل ــادة  ،ولو ك ــان العمــل املن�صــو�ص عليه فـي الفقرة ال�سابقة ال يدخل
فـي �أعمال وظيفة اجلاين .
املـــادة ( ) 208
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات ،
وبغرامة ت�ساوي على الأقــل ما �أعطــي له �أو وع ــد به  ،وبعزل ــه عن الوظيف ــة  ،واحلرم ــان
من تويل الوظائف العامة ب�صورة مطلقة  ،كل موظــف عام طلــب �أو قبل لنف�ســه �أو لغي ــره
�أي مقابل كان �أو أ�خ ــذ وعدا بذلك ليق ــوم بعم ــل من ــاف لواجب ــات الوظيف ــة �أو لالمتن ــاع
عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة .
املـــادة ( ) 209
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ت�ساوي
على الأقل ما �أعطي له  ،كل موظف عام قبل من �شخ�ص ماال �أو منفعة بق�صد املكاف�أة
وبغري اتفاق �سابق بعد �أن �أدى لذلك ال�شخ�ص عمال من �أعمال وظيفته �أو امتنع عن �أداء
عمل من �أعمالها �أو �أخل بواجب من واجباتها .
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املـــادة ( ) 210
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستـة �أ�شهــر  ،وبغرامــة ال تقــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل موظف عام
�أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء �أو تو�صية �أو و�ساطة .
املـــادة ( ) 211
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من عر�ض ر�شوة
على موظف عام ومل تقبل منه .
املـــادة ( ) 212
يعاقب الرا�شي والو�سيط بالعقوبة املقررة للمرت�شي  ،ومع ذلك يعفى الرا�شي �أو الو�سيط
م ــن العقوب ــة �إذا بــادر ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة باجلرمية �أو اعرتف بها قبل اكت�شافها ،
ولو بعـد متامهـا  ،و�إذا ح�صــل االعرتاف بعد اكت�شاف اجلــرم جاز اعتبــار االعتــراف ع ــذرا
خمففا .
الف�صــل الرابــع
االختـال�س والإ�ضـرار باملـال العـام
املـــادة ( ) 213
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات ،
وبغرام ــة م�ساويــة لقيمــة امل ــال مو�ضــوع اجلرمي ــة كـ ــل موظــف عــام اختلـ�س �أمواال عامة
�أو خا�صة �أو ما فـي حكمها مما هو فـي حيازته �أو حتت �إدارته ب�سبب وظيفته �أو مبقت�ضاها .
و�إذا ح�صل االختال�س بالتزوير �أو ا�ستعمال حمرر مزور تكون العقوبة مدة ال تقل عن ()5
خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات .
وفـي جميع الأحوال  ،يحكم على اجلاين بالرد والعزل من الوظيفة  ،واحلرمان من تويل
الوظائف العامة ب�صورة مطلقة .
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املـــادة ( ) 214
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة
ت�ساوي املــال امل�ستوىل عليه كل موظف عام ا�ستوىل على مال عام �أو �سهل ذلك لغريه .
وفـي جميع الأحوال  ،يحكم على اجلاين بالرد  ،والعزل من الوظيفة  ،واحلرمان من تويل
الوظائف العامة ب�صورة مطلقة .
املـــادة ( ) 215
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقـ ــل عــن (� )6ست ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كـل موظ ــف ع ــام خمت ــ�ص بتح�صي ــل ال�ضرائ ــب �أو الر�س ــوم �أو الغرام ــات �أو نحوه ــا  ،طلــب
�أو أ�خــذ ما لي�س م�ستحقا �أو �أكرث مما هو م�ستحق مع علمه بذلك .
و�إذا ا�ستوىل على ذلك لنف�س ــه �أو لغي ــره تك ـ ــون العقوب ـ ــة ال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ()5
خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات  ،وبغرامة ت�ساوي املـال امل�ستوىل عليه .
وفـي جميع الأحوال  ،يحكم على اجلاين بالرد  ،والعزل من الوظيفة  ،واحلرمان من تويل
الوظائف العامة ب�صورة مطلقة .
املـــادة ( ) 216
يعاقب بال�سج ــن مدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزيـ ــد على ( )5خم ــ�س �سن ــوات
كل موظف عام �أ�ضر عمدا ب�أموال �أو مرافق اجلهة التي يعمل بها �أو يت�صل بها بحك ــم
عمل ــه �أو ب�أموال الغري �أو م�صاحلهم املعهود بها �إىل تلك اجلهة .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �سنة � ،إذا ت�سبب
املوظف بخطئه فـي �إحلاق �ضرر ج�سيم بالأموال �أو املرافق املذكورة .
املـــادة ( ) 217
يعاقــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )3ثالثــة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أ�ساء ا�ستخدام �أو �أهمل �صيانة �أي من الأموال العامة املعهود بها
�إليه � ،أو كانت مما يدخل �صيانتها �أو ا�ستخدامها فـي اخت�صا�صه  ،وذلك على نحو يعطل
االنتفاع بها �أو يعر�ض �سالمتها �أو �سالمة الأ�شخا�ص للخطر .
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املـــادة ( ) 218
يعاقــب بال�سجــن مـدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد علــى ( )10ع�شــر �سنــوات
كل موظف عام �أخل بطريق الغ�ش �أو ب�أي و�سيلة �أخرى غري م�شروعة  ،بحرية �أو �سالمة
مناق�صة �أو مزايدة تتعلق ب�أي من اجلهات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )11من هذا القانون .
املـــادة ( ) 219
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقــل
عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين كل موظف
عام ح�صل �أو حاول �أن يح�صل لنف�سه �أو لغريه على ربح �أو منفعة بدون وجه حق من عمل
من �أعمال وظيفته �أو بناء على معلومة و�صلت �إليه بحكم وظيفته .
املـــادة ( ) 220
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقــل
عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين كل موظف
عام خمت�ص فـي �إعداد �أو �إدارة �أو تنفيذ املقاوالت �أو التوريدات �أو الأ�شغال �أو التعهدات
املتعلقة ب�إحدى م�ؤ�س�سات الدولة  ،ح�صل لنف�سه �أو لغريه بالذات �أو بالوا�سطة على عمولة
�أو ربح �أو منفعة مبنا�سبة قيامه ب�أي عمل من الأعمال املذكورة .
ويعاقب على ال�شروع فـي ذلك .
املـــادة ( ) 221
يعاقــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )5خم ــ�س �سن ــوات
كل من ارتكب غ�شا فـي تنفيـ ــذ كـ ــل �أو بعـ ــ�ض االلتزام ــات التي يفر�ضها عليـ ــه عق ـ ــد
مقاولـ ــة �أو توريد � ،أو �أ�شغال عام ــة � ،أو غريه ــا من العقـ ــود �أو التعه ـ ــدات التي ارتب ــط بها
مع �إحـ ــدى اجله ــات املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )11من هذا القانون .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات ،
�إذا ترتب على اجلرمية �ضرر ج�سيم � ،أو كان العقد متعلقا مبتطلبات الأمن والدفاع .
ويعاق ــب بـ ــذات العقوبـ ـ ــة املتعاق ــدون من الباط ــن والوك ـ ــالء والو�سطـ ــاء واال�ست�ش ــاريون ،
�إذا كــان الغ ــ�ش راجعــا �إلــى فعلهــم .
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املـــادة ( ) 222
يعاقــب بال�سج ــن م ــدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزي ــد عل ــى ( )3ثالث �سنوات كل من تع ــدى
على عقار مملوك للدولة �أو لوقف .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات
�إذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته �أو بت�سهيل منه .
وفـي جميع الأحوال  ،يحكم برد العقار وما عليه من مب ــان �أو غ ــرا�س � ،أو بـ ــرده مع �إزالة
ما عليه من تلك الأ�شياء على نفقة املعتدي .
البــاب ال�ســاد�س
اجلرائـم املخلـة ب�سيـر العدالـة
الف�صــل الأول
البـالغ الكـاذب واالمتنـاع عـن الإبـالغ وعـن تقديـم امل�ساعـدة
املـــادة ( ) 223
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين كل من :
�أ � -أقدم ب�أي و�سيلة على ن�شر خرب ارتكاب جرمية مل ترتكب فعال  ،وهو يعلم �أنها
مل ترتكب .
ب � -أبل ــغ ال�سلطـ ــات املخت�صة ب�أي طريقة كانت عن وقوع جرمية �أو خطر �أو حادثة
�أو كارثة ال وجود لها .
ج � -أبلغ ال�سلطات املخت�صة عن �أمور يعلم كذبها فـي جرمية واقعة .
املـــادة ( ) 224
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـ ــل ع ــن ( )300ثالثمائ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ـ ــد عل ــى (� )1000أل ـ ــف ري ـ ــال عمان ــي
كل من عزا �إىل �شخ�ص جرمية يعلم �أنه مل يرتكبها �أو اختلق �أدلة على ارتكابه �إياها .
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ف�إذا �أف�ضى االفرتاء �إىل احلكم بعقوبة على املفرتى عليه وجب �أال تقل عقوبــة املفت ــري
ع ــن ذل ــك � ،إال �إذا �أف�ض ــى فع ـ ــل االفتـ ـ ــراء �إلــى احلك ـ ــم بالإع ـ ــدام ونف ـ ــذ حك ـ ــم الإع ـ ــدام ،
فتكون عقوبة املفرتي الإعدام �أو ال�سجن املطلق .
و�إذا رجع املفرتي عن افرتائه قبل �أي مالحقة عد ذلك عذرا خمففا .
وفـي جميع الأحوال  ،يلزم الفاعل بامل�صاريف التي ترتبت على ذلك .
املـــادة ( ) 225
يعاق ــب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزي ــد علــى (� )6ستـة �أ�شهر  ،وبغرام ــة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من علم بوقوع جناية �أو بوجود م�شروع الرتكابها فـي وقت �أمكن فيه
منع ذلك  ،وامتنع بغري عذر مقبول عن �إبالغ ال�سلطات املخت�صة .
وال ي�سري حكم هذه امل ــادة على زوج اجلاين �أو �أ�صوله �أو فروعه .
املـــادة ( ) 226
يعاقـب بال�سجــن م ــدة ال تقـ ــل عن �شه ــر  ،وال تزي ــد على �سنــة  ،وبغرامـة ال تقـل عـن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كــل مــن امتنــع عم ــدا عن تقديــم امل�ساع ــدة �إىل �شخــ�ص يهــدده خطــر فـي نف�س ــه �أو مالــه
�أو عر�ضه  ،وكان املمتنع عن تقدمي امل�ساعدة قادرا عليها  ،وال يخ�شــى خطــرا على نفــ�سه
من تقدميها .
املـــادة ( ) 227
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تق ــل عن �شه ــر  ،وال تزي ــد على �سنــة  ،وبغرامـة ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من قام فـي �أثناء مزاولته �إحدى املهن الطبية بالك�شف على متوفى �أو م�صاب وجدت
عالمات �أو توافرت ظروف تدعو �إىل اال�شتـباه فـي �سبب الوف ــاة �أو الإ�صاب ــة  ،ومل يبــادر
�إىل �إبالغ ال�سلطات املخت�صة .
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الف�صــل الثانــي
تعطيـل الإجـراءات الق�ضائيـة وت�ضليـل العدالـة
املـــادة ( ) 228
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائـ ــة ريال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أخفى �أو مــزق �أو �أتلف �أو �ش ــوه عمدا �إعالن ــا �صـ ــادرا
من جهة ق�ضائية  ،وكان من �ش�أن ذلك الت�أثري على �سري الإجراءات .
املـــادة ( ) 229
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على �سنــة كل من ارتكب
ب�سوء نية فعال من �ش�أنه عرقلة �إجراءات التنفيذ على مال حمجوز عليه بناء على حكم
ق�ضائي � ،سواء بنقل ــه � ،أم ب�إخفائـ ــه � ،أم بالت�صرف فيـ ــه � ،أم ب�إتالفـ ــه �أم بتغيري معامله �أم ب�أي
طريقة �أخرى .
املـــادة ( ) 230
يعاقب بالغرامة من ( )100مائة ريال عماين �إىل (� )1000ألف ريال عماين كل موظف
خمت�ص امتنع �أو عطل عمدا تنفيذ حكم ق�ضائي �أو قرار �أو �أمر ق�ضائي بعد م�ضي ()30
ثالثني يوما من �إنذاره بالتنفيذ .
ويلزم املوظف بدفع غرامة �أ�سبوعية مقدارها ( )300ثالثمائة ريال عماين بعد انق�ضاء
ع�شرة �أيام من تاريخ �إدانته و�إىل حني تنفيذ احلكم الذي امتنع �أو عطل تنفيـ ــذه  ،وذلك
مع ع ــدم الإخـ ــالل بح ــق امل�ضرور فـي املطالبة بالتعوي�ض  ،وتنق�ضي الدعوى اجلزائية
فـي �أي مرحلة تكون عليها �إذا بادر املوظف بتنفيذ احلكم .
املـــادة ( ) 231
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )100مائــة ريـ ـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزيد علــى (� )1000ألف ريال عمانـ ــي كل م ــن �أخفــى
�أو �أتلف �أو ا�ستوىل على حمرر �أو �سند � ،أو على �أي �شيء �آخر مقدم �إىل �سلطــة التحقي ــق ،
�أو فـي دعوى �أمام �إحدى جهات الق�ضاء  ،وكان ذلك بق�صد ت�ضليل العدالة .
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املـــادة ( ) 232
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل من غري  ،بق�صد
ت�ضليل العدالة  ،حالة الأ�شخا�ص �أو الأماكن �أو الأ�شياء � ،أو �أخفى جثة قتيل �أو �أيا من �أدلة
اجلرمية � ،أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك .
الف�صــل الثالــث
�شهـادة الـزور واالمتنـاع عـن ال�شهـادة واليميـن الكاذبـة
املـــادة ( ) 233
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزيــد على ( )3ث ــالث �سن ــوات
كل من �شهد زورا �أمام �إحدى اجلهات الق�ضائي ــة �أو �سلط ــات التحقي ــق  ،بعد حلف اليمني ،
�أو �أنكر احلقيقة � ،أو كتم كل �أو بع�ض ما يعلمه عن الواقعة .
وتخف�ض العقوبة �إىل ن�صف احلد الأدنى �إذا �أديت ال�شهادة دون حلف اليمني .
ف�إذا نتـ ــج عن �شهـ ــادة الزور وحده ــا احلك ــم بعقوبـ ــة ونف ــذت  ،وجب �أال تقل عقوبة ال�شاهد
عن ذلك .
املـــادة ( ) 234
يعفى من العقوبة املرتتبـة على �شهادة الزور :
�أ  -ال�شاهــد ال ــذي �أدى ال�شه ــادة الكاذب ــة فـي �أثن ــاء حتقي ــق جزائ ــي �إذا رج ــع عنه ــا
قبل الت�صرف فـي التحقيق  ،وقبل �أن يبلغ عنه .
ب  -ال�شاهد الذي �أدى ال�شهادة الكاذبة فـي �أثناء املحاكمة �إذا رجع عنها قبل احلكم ،
وقبل �أن يبلغ عنه فـي مو�ضوع الدعوى .
املـــادة ( ) 235
يعاقب بال�سجن م ــدة ال تق ــل عن �سن ــة  ،وال تزي ــد على ( )3ث ــالث �سن ــوات كل من كل ــف
من �إحدى اجلهات الق�ضائية �أو �سلطات التحقيق بعمل من �أعمال اخلربة � ،أو الرتجمة
فغري احلقيقة عمدا ب�أي طريقة كانت .
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املـــادة ( ) 236
يعاقب �شاهد الزور بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر
�إذا �أديت ال�شهادة �أمام جهة غري ق�ضائية .
املـــادة ( ) 237
يعاق ــب بال�سج ــن م ـ ــدة ال تق ـ ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد علــى ( )3ث ــالث �سن ــوات
كل من طلب �أو قبل ماال � ،أو منفعة � ،أو وعدا ب�شيء لأداء �شهادة زور .
املـــادة ( ) 238
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل مزاول لإحدى
املهن الطبية طلب �أو قبل لنف�سه �أو لغريه �أي مقابل كان �أو �أخذ وعدا بذلك نظري �أدائه
ال�شهادة زورا فـي �ش�أن حمل �أو والدة �أو مر�ض �أو عاهة �أو وفاة �أو �أدى ال�شهادة بذلك نتيجة
لرجاء �أو تو�صية �أو و�ساطة .
املـــادة ( ) 239
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )2شهرين  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من �أكره
�أو �أغرى �أو هدد  -ب�أي و�سيلة كانت � -شخ�صـ ــا حلملـ ــه على �أن ي�شهـ ــد زورا � ،أو �أن ميتن ــع
عن �أداء ال�شهادة � ،أو يكتم �أمرا � ،أو يديل ب�أقوال �أو معلومات غري �صحيحة �أمام جهة
ق�ضائية  ،ولو مل يبلغ مق�صده .
املـــادة ( ) 240
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر كل من كلف
ب�أداء ال�شهادة �أمام جهة ق�ضائية � ،أو �سلطة حتقيق  ،وامتنع عن احل�ضور � ،أو حلف اليمني ،
�أو �أداء ال�شهادة  ،ما مل يكن امتناعه لعذر مقبول .
ويعفى من العقوبة �إذا عدل عن امتناعه قبل �صدور احلكم فـي مو�ضوع الدعوى .
املـــادة ( ) 241
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عــن (� )6ستـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيـ ــد علــى ( )3ثـ ــالث �سنوات
كل من �ألزم من اخل�صوم بحلف اليمني � ،أو ردت عليه  ،فحلفها كذبا .
ويعف ــى اجلان ــي من العقوب ــة �إذا رج ــع عن ميين ــه الكاذب ــة قب ــل �ص ــدور حكــم فـي مو�ض ـ ــوع
الدعوى .
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الف�صــل الرابــع
هـروب املتهميـن واملحكـوم عليهـم
املـــادة ( ) 242
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل �شخ�ص قب�ض عليه قانونا
فهرب .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات
�إذا كان الهارب حمبو�سا �أو م�سجونا �أو وقع الهروب من �أكرث من �شخ�ص � ،أو بالتهدي ــد ،
�أو بالقوة �أو بالعنف .
و�إذا وقع الهـ ــروب با�ستعمـ ــال ال�سـ ــالح � ،أو بالتهديـ ــد با�ستعمالــه  ،تكــون العقوبــة ال�سجــن
مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات .
املـــادة ( ) 243
يعاق ــب بال�سج ــن مـ ــدة ال تق ــل عن (� )6ست ـ ــة �أ�شهـ ـ ــر  ،وال تزي ــد علــى ( )3ث ـ ــالث �سنـ ــوات
كل موظف مكلف بحرا�سة مقبو�ض عليه �أو حمبو�س �أو م�سجون �أو مبرافقته �أو بنقله ،
تعمد متكينه من الهروب �أو تغافل عنه حتى متكن من ذلك .
ويعاقــب بالعقوب ــة ذاته ــا ك ــل موظـ ــف خمتــ�ص بالقبــ�ض على �شخ ــ�ص فتعمـ ــد معاونتـ ــه
على الهروب .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا كان الهارب متهما �أو حمكوما عليه بجرمية عقوبتها الإعدام �أو ال�سجن املطلق .
املـــادة ( ) 244
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل موظف مكلف بحرا�سة
مقبو�ض عليه �أو حمبو�س �أو م�سجون �أو مبرافقته �أو بنقله  ،وهرب ب�إهمال منه .
ويجوز �إعفا�ؤه من العقوبة �إذا مكن ال�سلطات املخت�صة من القب�ض على الهارب �أو حمله
على ت�سليم نف�سه خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ هروبه .
وتكون عقوبة املوظف من (� )6ستة �أ�شه ــر �إىل ( )3ث ــالث �سن ــوات �إذا كان اله ــارب متهم ــا
�أو حمكوما عليه بجرمية عقوبتها الإعدام �أو ال�سجن املطلق .
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املـــادة ( ) 245
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من مكن مقبو�ضا
عليه �أو حمبو�سا �أو م�سجونا من الهروب .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا وقعت اجلرمية من �أكرث من �شخــ�ص � ،أو بالتهدي ــد �أو بالعنــف � ،أو با�ستعم ــال ال�س ــالح
�أو بالتهديد با�ستعماله � ،أو �إذا كان الهارب متهما �أو حمكوما عليه بجرمية عقوبتها الإعدام
�أو ال�سجن املطلق .
املـــادة ( ) 246
يعاق ــب بال�سجــن م ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ثــالثــة �أ�شه ــر  ،وال تزيــد علــى ( )3ثــالث �سنـ ـ ــوات
كل من �أعان �شخ�صا ب�أي طريقة كانت على االختفاء �أو الهروب من وجه العدالة بعد علمه
بوقوع اجلرمية �أو �صدور �أمر بالقب�ض عليه �أو حب�سه �أو �سجنه .
ف�إذا كانت عقوبة اجلرمية التي ارتكبت الإعدام �أو ال�سجن املطلق  ،عوقب من قام بذلك
بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات .
وال ي�سري حكم هذه امل ــادة على زوج من �أعيــن على االختف ــاء �أو اله ــروب وال على �أ�صولــه
�أو فروعه .
الف�صــل اخلامــ�س
الت�أثيـر فـي الق�ضـاء والإ�سـاءة �إلـى �سمعتـه
املـــادة ( ) 247
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من حاول حمل موظف ذي
اخت�صا�ص ق�ضائي على اتخاذ �إجراءات خمالفة للقانون �أو على االمتناع عن اتخاذ �إجراءات
يوجب القانون اتخــاذها  ،عن طريق الأمر �أو الطلب �أو التهديد �أو الرجاء �أو التو�صية .
املـــادة ( ) 248
يعاق ـ ــب بال�سج ـ ــن م ــدة ال تقـ ــل ع ــن (� )6ستـ ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد علــى ( )3ث ــالث �سن ــوات
كل من �أخل عالنية باالحرتام الواجب للق�ضاء على نحو ي�شكك فـي نزاهته �أو التزامه
ب�أحكام القانون .
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املـــادة ( ) 249
يعاقب بال�سجــن م ــدة ال تق ــل عن �شه ــر  ،وال تزي ــد علــى (� )2سنتي ــن  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل من ن�شر ب�إحدى
طرق العالنية دون �إذن من االدعاء العام �أو املحكمة املخت�صة بح�سب الأحوال :
أ� � -أخبارا فـي �ش�أن حتقيق قائم �أو ن�شر وثيقة من وثائق هذا التحقيق .
ب � -أخبارا فـي �ش�أن الدعاوى التي ن�ص القانون �أو قررت املحكمة نظرها فـي جل�سة
�سرية �أو منعت ن�شرها .
ج � -أ�سماء �أو �صور املتهمني �أو املحكوم عليهم .
د � -أ�سماء �أو �صور املجني عليهم فـي جرائم االعتداء على العر�ض .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام مبد �أي من و�سائل الإعالم املحلية �أو الأجنبية ب�شيء
مما ذكر فـي البنود ال�سابقة .
الف�صــل ال�ســاد�س
فـك الأختـام و�إتـالف الإعالنـات الر�سميـة
املـــادة ( ) 250
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن �شه ــر  ،وال تزيــد على �سنــة  ،وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة ريال عمان ــي  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عمان ــي كل من �أقدم بدون وجه
حق على فك �أو نزع �أو �إتالف �أو تغيري الأخت ــام املو�ضوعة ب�أمــر من �إحـ ــدى اجلهـ ــات
الق�ضائي ــة �أو ال�سلطات املخت�صة .
ف�إذا كان الفاعل هو احلار�س �أو املكلف بحفظ هذه الأختام  ،فيعاقب بال�سجن مدة ال تقل
عن (� )6ست ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على (� )2سنتي ــن  ،وبغرام ــة ال تق ــل عن ( )500خم�سمائ ــة
ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين .
املـــادة ( ) 251
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أقدم على متزيق �أو نزع �أو �إتالف الإعالنات الر�سمية .
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املـــادة ( ) 252
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من نزع �أو �أتلف
�أو ا�ستولــى بغيـر حــق علـى �أوراق �أو م�ستنــدات �أو �أ�شياء حمجــوز عليها ق�ضائيا �أو �إداري ــا ،
�أو مودعة بناء على حكم �أو �أمر ق�ضائــي �أو �إداري فـي الأماك ــن املعدة حلفظهــا �أو م�سلمـة
�إىل �شخ�ص كلف باملحافظة عليها .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات
�إذا ح�صل الفعل بوا�سطة العنف �أو اخللع �أو الت�سلق �أو كان اجلاين هو احلار�س � ،أو املكلف
بحفظ هذه الأ�شياء .
و�إذا وقــع النـ ــزع �أو الإت ـ ـ ــالف �أو اال�ستيــالء ب�سب ــب �إهم ــال مــن ف ــي عهدت ــه هــذه الأوراق
�أو امل�ستندات يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ري ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
البــاب ال�سابــع
اجلرائـم املخلـة بالآداب العامـة
الف�صــل الأول
البغـاء والفجـور
املـــادة ( ) 253
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( � )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من وجد فـي مكان
عام يحر�ض املارة على البغاء �أو الفجور بالقول �أو الإ�شارة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى .
املـــادة ( ) 254
يعاقــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزيـ ــد على (� )7سبـ ـ ــع �سن ـ ــوات
كل من حـ ــر�ض �أو ا�ستـ ــدرج �أو �أغـ ــرى �أو �أغوى �أو �ساعـ ــد �شخـ�صـ ــا ب�أي و�سيلـ ــة على البغ ــاء
�أو الفجور و�أدى ذلك �إىل ارتكاب الفعل .
وتكون العقوبة ال�سجن حتى ( )10ع�شر �سن ــوات �إذا ارتكبــت اجلرميــة عن طريق الإك ــراه
�أو التهديد �أو احليلة � ،أو كان املعتدى عليه مل يكمل �سن ( )18الثامنة ع�شــرة من عمره ،
�أو كان الفاعل من �أ�صوله �أو املتولني تربيته �أو رعايته �أو له �سلطة عليه .
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املـــادة ( ) 255
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل من :
�أ � -أعد �أو �أدار مكانا للبغاء �أو الفجور � ،أو عاون ب�أي طريقة فـي �إعداده �أو �إدارته .
ب  -كان مالكا ملنزل �أو حمل � ،أو م�س�ؤوال عن �إدارته  ،ف�أجره وهو يعلم �أنه �سي�ستعمل
للبغاء �أو الفجور .
ج  -يعمل �أو يقيم فـي مكان معد للبغاء �أو الفجور مع علمه بذلك .
د  -كان يعتمـ ــد فـ ــي معي�شت ــه �أو بع�ضه ــا على ما يك�سبــه الغيــر من ممار�س ــة البغــاء
�أو الفجور حتت حمايته �أو بت�أثري �سيطرته عليه .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من �ضبط فـي مكان معد
للبغاء �أو الفجور بق�صد ارتكاب ذلك .
وفـي جميع الأحوال  ،يحكم ب�إغالق املكان .
املـــادة ( ) 256
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من مار�س البغاء
�أو الفجور نظري �أجر بغري متييز .
الف�صــل الثانــي
اجلرائـم الواقعـة علـى العـر�ض
املـــادة ( ) 257
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من واقع ذكرا �أو �أنثى بغري ر�ضا .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا كان املجني عليه دون ( )15اخلام�سة ع�شرة من عمره
�أو كان م�صابا بعاهة بدنية �أو عقلية جتعله عاجزا عن املقاومة � ،أو �أدى الفعل �إىل مر�ض
تنا�سلي مزمن باملجني عليه �أو �أدى ذلك الفعل �إىل موته � ،أو كان اجلاين من املتولني
تربيته �أو مالحظته �أو رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه �أو كان عامال لديه بالأجرة �أو لدى
�أحد ممن تقدم ذكرهم � ،أو كان اقرتاف اجلرمية من (� )2شخ�صني ف�أكرث .
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املـــادة ( ) 258
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من هتك عر�ض
ذكر �أو �أنثى بغري ر�ضا .
وال تقل العقوبة عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات �إذا كان املجني عليه
م�صابا بعاهة بدنية �أو عقلية جتعله عاجزا عن املقاومة �أو كان اجلاين من املتولني تربيته
�أو مالحظته �أو رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه �أو كان عامال لديه ب�أجر �أو لدى �أحد ممن
تقدم ذكرهم .
وال تقل العقوبــة عن (� )7سب ــع �سنوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�شر �سنوات �إذا كان اجلان ــي
من حمارم املجني عليه .
املـــادة ( ) 259
يعاق ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن (� )6ست ـ ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ثـ ـ ــالث �سن ــوات
كــل من واقع �أنثى بر�ضاها دون �أن يكون بينهما عقد زواج  ،وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها .
وال تقل عقوبة كل منهما عن (� )2سنتني �إذا كان �أحدهما متزوجا  ،ويفرت�ض العلم بقيام
الزوجية �إال �إذا ثبت غري ذلك .
وال تقام الدعوى اجلزائية على الفاعل  ،رجال كان �أو امر�أة � ،إال بناء على �شكوى الزوج
�أو ويل الأمر  .ف�إذا مل يكن للفاعل زوج �أو ويل �أمر فـي الدولة جاز لالدعاء العام �إقامة
الدعوى �أو �إبعاده من البـالد  ،ويج ــوز فـي جمي ــع الأح ــوال للزوج �أو ول ــي الأمـ ــر التنــازل
عن الدعــوى  ،ويرتتب علـى تنازل أ�حــد ال�شاكــني وقـف املالحقــة اجلزائية ووقــف تنفيــذ
العقوبة .
املـــادة ( ) 260
�إذا وقعت اجلرمية الواردة فـي املادتني (  257و  ) 259من هذا القانون بني املحارم حرمة
م�ؤبدة فتكون العقوبة الإعدام .
املـــادة ( ) 261
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل ذكر واقع ذكرا
بر�ضاه  ،ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نف�سه .
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املـــادة ( ) 262
يعاقـ ـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تق ــل عن (� )6ست ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ـ ــد على ( )3ث ـ ــالث �سنـ ــوات
كل من ارتكب مع �شخ�ص من نف�س اجلن�س �أفعاال �شهوانية .
وال تقام الدعوى اجلزائية على الفاعل  ،رجال كان �أو امر�أة � ،إال بناء على �شكوى الزوج
�أو ويل الأمر  .ف�إذا مل يكن للفاعل زوج �أو ويل �أمر فـي الدولة جاز لالدعاء العام �إقامة
الدعوى �أو �إبعاده عن البالد .
ويجوز فـي جميع الأحوال للزوج �أو ويل الأمر التنازل عن الدعوى  ،ويرتتب على تنازل
�أحــد ال�شاكــني وقف املالحقة اجلزائية ووقف تنفيذ العقوبة .
املـــادة ( ) 263
تعد املواقعة تامة عند دخول الع�ضو الذكري لأقل درجة فـي القبل �أو فـي الدبر �سواء �أكان
م�صحوبا ب�إنزال املني �أم ال .
املـــادة ( ) 264
ال يعتد بالر�ضا فـي �أحكام هذا الف�صل �إذا كان املجني عليه مل يكمل ( )18الثامنة ع�شرة
من عمره .
الف�صــل الثالــث
الأفعـال املخلـة باحليـاء
املـــادة ( ) 265
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أتى علنا فعال �أو قوال خمال باحلياء .
املـــادة ( ) 266
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مدة ال تق ــل عن �شهـ ــر  ،وال تزي ــد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كـل ذكـر :
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�أ  -تعر�ض لأنثى على وجه يخد�ش حياءها بالقول �أو الفعل .
ب  -تطفل على �أنثى فـي خلوتها .
ج  -تنكر فـي زي امر�أة �أو دخل متنكرا مكانا خا�صا بالن�ساء �أو حمظورا دخوله �آنذاك
لغري الن�ساء .
د  -ظهر علنا مبظهر الن�ساء فـي لبا�سه �أو هيئته .
املـــادة ( ) 267
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�ش ــرة �أيام  ،وال تزي ــد على �سن ــة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتي ــن ك ــل من �صن ــع �أو وزع �أو ن�ش ــر �أو عــر�ض  ،ولو فـي غري عالني ــة  ،كتابـ ــا
�أو مطبوعا �أو ر�سوما �أو �صورا �أو �أفالما �أو رموزا �أو غري ذلك من الأ�شياء اخلاد�شة للحياء
�أو املخلة بالآداب العامة .
املـــادة ( ) 268
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ا�ستعمل �أجهزة االت�صاالت ال�سلكية �أو الال�سلكية �أو الو�سائط
الإلكرتونية �أو عبارات �أو �صورا �أو برامج �أو �أي و�سيلة �أخرى لنقل عبارات �أو �صور �أو برامج
منافية للآداب العامة �أو الأخالق .
البــاب الثامــن
اجلرائـم التـي متـ�س الديـن والأ�سـرة واملجتمـع
الف�صــل الأول
اجلرائـم التـي متـ�س الديـن
املـــادة ( ) 269
يعاقب بال�سجن م ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على ( )10ع�شـ ــر �سنـ ــوات
ك ــل من ارتكب فعال من الأفعال الآتية :
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�أ  -التطاول على ال ــذات الإلهيـ ــة � ،أو الإ�س ــاءة �إليهــا  ،باللفــظ �أو الكتاب ــة �أو الر�ســم
�أو الإمياء � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى .
ب  -الإ�ساءة �إىل القر�آن الكرمي �أو حتريفه � ،أو تدني�سه .
ج  -الإ�ساءة �إىل الدين الإ�سالمي �أو �إحدى �شعائره � ،أو �سب �أحد الأديان ال�سماوية .
د  -التطاول على �أحد الأنبياء �أو الإ�ساءة �إليه باللفظ �أو الكتابة �أو الر�سم �أو الإمياء ،
�أو ب�أي طريقة �أخرى .
هـ  -تخريب �أو تدني�س مبان �أو �شيء من حمتوياتها �إذا كانت معدة لإقامة �شعائر
دينية للدين الإ�سالمي �أو لأحد الأديان ال�سماوية الأخرى .
املـــادة ( ) 270
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مدة ال تقـ ــل عن ( )3ثـ ــالث �سن ـ ــوات  ،وال تزي ــد عل ــى (� )7سب ــع �سن ـ ــوات
ك ــل من �أن� أش� �أو �أ�س�س �أو نظم �أو �أدار جماعة �أو جمعية �أو هيئة �أو منظمة �أو فرعا لإحداها
تهدف �إىل مناه�ضة �أو جتريح الأ�ســ�س التي يق ــوم عليه ــا الدي ــن الإ�سالم ــي �أو الرتوي ــج
�أو الدعوة �إىل غريه .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل من
ان�ضم �إىل �إحدى تلك اجلهات �أو ا�شرتك فيها �أو �أعانها ب�أي طريقة مع علمه ب�أغرا�ضها .
املـــادة ( ) 271
يعاقب بال�سجـ ــن مــدة ال تقــل عن �سن ــة  ،وال تزي ــد عل ــى ( )3ث ــالث �سن ــوات ك ــل من دع ـ ــا
�أو �شارك فـي الإعداد لعقد اجتماع بغر�ض مناه�ضة �أو جتريح الأ�س�س التي يقوم عليها
الدين الإ�سالمي � ،أو �إىل الدعوة �إىل غري هذا الدين .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ح�صل �أو ت�سلـم �أمــواال بطريق ــة مبا�شــرة �أو غي ــر مبا�شــرة
من �شخ�ص �أو هيئة داخل الدولة �أو خارجها متى كان ذلك بق�صد ارتكاب فعل من الأفعال
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،مع م�صادرة الأموال املتح�صلة .
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املـــادة ( ) 272
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـل ع ــن ( )100مائ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ــد على ( )500خم�سمائـ ــة ريـ ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أحــرز �أو حاز حم ــررات �أو مطبوعــات �أو ت�سجي ـ ــالت ،
�أو �أي �شيء �آخر  ،يت�ضمن مناه�ضة �أو جتريحا للأ�س�س التي يقوم عليها الدين الإ�سالمي ،
�أو الدعوة �إىل غريه بق�صد ن�شرها �أو ترويجها .
ويعاقــب بالعقوب ــة ذاته ــا كل من �أحــرز �أو حاز �أي و�سيل ــة مــن و�سائل الطبع �أو الت�سجي ــل
�أو الإذاع ــة تك ــون مع ــدة للدعاي ــة لفك ــر �أو جلمعيــة �أو لهيئــة �أو ملنظمة ترمي �إىل غر�ض
من الأغرا�ض املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة مع علمه بذلك .
املـــادة ( ) 273
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتيــن كل من �أنتــج �أو �صنع �أو باع �أو عـر�ض للبيــع �أو التداول �أو �أحرز �أو حاز منتجات
�أو ب�ضائع �أو مطبوعات �أو �أ�شرطــة �أو �أي مواد �أخرى حتمــل ر�سوم ــا �أو �شع ــارات �أو كلم ــات
�أو رموزا �أو �أي �إ�شارات �أو �أي �شيء �آخر ي�سيء �إىل الدين الإ�سالمي �أو �أحد الأديان ال�سماوية
الأخرى �أو �أعلن عنها مع علمه بذلك .
املـــادة ( ) 274
يعفى من العقوبة كل من بادر من اجلناة  -فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املــواد
ال�سابقـ ــة من هذا الف�صل  -ب�إبالغ ال�سلطـ ــات املخت�صـ ــة عن اجلرمي ــة قب ــل الك�شـ ــف عنها ،
ف�إذا ح�صـ ــل الإبالغ بعد الك�شف عن اجلرمي ـ ــة جاز للمحكمـ ــة �إعفـ ــاء اجلان ــي من العق ــاب
متى �أدى الإبالغ �إىل �ضبط �أي من اجلناة .
املـــادة ( ) 275
بالإ�ضافة �إلــى العقوبــات املن�صــو�ص عليهــا فـي املـ ــواد ال�سابقــة مـن هــذا الف�صــل  ،يحك ــم
فـي جميع الأحوال باحلل والإغالق وامل�صادرة .
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املـــادة ( ) 276
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �سنة كل من انتهك حرمة
ميت �أو انتهك �أو دن�س حرمة مكان معد لدفن املوتى .
املـــادة ( ) 277
يعاق ـ ــب بال�سج ـ ــن مـ ـ ــدة ال تق ـ ــل عن ( )10ع�شـ ــرة �أي ــام  ،وال تزي ــد علــى ( )3ثالثـ ــة �أ�شهــر
كل من جاه ــر فـي مك ــان عــام بتنــاول الأطعم ــة �أو امل�شروبــات �أو غري ذلك من املواد املفطرة
فـي نهار رم�ضان .
الف�صــل الثانــي
اجلرائـم التـي متـ�س الأ�سـرة واملجتمـع
املـــادة ( ) 278
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهــر  ،وبغرامة
ال تق ــل ع ــن ( )100مائـ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ــد عل ــى ( )500خم�سمائ ــة ريــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل مكلف برعاية طفل مل يكمل ( )18الثامنة ع�شرة من عمره ،
�أو �شخ�ص عاج ــز عن رعاي ــة نف�سه ب�سبب حالته اجل�سدية �أو النف�سية �أو العقليـ ــة فامتن ــع
عن رعايته �أو �أهمل �أو ق�صر فيها .
املـــادة ( ) 279
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتيـ ــن العقوبتي ـ ــن الأب �أو الأم فـي حال ـ ــة عـ ــدم وجـ ــود الأب القـ ــادر على الإنفــاق �إذا ترك
�أي منهما ولده العاجز عن الك�سب امل�شروع دون �إعالة .
كما يعاقب بنف�س العقوبة الولد القادر على الإنف ــاق �إذا ترك �أيا من والدي ــه العاجزي ــن
عن الك�سب دون �إعالة .
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املـــادة ( ) 280
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �سنة كل من �صدر �ضده
حكم نهائي ب�أداء نفقة �أو �أجرة ح�ضانة �أو ر�ضاعة �أو م�سكن وامتنع عن الأداء فـي امليعاد
املقرر .
وتنق�ضي الدعوى �أو يوقف تنفيذ احلكم بالوفاء �أو بالتنازل .
املـــادة ( ) 281
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (  ) 5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة
كل من خطف طفال حديث الوالدة �أو �أخفاه �أو �أبدله �أو ن�سبه زورا �إىل غري والديه .
املـــادة ( ) 282
يعاق ـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ثـ ــالث �سن ــوات
كل من انتزع عنوة قا�صرا ولو بر�ضاه ممن له �سلطة الوالية �أو الو�صاية عليه .
املـــادة ( ) 283
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائـ ـ ــة ري ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ــد على ( )300ثالثمائ ـ ــة ري ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل �شخ�ص مل ميتثل لأمر القا�ضي  ،فرف�ض �إح�ض ــار القا�صــر
�أو �أخر �إح�ضاره �أو ت�سليمه .
وفـي جميع الأحوال  ،يعفى من العقوبة �إذا قام بت�سليم القا�صر قبل �صدور احلكم .
املـــادة ( ) 284
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني كل من عر�ض
عمدا للخطر طفال مل يكمل ( )18الثامنة ع�شرة من عمره �أو �شخ�صا عاجزا عن حماية
نف�سه ب�سبب حالته اجل�سدية �أو النف�سية �أو العقلية .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات
�إذا ترك الطفل �أو العاجز فـي مكان مقفر  ،وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف �إذا كان
ال�شخ�ص الذي ترك الطفل �أو العاجز من �أ�صوله �أو ممن يلزمه القانون برعايتهم .
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا �أ�صيب الطفل �أو العاجز ب�أذى ج�سيم .
وتك ـ ــون العقوب ـ ــة ال�سجـ ــن مـ ـ ــدة ال تق ــل عـ ــن ( )10ع�شـ ـ ــر �سن ـ ــوات  ،وال تزي ـ ــد عل ــى ()15
خم�س ع�شرة �سنة �إذا ح�صلت وفاة �أي منهما .
املـــادة ( ) 285
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقـ ــل ع ــن ( )300ثالثمائـ ــة ريـ ــال عمان ــي  ،وال تزيـ ــد علــى (� )1000ألف ريال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حاز �أو �صنع �أو جلب �أو تعامل فـي اخلمور �أو هي أ� �أو �أعد
حمال لتعاطي اخلمر �أو امل�سكرات �أو مار�س �أي ن�شاط متعلق بها دون ترخي�ص من اجلهات
املخت�صة .
ويحكـ ــم مب�صـ ــادرة اخلمـ ـ ــور والآالت وامل ــواد والو�سائـ ـ ــل امل�ستخدم ــة فـي �إنتاجهــا �أو نقلها ،
وبغلق املحل الذي وقعت فيه اجلرمية .
املـــادة ( ) 286
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهـ ــر  ،وبغرام ــة ال تقـ ـ ــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من تعاطى خمرا �أو �شرابا م�سكرا فـي مكان عام � ،أو وجد فـي حالة
�سكر فـي مكان عام  ،وكل من �أحدث �شغبا �أو �سبب �إزعاجا للغري �أو �أقلق الراحة العامة
ب�سبب �سكره .
املـــادة ( ) 287
يعاقـ ــب بال�سج ـ ــن مدة ال تقـ ــل عن �شهـ ــر  ،وال تزيــد على �سنــة  ،وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد علــى (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحــدى هاتيــن العقوبتني
كل من قـدم �إلــى �شخ ــ�ص مل يكم ــل ( )18الثامنة ع�شـرة من عمــره خم ــرا �أو �شرابا م�سكـرا ،
�أو حر�ضه على تعاطيه .
ويجوز احلكم ب�إغالق املحل �أو املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية .
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املـــادة ( ) 288
�ألعاب القمار هي التي يتم االتفاق على �أن يقدم اخلا�سر �إىل الكا�سب مقابال ما .
املـــادة ( ) 289
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عمان ــي � ،أو ب�إحدى
هاتي ــن العقوبتني كل من هي�أ �أو �أعد �أو فتح �أو �أدار مكانا للعب القمــار �أو نظــم �أي لعبــة
من �ألعابه .
املـــادة ( ) 290
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شه ــر  ،وال تزيــد على (� )6ستة �أ�شه ــر  ،وبغرام ــة ال تقــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من لعب �أيا من �ألعاب القمار .
املـــادة ( ) 291
يحكم فـي جمي ــع الأح ــوال مب�ص ــادرة امل ــواد والأمــوال والأدوات املتح�صلـ ــة �أو امل�ستعمل ــة
فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( 289و  )290من هذا القانون .
ويجوز احلكم ب�إغالق املحل �أو املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية .
املـــادة ( ) 292
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تق ــل عن ( )100مائ ــة ري ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ــد عل ــى ( )300ثالثمائ ــة ريـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
�أ  -حفـ ــر فـي الطريـ ــق العام �أو و�ضـ ــع م ــواد �أو �أ�شيـ ــاء تعـ ــوق املرور فيه � ،أو جتعله
غري م�أمون .
ب -روج لب�ضاعته فـي الطريق العام ب�ألفاظ غري الئقة �أو �أ�صوات مزعجة .
ج  -نزع �أو �أتلف �أو نقــل �أو �أطفـ ـ�أ عالم ــة من العالمات �أو امل�صابيح املع ـ ــدة للإن ــارة
فـي الطرق �أو املباين �أو املحالت �أو الأماكن العامة �أو غري اجتاهها �أو �أتلف �أجهزة
�ضبط ال�سرعة .
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د � -أهمل التنبيه �أمام الأ�شغال امل�صرح له ب�إجرائها فـي الأماكن  ،والطرق العامة .
ه ـ � -أتلف �أيا من و�سائل التنبيه �أو الإر�شاد املو�ضوعة فـي �أماكن الأ�شغال .
و � -ألقى مواد �صلبة �أو �سائلة على املارة  ،ولو مل يرتتب على ذلك �ضرر .
ز  -و�ضع �إعالنا فـي مكان عام بغري ت�صريح من ال�سلطات املخت�صة �أو نزع �أو �أتلف
�إعالنا مو�ضوعا .
املـــادة ( ) 293
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تق ــل ع ــن ( )100مائ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزيــد علــى ( )300ثالثمائ ــة ري ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
أ� � -ألقى فـي جمرى مائي جثة حيوان �أو مواد قذرة �أو �ضارة بال�صحة .
ب � -ألقى قاذورات �أو مواد من �أي نوع كانت فـي الطرق � ،أو الأماكن العامة .
ج  -تبول �أو تغوط فـي الطرق � ،أو الأماكن العامة على نحو يخد�ش احلياء .
د  -ت�سب ــب فـي ت�س ــرب الغ ــازات �أو الأبخـ ــرة �أو املي ــاه الق ــذرة  ،وغيـ ــر ذل ــك من املـ ــواد
التي يرتتب عليها التلوث .
هـ � -أهمل فـي تنظيف �أو �إ�صالح املواقد �أو الأفران �أو املعامل التي ت�ستعمل النار فيها .
املـــادة ( ) 294
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
أ�  -ظهر فـي الطـرق �أو الأماك ــن العامة بطريق ــة تخ ــد�ش احلي ــاء العـ ــام �أو تتنافــى
مع تقاليد و�أعراف املجتمع .
ب � -سب �أو �شتم علنا فـي الطرق � ،أو الأماكن العامة .
ج � -أقلق الراحة العامة �أو الطم�أنينة بال�صياح وال�ضو�ضاء بدون داع � ،أو با�ستعمال
�آلة �أو و�سيلة �أخرى ميكن �أن تزعج الغري � ،أو حتدث الت�شوي�ش فـي راحتهم .
-83-

ملحق اجلريدة الر�سمية العدد ()1226

د  -مل يتخذ االحتيــاط الكاف ــي ملنــع خطــر �أو �ضـرر ناجــم عـن حيـ ــوان فـ ــي حيازت ـ ــه
�أو حتت م�س�ؤوليته �أو �أطلقه �إذا كان من �ش�أن ذلك تعري�ض املرافق و�سالمة
الأفراد للخطر .
املـــادة ( ) 295
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من وجد فـي مكان عام
مرتديا لثاما �أو قناعا � ،أو م�ستخدما �أي و�سيلة �أخرى بق�صد عدم التعرف على مالحمه
�أو هويته .
املـــادة ( ) 296
يعاقب بال�سجــن مدة ال تق ــل عــن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
أ� � -أهمـ ــل �أو امتنـ ــع عــن ت�سجي ـ ــل �أ�سمـ ــاء الن ــزالء فـي الفن ــادق � ،أو ما فـي حكمه ـ ــا
فـي ال�سجل املعد لذلك .
ب  -امتنع دون وجه حق عن قبول عملـة البــالد �أو م�سكوكاته ــا بالقيمـة املتعامــل بها ،
�أو تعامل معها بازدراء .
ج  -امتنع دون مقت�ض عن تقدمي املعونة وامل�ساعدة فـي حاالت احلوادث �أو اال�ضطرابات
�أو الكوارث الطبيعية �أو فـي حالة ارتكاب جرمية �أو تنفيذ �أمر �أو حكم ق�ضائي .
الف�صــل الثالــث
الت�ســـول
املـــادة ( ) 297
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ()50
خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )100مائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من وجد مت�سوال فـي امل�ساجد �أو الطرق �أو الأماكن �أو املحالت العامة �أو اخلا�صة ،
وللمحكمة م�صادرة ما يكون معه من �أموال عند �ضبطه .
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و�إذا كرر املحكوم عليه الت�سول يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد
على (� )2سنتني .
ويعفى من العقوبة من يثبت �أنه كان م�ضطرا � ،أو عاجزا عن الك�سب ولي�س له م�صدر رزق
�آخر .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز احلكم ب�إبعاد املت�سول من البالد �إذا كان �أجنبيا .
املـــادة ( ) 298
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )100مائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ا�ستخدم حدثا �أو �سلمه للغري بق�صد الت�سول .
وت�ضاعف العقوبة املن�صو�ص عليهـا فــي الفقــرة ال�سابقــة �إذا كان الفاعــل ولي ـ ــا � ،أو و�صيـ ــا
على احلدث � ،أو مكلفا مبالحظته �أو رعايته .
الف�صــل الرابــع
جمـع املـال مـن اجلمهـور دون ترخيـ�ص
املـــادة ( ) 299
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامــة ال تقــل
عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )600ستمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من وجه دعوة تربع � ،أو جمع ماال من اجلمهور ب�أي و�سيلة دون ترخيــ�ص
من اجلهة املخت�صة  ،وللمحكمة م�صادرة الأموال املتح�صلة من اجلرمية .
وت�ش ــدد العقوب ــة املن�صـ ــو�ص عليها فـي الفقـ ــرة ال�سابقـ ــة على �أال جتــاوز ال�ضعـ ــف فـي حال
تكرار اجلرمية .
املـــادة ( ) 300
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن (� )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتي ــن كل من جمع م ــاال من اجلمه ــور ب�أي و�سيل ــة كانــت و�أر�سله �إىل خارج ال�سلطنـة
دون ترخي�ص من اجلهة املخت�صة  ،وللمحكمة م�صادرة الأموال املتح�صلة من اجلرمية .
وت�ش ــدد العقوب ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي الفق ــرة ال�سابقــة على �أال جت ــاوز ال�ضعــف فـي حال
تكرار اجلرمية .
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البــاب التا�ســع
اجلرائـم التـي متـ�س حيـاة الإن�سـان و�سالمتـه
الف�صــل الأول
القتـل العمـد واالنتحـار
املـــادة ( ) 301
يعاقب بال�سجن املطلق كل من قتل �إن�سانا عمدا  ،ويعد �إن�سانا لتطبيق �أحكام هذا القانون
كل مولود نزل حيا من بطن �أمه .
ويعاقـ ــب من قتـ ــل م�ضطـ ــرا �أو مكرهـ ــا وفقا ملــا ن�ص ــت علي ــه املــادة ( )51من ه ــذا القانـ ــون
بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات .
املـــادة ( ) 302
يعاقب بالإعـدام � ،إذا توافرت فـي واقعة القتل العمد �إحدى احلاالت الآتية :
�أ � -سبق الإ�صرار � ،أو الرت�صد .
ب � -إذا وقع القتل على �أحد �أ�صول اجلاين .
ج � -إذا وقع القتل با�ستعمال التعذيب �أو مادة �سامة �أو متفجرة .
د � -إذا كان القتل متهيدا جلناية �أو جنحة �أو مقرتنا �أو مرتبطا بهما .
هـ � -إذا وقع القتل على موظف عام فـي �أثناء �أو ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أدية وظيفته .
و  -ل�سبب دينء .
ز  -على (� )2شخ�صني �أو �أكرث .
وت�ستبـ ــدل بعقوبـ ـ ــة الإع ـ ــدام عقوبـ ـ ــة ال�سجـ ـ ــن املطلـ ـ ــق �أو ال�سج ـ ــن م ـ ــدة ال تق ــل عــن ()5
خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة �إذا عفا ويل الدم �أو قبل الدية فـي �أي
مرحلة من مراحل الدعوى �أو قبل متام التنفيذ .
املـــادة ( ) 303
تعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات ،
املر�أة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به �سفاحا  ،عقب والدته مبا�شرة  ،اتقاء للعار .
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املـــادة ( ) 304
يعاق ــب بال�سج ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد علــى (� )7سب ــع �سن ــوات
كل من حر�ض �شخ�صا على االنتحار �أو �ساعده على قتل نف�سه � ،إذا �أف�ضى ذلك �إىل الوفاة .
و�إذا كان املنتحر مل يكمل ( )18الثامنة ع�شرة من عمره � ،أو كان ناق�ص الإرادة �أو الإدراك
عوقـ ـ ــب اجلان ـ ــي بال�سجـ ـ ــن مـ ـ ــدة ال تقـ ـ ــل ع ــن ( )5خمـ ــ�س �سنـ ـ ــوات  ،وال تزيـ ـ ــد علــى ()10
ع�شر �سنوات .
و�إذا كان املنتحر فاقد االختيار �أو الإدراك  ،عوقب اجلاين بال�سجن مدة ال تقل عن ()7
�سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
وفـي جميع الأحوال � ،إذا مل حتدث الوفاة وجنم عن املحاولة �أي �أذى  ،فتكون العقوبة
ال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة .
املـــادة ( ) 305
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تق ــل عن ( )3ثـ ــالث �سن ـ ــوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شـ ــر �سنـ ــوات
كل من قتل �شخ�صا عمدا بدافع ال�شفقة  ،وب�إحلاح من املجني عليه .
الف�صــل الثانــي
االعتـداء علـى �سالمـة الإن�سـان
املـــادة ( ) 306
يعاق ــب بال�سج ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عن ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال تزيــد على ( )10ع�شــر �سنــوات
كل من اعتدى على �سالمة �إن�سان ب�أي و�سيلة كانت  ،ومل يق�صد من ذلك قتله  ،ولكن
�أف�ضى االعتداء �إىل املوت .
ويجب �أال تقل العقوبة عن (� )7سبع �سنوات �إذا اقرتن الفعل ب�إحدى احلاالت املن�صو�ص
عليها فـي امل ــادة ( )302من هذا القانون .
املـــادة ( ) 307
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقــل عن ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على (� )7سبـ ــع �سن ــوات
كل من �أحدث عاهة م�ستدمية فـي �إن�سان عمدا .
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وتعد عاهة م�ستدمية كل �إ�صابة �أدت �إىل قطع �أو انف�صال ع�ضو �أو برت جزء منه �أو فقد
منفعته �أو نق�صها �أو تعطيل وظيفة �إحدى احلوا�س تعطيال كليا �أو جزئيا ب�صورة دائمة ،
ويعد فـي حكم العاهة كل ت�شويه ج�سيم ال يحتمل زواله .
املـــادة ( ) 308
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من اعتدى على �سالمة �إن�سان ب�أي و�سيلة كانت و�أف�ض ــى االعت ــداء
�إىل مر�ضه �أو تعطيله عن �أعماله مدة تزيد على ( )30ثالثني يوما .
املـــادة ( ) 309
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ست ــة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقـ ــل عــن ( )100مائـ ــة ريـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزيـ ــد علــى ( )300ثالثمائـ ــة ري ـ ــال عمانـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من اعتدى على �سالمة �إن�سان ب�أي و�سيلة كانت  ،ومل يف�ض
االعتداء �إىل مر�ض �أو تعطيل عن العمل ملدة تزيد على ( )30ثالثني يوما .
املـــادة ( ) 310
�إذا ا�شرتك عدة �أ�شخا�ص فـي م�شاجرة  ،وجنم عنها قتل �أو �إيذاء  ،وتعذر معرفة الفاعل ،
عوقب كل من ا�شرتك منهم بن�صف العقوبة املقررة قانونا للجرمية املقرتفة .
و�إذا كانت اجلرمية ت�ستوجب الإعدام ق�ضي على املجرميــن بال�سج ــن (� )7سبع �سن ــوات
على الأقل  .و�إذا كانت اجلرمية ت�ستوجب ال�سجن املطلق  ،ق�ضي على املجرمني بال�سجن
( )10ع�شر �سنوات على الأكرث  ،وت�شدد العقوبة وفقا لأحكام امل ــادة ( )83من هذا القانون
على من ت�سبب مبا�شرة فـي امل�شاجرة .
املـــادة ( ) 311
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تق ـ ــل عن ( )300ثالثمائـ ـ ــة ريـ ـ ــال عمان ــي  ،وال تزي ــد على (� ) 1000ألـ ـ ــف ري ــال عمانــي
كل من ت�سبب بخطئه فـي موت �إن�سان .
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املـــادة ( ) 312
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عمان ــي  ،وال تزيد علــى ( )300ثالثمائـ ــة ريـ ــال عمان ـ ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ت�سبب خط�أ فـي �إيذاء �شخ�ص �إذا مل ينتج عن الإيذاء
مر�ض �أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على ( )30ثالثني يوما .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر ،
وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كان املر�ض �أو التعطيل ملدة تزيد على ( )30ثالثني يوما .
املـــادة ( ) 313
تتوقــف املالحقــة علـى �شكـوى املجنـي عليـه  ،وتنق�ضـي الدعـوى �أو يوقـف تنفيـذ احلكـم
بالتنازل فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املواد ( )308و ( )309و ( )312من هذا القانون .
املـــادة ( ) 314
ت�شدد العقوبة املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( 311و  )312من هذا القانون على �أال جتاوز
ال�ضعـ ــف �إذا وقعـ ــت اجلرميـ ــة نتيجـ ــة �إخ ـ ــالل اجلاين مبـ ــا تفر�ض ـ ــه علي ــه �أ�ص ــول مهنتــه
�أو وظيفته �أو حرفته � ،أو كان حتت ت�أثري �سكر �أو خمدر � ،أو �إذا ن�ش�أ عن الفعل وفاة �أو عاهة
م�ستدميــة �أو �إ�صابـ ــة �أكرث من ( )3ثالثـ ــة �أ�شخـ ــا�ص �أو امتن ـ ــع عن م�ساع ــدة املجنـ ــي علي ــه
�أو عن طلب امل�ساعدة له مع ا�ستطاعته .
املـــادة ( ) 315
تعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات كل امر�أة
�أجه�ضت نف�سها عمدا ب�أي و�سيلة كانت �أو مكنت غريها من ذلك بر�ضاها .
وتك ــون العقوب ــة ال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )10ع�شــرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر
�إذا �أجه�ضت املر�أة نف�سها �أو مكنت غريها من ذلك اتقاء للعار .
املـــادة ( ) 316
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عــن (� )6ستـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيـ ــد علــى ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من �أقدم ب�أي و�سيلة كانت على �إجها�ض امر�أة بر�ضاها .
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات
�إذا كان اجلاين �أحد مزاويل املهن الطبية .
املـــادة ( ) 317
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )3ث ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد علــى (� )7سب ــع �سنـ ــوات
كل من �أجه�ض امر�أة بر�ضاها  ،و�أف�ضى الإجها�ض �إىل وفاتها .
وتكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تقل عن ( ) 5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات
�إذا وقع الإجها�ض بر�ضاها من �أحد مزاويل املهن الطبية و�أف�ضى �إىل وفاتها .
املـــادة ( ) 318
يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تقــل عن ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
كل من �أجه�ض امر�أة عمدا بدون ر�ضاها .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات
�إذا كان اجلاين �أحد مزاويل املهن الطبية .
و�إذا �أف�ضــى الإجه ــا�ض ب ــدون الر�ضـ ــا �إلــى وفاته ــا  ،تك ــون العقوب ــة م ــدة ال تق ــل ع ــن ()5
خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات  ،ف�إذا كان اجلاين �أحد مزاويل املهن الطبية
تكون العقوبة مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
املـــادة ( ) 319
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقــل ع ــن ( )3ثــالث �سن ــوات  ،وال تزيــد علــى ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
كل من اعتدى ب�أي و�سيلة على امر�أة حامل مع علمه بحملها  ،و�أف�ضى االعتداء �إىل �إجها�ضها .
املـــادة ( ) 320
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تق ــل عن ( )300ثالثمائ ــة ري ــال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائ ــة ريـ ــال عمانــي
كل من هي�أ �أو �أدار مكانا للإجها�ض �أو �صنع �أو باع �أو حاز �أو �أحرز بق�صد البيع �أو روج �أدوية
�أو مواد �أو �أي و�سيلة معدة للإجها�ض �أو �سهل ا�ستعمال ذلك  ،وذلك فـي غري الأحوال
امل�صرح بها قانونا .
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املـــادة ( ) 321
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقــل عن ( )3ثـ ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�شـ ــر �سن ــوات
كل من ت�سبب عمدا ب�أي و�سيلة كانت فـي نقل عدوى مر�ض متالزمة العوز املناعي املكت�سب
( الإيدز ) �إىل �شخ�ص �آخر غري م�صاب .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت املجني عليه .
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات �إذا انتقلت العدوى
بخط أ� الفاعل .
البــاب العا�شــر
اجلرائـم املا�سـة بحريـة الإن�سـان وكرامتـه
الف�صــل الأول
القبـ�ض علـى الأ�شخـا�ص وخطفهـم وحب�سهـم
املـــادة ( ) 322
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـدة ال تق ــل عــن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من قب�ض �شخ�صا �أو حجزه �أو حرمه من حريته ب�أي و�سيلة كانت باملخالفة للقانون ،
ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على (� )7سبع �سنوات كل من
حرم �آخر حريته ال�شخ�صية باخلطف .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة
�سنة �إذا كان اخلطف �أو القب�ض �أو احلجز �أو احلرمان ب�أحد الأحوال الآتية :
�أ � -إذا وقع الفعل من �شخ�ص ارتدى  -بدون وجه حق  -زيا �أو حمل عالمة ر�سمية
ممي ــزة ملوظ ــف ع ــام � ،أو ات�ص ــف ب�صف ـ ــة كاذبـ ـ ــة � ،أو �أب ـ ــرز أ�م ــرا م ــزورا بالقب ــ�ض
�أو باحلب�س �أو بال�سجن  ،مدعيا �صدوره من �سلطة خمت�صة .
ب � -إذا �صاح ــب الفع ــل ا�ستعمــال احليلــة �أو الق ــوة �أو التهدي ــد بالقت ــل � ،أو التعذيــب
البدين �أو النف�سي .
ج � -إذا وقع الفعل من (� )2شخ�صني ف�أكرث � ،أو من �شخ�ص واحد يحمل �سالحا .
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د � -إذا زادت م ـ ـ ـ ــدة اخلط ـ ـ ــف �أو القب ـ ــ�ض �أو احلجـ ـ ــز �أو احلرمـ ـ ـ ــان م ــن احلريـ ـ ـ ــة
على ( )15خم�سة ع�شر يوما .
هـ � -إذا كان الغر�ض من الفعل احل�صول على مقابل مادي � ،أو االعتداء على عر�ض
املجني عليه �أو حمله على ممار�سة البغاء � ،أو االنتقام منه �أو من غريه �أو �إحلاق
�أذى به � ،أو حمله على ارتكاب جرمية .
و � -إذا وقع الفعــل على موظــف عـام  ،فـي �أثناء �أو ب�سبب �أو مبنا�سبة ت�أدية وظيفته
�أو عمله .
ز � -إذا كان املجني عليه �أنثى � ،أو حدثا � ،أو جمنونا � ،أو معتوها � ،أو فاقد الإدراك .
ويعاقب بالعقوبة املقررة فـي هذه امل ــادة  ،بح�سب الأحوال  ،كل من �أخفى �شخ�صا خمطوفا
�أو مقبو�ضا عليه �أو حمجوزا �أو حمروما من حريته مع علمه بذلك .
املـــادة ( ) 323
يجوز منح اجلاين عذرا خمففا �إذا مل يحدث �أذى باملجني عليه وتركه اختيارا قبل انق�ضاء
(� )24أربع وع�شرين �ساعة � ،أو تقدم خمتارا �إىل ال�سلطات املخت�صة قبل اكت�شاف مكان
وجود املجني عليه و�أر�شد عن هذا املكان وعرف ب�أي من اجلناة الآخرين � -إن وجد  -وترتب
على ذلك �إنقاذ املجني عليه دون �أذى .
الف�صــل الثانــي
التهديـد وال�سـب والقـذف
املـــادة ( ) 324
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من هدد غريه ب�أي و�سيلة بارتكاب جنحة �أو بعمل �ضار يقع عليه �أو على من
يهمه �أمره .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ست ــة �أ�شهــر  ،وال تزيد على ( )3ث ــالث �سن ــوات
�إذا كان التهديد بارتكاب جناية .
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املـــادة ( ) 325
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني كل من هدد
�آخر بال�سالح .
املـــادة ( ) 326
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائ ــة ريـ ــال عمان ــي  ،وال تزي ــد على (� )1000ألـ ــف ريـ ــال عمان ــي � ،أو ب�إح ــدى هاتيــن
العقوبتي ــن كل من ق ــذف غي ــره ب�أن �أ�سن ــد �إليــه ب�إحــدى طرق العالنية واقعة من �ش�أنهـ ــا
�أن جتعله حمال لالزدراء .
املـــادة ( ) 327
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شــرة أ�يــام  ،وال تزيد على (� )6ستــة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �سب غريه علنا  ،ب�أن وجه �إليه �ألفاظا مت�س �شرفه �أو كرامته .
املـــادة ( ) 328
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني �إذا وقع القذف �أو ال�سب فـي مواجهة املجني عليه من غري عالنية .
املـــادة ( ) 329
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ()300
ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
�إذا وقع القذف �أو ال�سب فـي حق موظف عام فـي �أثناء �أو ب�سبب ت�أديته وظيفته �أو انتمائه
�إليه ــا �أو ك ــان ما�س ــا بالع ــر�ض �أو خاد�شـ ــا لل�سمعــة �أو �إذا وقع الفعل بطريق الن�شر فـي �أي
من ال�صحف �أو املطبوعات �أو الو�سائل الأخرى .
املـــادة ( ) 330
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شه ــر  ،وال تزيد على �سن ــة كل من ن�شــر �أخبـارا � ،أو �صورا ،
�أو تعليقات  ،ت�سيء �إىل احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد  ،ولو كانت �صحيحة �إذا كان ذلك
بدون ر�ضا ذوي ال�ش�أن .
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املـــادة ( ) 331
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من علم بحكم مهنته �أو حرفته
�أو عمله �ســرا ف�أف�شــاه فـي غري الأحــوال امل�صــرح بها قانونــا � ،أو ا�ستعملــه ملنفعتــه اخلا�صــة ،
�أو ملنفعة �شخ�ص �آخر  ،وذلك ما مل ي�أذن له �صاحب ال�ش�أن .
املـــادة ( ) 332
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )10ع�ش ــرة �أي ــام  ،وال تزيـ ــد علــى ( )3ثالث ــة �أ�شهـ ــر ،
كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلا�صة للأفراد فـي غري الأحوال امل�صرح بها قانونا ،
وذلك بارتكاب �أحد الأفعال الآتية :
�أ  -ف�ض ر�سالة �أو برقية خا�صة موجهة لغريه من الأفراد .
ب  -ا�سرتق ال�سمع فـي مكاملة هاتفية .
ج � -سجل �أو نقل حمادثات بوا�سطة جهاز � ،أيا كان نوعه .
د  -التقط �أو نقل �صورا لفرد �أو �أفراد بوا�سطة جهاز �أيا كان نوعه .
املـــادة ( ) 333
ال يعد من قبيل ال�سب والقذف ما يقع فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا �أثبت الفاعــل �صحــة الواقعــة  ،متى كــان �إ�سنادهــا موجهــا �إىل موظ ــف ع ــام ،
وكانت الواقعة مت�صلة بالوظيفة .
ب � -إبالغ اجلهات الق�ضائية �أو الإدارية  ،بح�سن نية  ،ب�أمر ي�ستوجب م�س�ؤولية فاعله .
ج  -دفاع اخل�صوم  ،ال�شفوي �أو الكتابي � ،أمام املحاكم �أو �سلطات التحقيق  ،من قذف
�أو �سب  ،فـي حدود ما ي�ستلزمه حق الدفاع .
املـــادة ( ) 334
تكون املالحقة فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،بناء على �شكوى املجني عليه ،
وتنق�ضي الدعوى �أو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل .
وذلك فيما عدا امل ــادة ( )329من هذا القانون .
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البــاب احلــادي ع�شــر
اجلرائـم الواقعـة علـى الأمـوال
الف�صــل الأول
ال�سرقـة وابتـزاز الأمـوال
املـــادة ( ) 335
يعاقب بال�سجن املطلق  ،كل من ارتكب جرمية �سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية :
�أ � -أن تقع ليال .
ب � -أن تقع من (� )2شخ�صني ف�أكرث .
ج � -أن يكون �أحد اجلناة حامال �سالحا .
د � -أن ترتك ــب فـي مكــان م�سك ــون �أو فـي �أحــد ملحقات ــه  ،و�أن يك ــون دخ ــول اجلان ــي
بوا�سط ــة ت�س ــور �أو ت�سل ــق ج ــدار � ،أو ك�س ــر ب ــاب �أو نح ــوه � ،أو با�ستعم ــال مفاتي ــح
م�صطنعة �أو بانتحال �صفة عامة � ،أو بادعاء �أنه قائم بوظيفة عامة � ،أو بوا�سطة
التزيي بزي �أحد رجال ال�شرطة �أو املوظفني العامني � ،أو �إبراز �أمر مزور مدعيا
�ص ــدوره من ال�سلط ــات املخت�ص ــة � ،أو بالتواطـ ـ�ؤ مـع �أح ــد ال�ساكني ــن فـي املك ــان ،
�أو با�ستعمال �أي و�سيلة �أخرى غري م�شروعة .
هـ � -أن تقع ال�سرقة بطريق الإكراه �أو التهديد با�ستعمال ال�سالح .
املـــادة ( ) 336
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقــل عن ( )5خم ـ ــ�س �سن ــوات  ،وال تزيد على ( )10ع�ش ـ ــر �سن ــوات
كل من ارتكب جرمية �سرقة فـي الطريق العام � ،أو فـي �أي و�سيلة من و�سائل النقل � ،إذا وقعت
فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�أ  -من (� )2شخ�صني ف�أكرث  ،وكان �أحدهم على الأقل حامال �سالحا �أو وقع ذلك
بطريق الإكراه .
ب  -من �شخ�ص واحد يحمل �سالحا �أو بطريق الإكراه � ،أو التهديد با�ستعمال ال�سالح .
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املـــادة ( ) 337
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )3ث ـ ــالث �سن ـ ــوات  ،وال تزي ــد علــى (� )7سب ـ ــع �سن ـ ــوات
كل من ارتكب جرمية �سرقة فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�أ  -بطريق الإكراه �أو التهديد با�ستعمال ال�سالح .
ب  -ليال فـي مكان م�سكون من �شخ�ص يحمل �سالحا .
ج  -ليال من (� )2شخ�صني ف�أكرث  ،وكان �أحدهم يحمل �سالحا .
د � -أن ترتك ــب فـي مكــان م�سك ــون �أو فـي �أحـد ملحقات ــه  ،و�أن يك ــون دخ ــول اجلانــي
بوا�سطة ت�سور �أو ت�سلق جدار � ،أو ك�سر باب �أو نحوه � ،أو با�ستعمال مفاتيح
م�صطنعة �أو بانتحال �صفة عامة � ،أو بادعاء �أنه قائم بوظيفة عامة � ،أو بوا�سطة
التزيي بزي �أحد رجال ال�شرطة �أو املوظفني العامني � ،أو �إبراز �أمر مزور مدعيا
�ص ــدوره مـن ال�سلط ــات املخت�ص ــة � ،أو بالتواطـ ـ�ؤ مــع �أح ــد ال�ساكني ــن فـي املك ــان ،
�أو با�ستعمال �أي و�سيلة �أخرى غري م�شروعة .
املـــادة ( ) 338
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقــل عن ( )3ثـ ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )10ع�شـ ــر �سن ــوات
كل من ارتكب جرمية �سرقة  ،على �أ�سلحة �أو ذخائر للقوات امل�سلحة �أو قوات الأمن .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن (� )7سبع �سنوات  ،وال تزيد على ( )15خم�س ع�شرة
�سنة � ،إذا ارتكبت اجلرمية فـي �إحدى احلاالت املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )337من هذا
القانون �أو فـي زمن احلرب �أو الكوارث .
املـــادة ( ) 339
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقــل عن ( )3ثـ ــالث �سن ــوات  ،وال تزي ــد على ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
كل من ارتكب جرمية �سرقة  ،على التجهيزات �أو الأدوات املعدة لال�ستعمال فـي املرافق
ال�صحي ــة �أو االت�ص ــاالت �أو املوا�ص ــالت � ،أو تولي ــد �أو تو�صي ــل التي ــار الكهربائي � ،أو املي ــاه
�أو ال�صرف ال�صحي �أو �أدوات ا�ستخراج �أو نقل النفط �أو الغاز التي تن�ش�أ �أو يرخ�ص ب�إن�شائها
ملنفعة عامة .
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وتك ـ ـ ــون العقوب ـ ــة ال�سج ـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل ع ــن ( )5خم ـ ــ�س �سنـ ـ ــوات  ،وال تزيـ ـ ــد علــى ()10
ع�شر �سنوات � ،إذا ارتكبت اجلرمية فـي �إحدى احلاالت املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ()340
من هذا القانون .
املـــادة ( ) 340
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )300ثالثمائة ريال عماين كل من ارتكب جرمية �سرقة  ،فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�أ  -ليال .
ب  -من �شخ�ص مقنع �أو ملثم �أو حامل ل�سالح .
ج  -من م�ستخدم م�أجور  ،وي�سرق ماال فـي بيت خمدومه � ،أو فـي بيت �آخر رافقه �إليه .
د  -من م�ستخدم �أو عامل �أو متدرب  ،ي�سرق �أموال �صاحب العمل � ،أو �أدوات من املكان
الذي يعمل فيه �أو يتدرب .
املـــادة ( ) 341
يعاق ــب بال�سجن مدة ال تق ــل عن ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات  ،وال تزيـ ــد على ( )10ع�ش ــر �سن ــوات
كل من ارتكب جرمية �سرقة �أو �أعمال نهب فـي حالة حرب �أو ا�ضطرابات داخلية �أو حالة
غرق �سفينة �أو �سقوط طائرة �أو فـي �أي كارثة �أخرى .
املـــادة ( ) 342
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )3ثالثـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من ارتكب جرمية �سرقة  ،فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�أ  -فـي مكان معد للعبادة .
ب  -فـي مكان م�سكون �أو معد لل�سكنى �أو فـي �أحد ملحقاته .
ج  -فـي �إحدى و�سائل النقل �أو حمطاتها �أو فـي ميناء بحري �أو جوي .
د  -من (� )2شخ�صني ف�أكرث .
املـــادة ( ) 343
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني كل من ارتكب جرمية
�سرقة مل يتوفر فيها �أي من الظروف �أو احلاالت املبينة فـي املــواد ال�سابقة من هذا الف�صل .
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر ،
وبغرامة ال تقل عن ( )20ع�شرين رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني بناء على �شكوى املت�ضرر �إذا مت اال�ستيالء على ال�شيء دون ر�ضا
�صاحبه بق�صد ا�ستعماله ورده حاال � ،أو وقعت ال�سرقة على �أ�شياء ال جتاوز قيمتها ()50
خم�سني رياال عمانيا .
املـــادة ( ) 344
يعاق ـ ــب بال�سجـ ــن م ــدة ال تق ــل عن (� )6ستـ ـ ــة �أ�شهـ ــر  ،وال تزيـ ـ ــد على ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من ا�ستوىل  -بغري حق  -على طاقة �أو خدمة ذات قيمة اقت�صادية كاملــاء والكهرباء
والوقود والغاز واالت�صاالت ونحوها .
املـــادة ( ) 345
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني بناء على �شكوى املت�ضرر
كل من ا�ستعمل مركبة مملوكة للغري بدون �إذن مالكها �أو �صاحب احلق فـي ا�ستعمالها .
املـــادة ( ) 346
يعاقـ ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن (� )6ستـ ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ـ ــد علــى ( )3ثـ ـ ــالث �سنـ ـ ــوات
كل من ا�ستوىل بالقــوة � ،أو بالتهديــد على �سند مثبت �أو من�شئ لدين � ،أو ت�صرف �أو براءة ،
�أو �سند ذي قيمة �أدبية � ،أو �أوراق تثبت وجود حالة قانونية �أو اجتماعية � ،أو �أكره �أحدا
بالقوة � ،أو بالتهديد على �إم�ضاء ورقة مما تقدم �أو ختمها �أو ب�صمها .
املـــادة ( ) 347
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالثة �أ�شهـ ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات
كل من حمل �آخر على ت�سليم نقود �أو �أي �شيء �آخر عن طريق اتهامه  ،هو �أو �أي �شخ�ص �آخر
يهمه �أمره بارتكاب جرمية � ،أو عن طريق التهديد بهذا االتهام � ،أو التهديد ب�إطالع الغري
على �صور �أو وثائق �أو ت�سجيالت يرغب املجني عليه عدم معرفة الغري بها .
املـــادة ( ) 348
يعاقب على ال�شروع فـي اجلنح املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،مبا ال يجاوز ن�صف احلد
الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية التامة .
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الف�صــل الثانــي
االحتيـــال
املـــادة ( ) 349
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من ح�صل من الغري على نفع غري م�شروع لنف�سه �أو للآخرين با�ستعماله
�إح ــدى ط ــرق االحتي ــال � ،أو باتخ ــاذ ا�س ــم ك ــاذب �أو �صف ــة غيــر �صحيح ــة وت�ش ــدد العقوب ــة
علــى �أال جت ــاوز ال�ضع ــف �إذا وقـ ــع فع ــل االحتي ــال عل ــى �شخ ــ�ص دون ( )18الثامنــة ع�ش ــرة
من عمره �أو على بالغ ال ميلك كامل قواه املميزة .
املـــادة ( ) 350
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد عل ـ ــى ( )3ثـ ــالث �سن ـ ــوات
كل من ت�صــرف فـي مال منق ــول � ،أو عق ــار يعلــم �أنه غيــر مملــوك له وليــ�س له حق الت�ص ــرف
فيــه � ،أو كان قد �سبق له الت�صرف فيه �أو التعاقد عليه  ،وكان من �ش�أن ذلك الإ�ضرار بالغري ،
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف �إذا وقع اجلرم على قا�صر �أو من فـي حكمه .
املـــادة ( ) 351
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تق ــل عن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر  ،وال تزي ــد على ( )3ث ــالث �سن ــوات
كل من ا�ستغل رغبة قا�صر �أو حاجته �أو عــدم خربتــه  ،وحت�صــل منه � -إ�ض ــرارا مب�صلحتــه
�أو مب�صلح ــة غيـ ــره  -علـى مــال منقــول �أو �سن ــد مثبــت لديـ ــن �أو خمال�صـ ــة � ،أو �إىل �إلغ ــاء
هذا ال�سند �أو �إتالفه �أو تعديله .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات �إذا كان
مرتكب اجلرمية وليا � ،أو و�صيا � ،أو قيما على املجني عليه �أو كان مكلفا ب�أي �صفة برعاية
م�صاحله �أو كان من ذوي ال�سلطة عليه � ،سواء �أكان ذلك مبقت�ضى قانون �أم مبقت�ضى حكم
�أو اتفاق .
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املـــادة ( ) 352
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�ش ــرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ست ــة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقـ ــل ع ــن ( )100مائـ ــة ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ــد علــى ( )500خم�سمائـ ــة ريـ ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تناول طعاما �أو �شرابا فـي حمل معد لذلك  ،وكذلك
كل من �شغل غرفة �أو �أكرث فـي فن ــدق �أو نحــوه � ،أو ا�ست�أج ــر و�سيل ــة نق ــل مع ــدة للإيج ــار ،
�أو ح�ص ــل على وق ــود لو�سيل ــة نق ــل  ،مع علم ــه �أنه ي�ستحي ــل علي ــه دفع الثم ــن �أو الأجــرة ،
�أو امتنع بغري مربر عن دفع ما ا�ستحق عليه من ذلك � ،أو فر دون الوفاء به .
املـــادة ( ) 353
يعاقب على ال�شروع فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،مبا ال يجاوز ن�صف
احلد الأق�صى للعقوبة املقررة للجرمية .
املـــادة ( ) 354
ت�ضاعف العقوبات الواردة فـي هذا الف�صل ملرة �أو �أكرث �إذا تعدد املجني عليهم .
املـــادة ( ) 355
ال ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب �أيا من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الف�صلني
الأول والثاين من هذا الباب � ،إ�ضرارا بزوجه �أو �أ�صوله �أو فروعه � ،إال بناء على �شكوى
املجني عليه .
الف�صــل الثالــث
جرائــم ال�شيكــات
املـــادة ( ) 356
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن �شه ــر  ،وال تزي ــد علــى (� )2سنتي ــن  ،وبغرامـ ــة ال تقـ ــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين كل من ارتكب
�أحد الأفعال الآتية :
�أ � -أعطى �شيكا قابال لل�صرف ال يقابله ر�صيد قائم � ،أو كان الر�صيد �أقل من قيمة
ال�شيك � ،أو كان احل�ساب مغلقا .
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ب � -سحب بعد �إعطاء ال�شيك كل املقابل �أو بع�ضه  ،بحيث ال يفـي الباقي بقيمته .
ج � -أمر امل�سحوب عليه بعدم �صرف ال�شيك .
د  -حرر ال�شيك �أو وقع عليه ب�صورة متنع �صرفه .
هـ  -ظهر لغريه �أو �سلمه �شيكا م�ستحق الدفع حلامله  ،وهو يعلم �أنه لي�س له مقابل
يفـي بكامل قيمته � ،أو �أنه غري قابل لل�صرف .
وفـي جمي ــع الأح ــوال  ،تق�ض ــي املحكم ــة بن ــاء على طل ــب ذوي ال�شـ ـ�أن  ،ب�إلزام املحكــوم عليه
فـي اجلرمية  ،بدفع قيمة ال�شيك وامل�صروفات التي حتملها امل�ستفيد .
املـــادة ( ) 357
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقل عن ()500
خم�سمائــة ريــال عمانـي  ،وال تزيــد علــى (� )1000ألـف ريـال عمانـي � ،أو ب�إحـدى هاتـني
العقوبتني كل من ت�سلم �شيكا �أو حمل الغري على ت�سلمه  ،وهو يعلم �أنه لي�س له مقابل يفـي
بكامل قيمته � ،أو �أنه غري قابل لل�صرف .
املـــادة ( ) 358
يعاق ــب امل�سحـ ــوب علي ـ ــه بغرام ـ ــة ال تقـ ــل عــن ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عمانــي  ،وال تزي ــد
على ( )1000أ�ل ــف ري ــال عماين � ،إذا ق ــرر ب�ســوء نيــة عــدم وجــود ر�صيد قائم وقابل لل�سحب ،
�أو وجود مقابل �أقل من الر�صيد املوجود لديه � ،أو امتنع عن دفع ال�شيك دون �سبب م�شروع .
املـــادة ( ) 359
تكون املالحقة فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل بناء على �شكوى املجني عليه ،
وتنق�ضي الدعوى بال�سداد قبل رفعها �إىل املحكمة �أو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل .
الف�صــل الرابــع
�إ�سـاءة الأمانـة
املـــادة ( ) 360
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
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هاتي ــن العقوبتني كل من �سلم �إليه نقــد �أو �أي منقــول �آخــر على وج ــه الإع ــارة �أو الوديع ــة
�أو الوكالة �أو الإجــارة �أو الرهــن �أو ا�ؤمتن عليه ب�أي وجه كــان  ،ف�أقــدم على كتمــه �أو �إنكــاره
�أو اختال�سه �أو تبديده �أو �إتالفه .
املـــادة ( ) 361
يعاق ــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن �شهــر  ،وال تزيــد على �سن ــة  ،وبغرامــة ال تقــل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من عرث على مال �ضائع  ،ورف�ض رده �إىل �صاحبه .
املـــادة ( ) 362
يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تقــل عن ( )3ثالثــة �أ�شهــر  ،وال تزيــد على ( )3ثــالث �سنــوات ،
وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
�أ  -ا�ستوىل بنية التملك على مال وقع فـي حيازته خط�أ مع علمه بذلك .
ب  -اختلــ�س منقــوال �أو عقــارا حمجــوزا عليه ق�ضائيــا �أو �إداريــا �إذا كان حار�ســا عليــه ،
�أو قام بتبديده �أو �إتالفه �أو كتمــه �أو ت�صــرف فيه � ،أو عمــل على عرقلــة التنفيــذ ،
�أو ت�صرف فـي عقار حمجوز عليه ق�ضائيــا �أو �إداريــا �أو عمــل على عرقلــة التنفيــذ
�إذا كان حار�سا عليه .
ج  -ا�ؤمتن على ورقــة �أو م�ستن ــد �سل ــم لأي جهــة ق�ضائيــة �أو �إدارية فتعم ــد �إخف ــاءه
�أو �أخذه بغري وجه حق .
املـــادة ( ) 363
ت�ضاعف العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل ملرة �أو �أكرث �إذا تعدد املجني عليهم .
وتكون املالحقة فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل بناء على �شكوى املجني عليه ،
وتنق�ضي الدعوى �أو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل .
وفـي جميع الأحوال يلزم اجلاين برد الأ�شياء التي حازها �أو �أخفاها .
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الف�صــل اخلامــ�س
�إخفـاء الأ�شيـاء املتح�صلـة مـن اجلرميـة
املـــادة ( ) 364
يعاقـب بال�سجــن مدة ال تقل عن �شه ــر  ،وال تزيد على �سن ــة  ،وبغرامــة ال تقــل عن ()100
مائــة ريال عمانــي  ،وال تزي ــد على ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عمانــي  ،ك ــل مــن �أخف ــى أ�م ــواال
�أو �أ�شياء متح�صلة من جرمية مع علمه بذلك .
املـــادة ( ) 365
يعفى اجلاين من العقوبة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )364من هذا القانون �إذا بادر ب�إبالغ
ال�سلط ــات املخت�صــة عن اجلرميــة التي حت�صلــت منها الأمــوال �أو الأ�شيــاء وعن مرتكبيهــا
قبل الك�شف عنها .
ف�إذا ح�صل الإبالغ بعد الك�شف عن اجلرمية جاز للمحكمة �إعفا�ؤه من العقوبة متى �أدى
الإبالغ �إىل �ضبط �أي من اجلناة �أو الك�شف عن جرائم �أخرى .
الف�صــل ال�ســاد�س
التخريـب والإتـالف
املـــادة ( ) 366
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تق ــل عــن ( )500خم�سمائ ــة ري ــال عمانــي  ،وال تزي ــد علــى (� )1000ألـ ــف ري ـ ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أقدم عمدا على :
�أ  -هــدم �أو �إتالف املباين �أو الأمــالك �أو املن�ش ـ�آت املعــدة للنفـع العــام �أو املعــدة للزينــة
�أو ذات القيمة الرتاثية �أو الثقافية �أو التذكارية �أو الفنية .
ب  -ردم الآبار �أو الأفالج �أو القنوات املعدة للري �أو ارتكاب �أي فعل مينع جريان املياه
من م�صادرها .
ج  -قطع �أو �إتالف �أ�شجار �أو نباتات مغرو�سة فـي ال�شوارع �أو امليادين العامة �أو الأ�سواق
�أو امل�ساجد .
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف � ،إذا وقعت اجلرمية من ( )3ثالثة �أ�شخا�ص ف�أكرث .
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املـــادة ( ) 367
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقل عن ( )3ثالثــة �أ�شهــر  ،وال تزيد على (� )2سنتيــن  ،وبغرامــة
ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من هدم �أو �أتلف �أو خرب  -عمدا  -ماال ثابتا �أو منقوال مملوكا لغريه ،
�أو جعلـ ــه غري �صال ــح لال�ستعم ــال فـي الغر�ض املخ�ص�ص له � ،أو �أنق�ص قيمتــه �أو فائدتـه ،
�أو عطله ب�أي طريقة .
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف � ،إذا وقعت اجلرمية من ( )3ثالثة �أ�شخا�ص ف�أكرث .
املـــادة ( ) 368
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )6ستـة �أ�شهر  ،وبغرامـة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أ�ضر عمدا مبلك الغري ب�أن قطع �أو اقتلع �أو �أتلف �شجرة �أو زرعا
قائما � ،أو �أي نبات � ،أو حقال مبذورا � ،أو بث فيه مواد �ضارة .
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف � ،إذا وقعت اجلرمية من ( )3ثالثة �أ�شخا�ص ف�أكرث .
املـــادة ( ) 369
يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تقــل عن �شه ــر  ،وال تزيــد على (� )6ستــة �أ�شهــر  ،وبغرامة ال تقــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من هدم �أو نزع �أو خرب �أو نقل �سورا �أو �سياجا �أو �أي عالمة معدة
ل�ضبط وتعيني احلدود �أو امل�ساحات �أو الأرا�ضي � ،أو للف�صل بني الأمالك �إذا كان الق�صد
من ذلك الإ�ضرار بالغري �أو �إف�ساد عمليات امل�ساحة .
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف � ،إذا وقعت اجلرمية من ( )3ثالثة �أ�شخا�ص ف�أكرث .
املـــادة ( ) 370
يعاق ــب بال�سجــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )3ثالثــة �أ�شهر  ،وال تزيــد علــى (� )2سنتــني  ،وبغرامــة
ال تقل عن ( )300ثالثمائــة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتي ــن العقوبتي ــن كــل مــن تع ــدى على �أر�ض الغي ــر �أو مباني ــه بق�ص ــد اال�ستي ــالء عليه ــا ،
�أو االنتفاع بها دون وجه حق .
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف � ،إذا وقع الفعل بالتهديد بال�سالح �أو ا�شرتك فيه
( )3ثالثة �أ�شخا�ص ف�أكرث .
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الف�صــل ال�سابــع
فـي انتهـاك حرمـة امل�ساكـن والأمـالك اخلا�صـة
املـــادة ( ) 371
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،كل من دخل
مكانـ ــا م�سكونـ ــا �أو معـ ــدا لل�سكنــى �أو أ�ح ــد ملحقات ــه  ،بغيـ ــر ر�ض ــا مـن لــه احل ــق فـي منع ــه
من الدخول  ،وفـي غري الأحوال التي يجيزها القانون .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات � ،إذا وقع الفعل
ليال �أو بوا�سطة ك�سر �أو ت�سور �أو ت�سلق � ،أو كان اجلاين حامال �سالحا � ،أو ارتكب من ()2
�شخ�صني ف�أكرث � ،أو من �شخ�ص انتحل �صفة عامة � ،أو ادعى قيامه بوظيفة عامة .
املـــادة ( ) 372
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن �شه ــر  ،وال تزيــد على (� )6ستــة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقـل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،كل من دخل
عقارا بوجه قانوين وبقي فيه  ،بعد انتفاء الغر�ض الذي دخل من �أجله  ،باملخالفة لإرادة
من له احلق فـي �إخراجه .
املـــادة ( ) 373
يعاق ــب بال�سج ــن مــدة ال تقل عن ( )10ع�شــرة �أيام  ،وال تزيــد على �شهــر  ،وبغرامة ال تقــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )300ثالثمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
أ�  -دخل بغري حق فـي �أر�ض مزروعة �أو مهي�أة للزراعة �أو �أدخل حيواناته �أو تركها
متر �أو ترتع بها .
ب �	-ألقى �أحجارا �أو �أ�شياء �صلبة �أو قاذورات على مبان � ،أو ممتلكات للغري .
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ج �	-ألقى فـي جمرى مياه مملوك للغري �أدوات �أو �أ�شياء تعوق جريانه � ،أو �ألقى مثل
ذلك فـي بئر عاملة من �ش�أنها �أن تعوق اال�ستفادة منها .
د  -ت�سبب خط أ� فـي موت �أو �إيذاء حيوان �أو طري مملوك للغري .
هـ  -ت�سبب ب�إهماله فـي �إتالف منقول مملوك للغري .
املـــادة ( ) 374
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على �سنة كل من ارتكب فعال
�شهوانيا مع حيوان .
املـــادة ( ) 375
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن ( )10ع�شــرة �أيام  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامة ال تقــل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من :
أ�  -قتل عمدا  ،وبدون مقت�ض  ،دابة من دواب الركوب �أو اجلر �أو احلمل �أو ما�شية
مملوكة للغري � ،أو �أ�ضر بها ج�سميا .
ب  -ا�ستخدم �إحدى طرق الإبادة للرثوات املائية احلية فـي مورد ماء � ،أو فـي �أحوا�ض ،
بوا�سط ــة ال�سمــوم � ،أو املتفجـ ــرات � ،أو املــواد الكيماويــة � ،أو الط ــرق الكهربائيـ ــة ،
�أو غري ذلك .
املـــادة ( ) 376
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100مائ ــة ريـ ــال عمان ــي  ،وال تزي ــد عل ــى ( )500خم�سمائـ ــة ري ــال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من قتل عمدا  ،وبدون مقت ــ�ض  ،جمموعـ ــة من النح ــل ،
�أو �أي حيوان داجن �أو م�ست�أن�س مملوك لغريه  ،من غري الذي ن�ص عليه فـي امل ــادة ()375
من هذا القانون .
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املـــادة ( ) 377
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )100مائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من :
�أ � -ضرب بق�سوة �أو عذب حيوانا من احليوانات امل�ست�أن�سة � ،أو الداجنة � ،أو املتوح�شة
امل�أ�سورة .
ب �	-أرهق حيوانا بركوبه � ،أو �سوقه � ،أو حتميله ب�أكرث مما يطيق .
ج  -ا�شتط فـي ا�ستخدام حيوان غري �صالح للعمل ب�سبب �سنه � ،أو مر�ضه � ،أو جروحه ،
�أو لعاهة فيه � ،أو �أهمل فـي رعايته �إهماال ي�ؤدي �إىل �إحلاق الأذى به .
املـــادة ( ) 378
تكون املالحقة فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل بناء على �شكوى املجني عليه ،
وتنق�ضي الدعوى �أو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل  ،وذلك فيما عدا املادتني ( 374و )377
من هذا القانون .
البــاب الثانــي ع�شــر
اجلرائـم املتعلقـة بالتجـارة
الف�صــل الأول
الغــ�ش فـي املعامــالت
املـــادة ( ) 379
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتيــن كل من ا�ستعمــل �أي ميزان � ،أو وحدة غري �صحيحة للوزن �أو القيا�س �أو الكيل
�أو تخالف الوحدة احلقيقية مع علمه بذلك .
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املـــادة ( ) 380
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقــل عن ( )1000أ�ل ــف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�ش ــرة �آالف ريــال عمانــي
كل من �أنتج �أو �صنع �أو عر�ض �أو باع �أو خزن �أو نقل �أو �سوق �أو روج �أو �صرف � ،أو حاز بق�صد
البيع  ،مواد خمت�صة بغذاء الإن�سان �أو احليوان مغ�شو�شة �أو فا�سدة .
وت�ضاعف العقوبة �إذا نتج عنها �إ�ضرار ب�صحة الإن�سان �أو نفوق احليوان .
وتك ـ ــون العقوب ـ ــة ال�سج ـ ــن مـ ــدة ال تقـ ــل عــن ( )10ع�ش ـ ــر �سن ـ ــوات  ،وال تزيـ ـ ــد علــى ()15
خم�س ع�شرة �سنة �إذا ترتب عليها وفاة �شخ�ص .
ويعاقب على ال�شروع بذات العقوبة املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
املـــادة ( ) 381
يعاقــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة  ،وبغرامــة ال تقل عــن ()1000
�ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين كل من خزن �أو نقل
�سلعا فا�سدة �أو مقلدة بق�صد الت�سويق �أو البيع �أو التعديل �أو التغيري عليها .
املـــادة ( ) 382
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقــل عن (� )1000ألـ ــف ريــال عماين  ،وال تزي ــد على ( )10000ع�شـ ــرة �آالف ري ــال عماين
كل من غ ــ�ش املتعاقــد معه �ســواء فـي طبيعــة الب�ضاعــة �أو اخلدمــة �أو �صفاتهــا اجلوهريــة
�أو تركيبه ــا �أو الكمي ـ ــة التــي حتتويه ـ ــا مــن العنا�ص ــر املفي ــدة � ،أو فــي تاري ـ ــخ �صالحيته ـ ــا
�أو فـي نوعه ــا �أو م�صدره ــا  ،عندما يكون تعيني النــوع �أو امل�صــدر معتبـرا مبوجــب االتفــاق
�أو العادات .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ا�ستورد �أو ا�شرتى �أو روج هذه الب�ضاعة بق�صد االجتار فيها ،
مع علمه بذلك .
وت�شدد العقوبة على �أال جتاوز ال�ضعف � ،إذا نتج عنها �إ�ضرار ب�صحة الإن�سان �أو نفوق احليوان .
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املـــادة ( ) 383
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عن �شه ــر  ،وال تزي ــد علــى (� )2سنتي ــن  ،وبغرام ـ ــة ال تقـ ــل
عن ( )100مائـ ــة ري ــال عماين  ،وال تزي ــد على (� )1000أل ــف ري ــال عماين كــل مــن تو�ص ــل
�أو ح ــاول �أن يتو�صــل بالغ�ش لرفع �أو تخفي�ض �أ�سعار الب�ضائع �أو املــواد الغذائيــة �أو �أقــدم
على �أي عمل من �ش�أنه �إف�ساد قاعدة العر�ض والطلب فـي ال�سوق .
الف�صــل الثانــي
الإفـــال�س
املـــادة ( ) 384
يعد مفل�سا حمتاال  ،ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ()5
خم�س �سنوات كل تاجر �أ�شهر �إفال�سه بحكم بات  ،وثبت �أنه ارتكب �أحد الأفعال الآتية :
أ� �	-أخفى دفاتره �أو �أتلفها �أو بدلها �أو تالعب فـي بياناتها .
ب �	-أخذ �أو �أخفى �أو بدد جزءا من ماله �إ�ضرارا بدائنيه .
ج �	-أقر بدين �صوري �أو جعل نف�سه مدينا بطريق التدلي�س مببالغ لي�ست فـي ذمته
حقيقة �سواء �أكان ذلك فـي دفاتره �أم ميزانيته �أم غري ذلك من الأوراق �أم ب�إقراره
بذلك �شفاهة .
د  -امتنع عن تقدمي �أوراق �أو �إي�ضاحات طلبتها منه جهة خمت�صة  ،مع علمه مبا
يرتتب على ذلك االمتناع .
املـــادة ( ) 385
�إذا ك ــان املفل ــ�س �شرك ــة يعاق ــب ال�شرك ــاء املفو�ض ــون �أو �أع�ض ــاء جملــ�س الإدارة �أو املديــرون
�أو امل�صفون �أو مراقبو احل�سابات بالعقوبة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )384من هذا
القانون �إذا :
�أ �	-أقدموا على ارتكاب �أحد الأفعال املن�صو�ص عليها فـي تلك امل ــادة .
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ب  -ارتكبوا �أو �سهلوا بطريق الغ�ش والتدلي�س �أفعاال ت�ؤدي �إىل �إفال�س ال�شركة .
ج �	-أعلنوا ما يخالف احلقيقة عن ر�أ�س املــال املكتتب به �أو املدفوع .
د  -وزعوا �أرباحا �صورية .
هـ  -حت�صلوا على مكاف�آت تزيد على القدر املن�صو�ص عليه فـي القانون �أو فـي عقد
ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي .
املـــادة ( ) 386
يعد مفل�سا بالتق�صري  ،ويعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على �سنة كل تاجر
�أ�شهر �إفال�سه بحكم بات  ،وثبت �أنه ارتكب �أحد الأفعال الآتية :
أ� �	-أنفق مبالغ باهظة على م�صروفاته ال�شخ�صية �أو م�صروفات منزله .
ب �	-أنفق مبالغ فـي �أعمال امل�ضاربة فـي غري ما ت�ستلزمه �أعماله التجارية .
ج  -ا�شرتى ب�ضائع لبيعها ب�أقل من �أ�سعارها �أو اقرت�ض مبالغ �أو �أ�صدر �أوراقا جتارية
�أو ا�ستعمل طرقا �أخرى مما ي�سبب له خ�سارة كبرية ليح�صل على املـال حتى ي�ؤخر
�إ�شهار �إفال�سه .
د  -ح�صل على ال�صلح مع دائنيه بطريق التدلي�س .
هـ  -وفى بعد توقفه عن الدفع دين �أحد الدائنني �إ�ضرارا بالباقني �أو �سمح مبزايا
خا�صة لأحد الدائنني تف�ضيال له على الباقني  ،ولو كان ذلك بق�صد احل�صول
على ال�صلح .
و  -مل مي�سك دفاتر جتارية تكفـي للوقوف على حقيقة مركزه املايل .
ز  -مل يقدم �إىل املحكمة تقريرا عند طلب �شهر الإفال�س وفقا للأو�ضاع املقررة
قانون ــا �أو امتنــع عن تقدي ــم البيانــات التي تطلبه ــا املحكم ــة �أو مدي ــر التفلي�ســة
�أو قدم بيانات غري �صحيحة .
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املـــادة ( ) 387
�إذا كــان املفل ــ�س �شرك ــة يعاق ــب ال�شرك ــاء املفو�ض ــون �أو �أع�ض ــاء جمل ــ�س الإدارة �أو املديــرون
�أو امل�صفون �أو مراقبو احل�سابات بالعقوبة املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )386من هذا
القانون �إذا :
أ� � -أقدموا على ارتكاب �أحد الأفعال املن�صو�ص عليها فـي تلك امل ــادة .
ب  -ا�شرتكوا فـي �أعمال تخالف القانون �أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي ،
�أو �صادقوا على هذه الأعمال .
املـــادة ( ) 388
يعاقب مدير التفلي�سة بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات
�إذا اختل�س ماال للتفلي�سة فـي �أثناء قيامه ب�إدارتها � ،أو �أعطى بيانات غري �صحيحة تتعلق
بالتفلي�سة �أو �أقدم عن ق�صد على الإ�ضرار بالتفلي�سة �أو �أحد الدائنني .
املـــادة ( ) 389
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تقــل عن �شهر  ،وال تزيـد على �سنــة  ،وبغرامــة ال تقــل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
من �أخفى كل �أموال املفل�س �أو بع�ضها �أو �ساعد على ذلك  ،ولو كان زوجا له � ،أو من �أ�صوله
�أو فروعه .
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