
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 ملحــــق العــــــدد )1226(                                                           ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــــــات

مـــــرا�ســـيــــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة  

باإ�ســــــــــــدار قانـــــــــون اجلـــــــــــزاء . مر�ســـــــوم �سلطـانــــــي رقـــــم 2018/7 

رقم 

ال�سفحة

الأحـــد 26 ربيـع الثانــي 1439هـ                                               املـوافــــــق 14 ينايـــــــــــــر 2018م
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 مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2018/7

باإ�ســـدار قانــون اجلـــزاء

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـــل باأحكـــام قانـــون اجلـــزاء ، املرفـــق . 

املــادة الثانيــــة 

يلغـــــى قانـــــون اجلـــــزاء العمانـــــي ال�ســــادر باملر�ســــــوم ال�سلطانـــــي رقـــــم 74/7 ، كمـــــا يلغـــــى 

كــل مــا يخالـــف هـــذا القانـــون ، اأو يتعـــار�س مع اأحكامـــه . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سـدر 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

اأحكــام عامــة

البـاب الأول

اأحكـام متهيديـة

املـــادة ) 1 ( 

تعـــــد العقــــــوبات الـــــواردة فـي هــــذا القانــــون عقــــوبات تعزيريــــة ، اإل مــا ورد ب�ساأنــــــه نـــــ�س 

علــى عقوبـــة حـــد اأو ق�ســـا�س . 

املـــادة ) 2 ( 

ت�ســـــري اأحكـــــام الكتـــــاب الأول مــن هـــذا القانـــون على اجلرائــــــم املن�ســــــو�س عليهــــا فيـــه ، 

وفـي اأي قانون اآخر ما مل يرد فيه ب�ساأنها ن�س خا�س . 

املـــادة ) 3 ( 

ل جرميـــة ول عقوبـــة اإل بنـــاء علـى قانــون . 

املـــادة ) 4 ( 

اإدانته فـي حماكمة قانونية توؤمن له فيها ال�سمانات ال�سرورية  املتهم بريء حتى تثبت 

ملمار�سة حق الدفاع وفقا للقانون ، ول يوؤخذ �سخ�س بجرمية غريه . 

املـــادة ) 5 ( 

ل يعـــد اجلهـــل بالقانـــون عـــذرا . 

املـــادة ) 6 ( 

احلكم بالعقوبات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ل يحول دون احلكم مبا يكون للخ�سوم 

من الرد والتعوي�س وامل�سروفات واأي حقوق اأخرى . 

املـــادة ) 7 ( 

حت�سب املــدد واملواعيــد املن�سو�س عليها فـي هذا القانون بالتقويــم امليــالدي . 
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املـــادة ) 8 ( 

تعـــد كلمـــة ) ليـــال ( اأو عبـــارة ) فـي الليـــل ( فـي تطبيـــق اأحكــام هذا القانــون ، املــدة الواقعــة 

بني غروب ال�سم�س و�سروقها . 

املـــادة ) 9 ( 

تعد عالنية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون : 

  اأ  - القــــــول اأو ال�سيــــــاح اإذا ح�ســــل اجلهــــر بـــه ، اأو تـــم نقلـــه بـــاأي و�سيلــــــة فـي جمــــع 

        اأو مكــان عــام ، اأو مكــان متـــاح للجمهـــور . 

ب  - الأفعال اأو الإ�سارات اأو احلركات اإذا وقعت فـي اأي من الأمكنة املن�سو�س عليها 

فـي البند ) اأ ( من هذه املــادة ، اأو نقلت اإليه باأي و�سيلة اأو �سوهدت ممن ل دخل 

له فيها . 

املقروءة  اأو  املرئية  اأو  امل�سموعة  املواد  اأو  الرموز  اأو  ال�سور  اأو  الر�سوم  اأو  الكتابة  ج  - 

        اأو غريهــــا من طـــــرق التعبيــــر اإذا عر�ســـت اأو كـــان ي�ستطيـــع روؤيتهـــا اأو �سماعهـــا 

                  اأو قراءتها من كان فـي اأي من الأمكنة املن�سو�س عليها فـي البند ) اأ ( من هذه املـادة  ، 

        اأو وزعت بغري متييز اأو بيعت اأو عر�ست للبيع . 

املـــادة ) 10 ( 

يعد موظفا عاما فـي تطبيق اأحكام هذا القانون : 

 اأ  - كل من ي�سغــل من�سبــا حكوميــا . 

ب  - اأع�ساء جمل�س عمان ، واأع�ساء املجال�س البلدية . 

ج  - كـــل مـــن كلــــــف بالقيـــام بعمـــل معيـــن من اإحـــدى ال�سلطــــات العامـــة املخت�ســـــة 

فـي حـــدود تكليفـــه . 

د  - ممثلو احلكومة فـي ال�سركات ، والعاملون بال�سركات اململوكة للحكومة بالكامل ، 

       اأو تلـــك التي ت�ساهــم احلكومــة فـي راأ�س مالهــا بن�سبــة تزيــد على )40%( اأربعيـن 

       فـي املائة . 

هـ - اأع�ساء جمال�س اإدارة اجلمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام .

ول يحــول انتهــاء اخلدمــة اأو زوال ال�سفــة دون تطبيــق اأحكــام هذا القانــون متى وقعـــت 

اجلرمية فـي اأثناء اخلدمة اأو توفر ال�سفة . 
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املـــادة ) 11 ( 

يق�ســد بالأمــــوال العامـــة فـي تطبيـــق اأحكـــام هــذا القانــون ما يكـــون كلـــه اأو بع�ســه مملوكـــا 

لإحدى اجلهات الآتية اأو خا�سعا لإ�سرافها اأو لإدارتها : 

  اأ  - الدولة اأو وحدات اجلهاز الإداري بها . 

ب  - ال�سركـــات اململوكـــة بالكامـــل للحكومـــة ، اأو التي ت�ساهم فـي راأ�س مالهـا بن�سبـــة 

تزيـــد على )40%( اأربعني فـي املائة . 

 ج  - اأي جهة اأخرى ين�س القانون على اعتبار اأموالها اأموال عامة . 

البــاب الثانــي

تطبيـق القانـون مـن حيـث الزمـان واملكـان 

الف�ســل الأول

تطبيـق القانـون مـن حيـث الزمـان

املـــادة ) 12 ( 

يعاقـب على اجلرميــة طبقــا للقانــون النافذ وقت ارتكابهـا ، ويعتــد فـي حتديـــده بالوقــت 

الذي مت فيه فعل من الأفعال املكونة للجرمية دون النظر اإىل وقت حتقق نتائجها . 

املـــادة ) 13 ( 

احلكم  ي�سبح  اأن  وقبل   ، اجلرمية  ارتكاب  بعد  �سدر  اإذا  للمتهم  الأ�سلح  القانون  يطبق 

ال�سادر فيها باتا . 

واإذا �سدر - بعد �سريورة احلكم باتا - قانون يجعل الفعل الذي حكم على املتهم ب�سببه 

غري معاقب عليه يوقف تنفيذ احلكم ، وتنتهي اآثاره اجلزائية . 

املـــادة ) 14 ( 

ا�ستثناء من حكم املـــادة )13( من هذا القانون ، اإذا �سدر قانون بتجرمي فعل اأو بت�سديد 

يحول  الفرتة ل  انتهاء هذه  فاإن   ، بفرتة حمددة  موؤقتا  ذلك  وكان   ، له  املقررة  العقوبة 

اأو ال�سري فيها على ما وقع من جرائم خالل تلك الفرتة ، اأو تنفيذ  دون اإقامة الدعوى 

العقوبات املحكوم بها . 
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الف�ســل الثانــي

تطبيـق القانـون مـن حيـث املكـان

املـــادة ) 15 ( 

 ت�سري اأحكام هذا القانون على كل جرمية ترتكب فـي اإقليم الدولة ، مبا ي�سمله من اأرا�س 

خا�سعة ل�سيادتها ومياهها الإقليمية ، وما يعلوهما من ف�ساء جوي ، وي�سمل ذلك اجلرائم 

التي ترتكب على منت ال�سفن والطائرات ، التي متلكها الدولة ، اأو حتمل علمها ، اأو تديرها 

لأي غر�س ، اأينما وجدت . 

وتعد اجلرمية مرتكبة فـي الدولة اإذا وقع فيها فعل من الأفعال املكونة لها ، اأو اإذا حتققت 

نتيجتها ، اأو كان يراد اأن تتحقق فيها . 

املـــادة ) 16 ( 

مع عدم الإخالل بالتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ، ل ت�سري اأحكام 

هذا القانون على : 

املــارة  اأو  اأ - اجلرائم التي ترتكب على منت ال�سفن والطائرات الأجنبية املوجــودة   

باإقليم الدولة اإل اإذا م�ست هذه اجلرائم اأمن الدولة ، اأو كان اجلاين اأو املجني 

ال�سلطات  من  امل�ساعدة  الطائرة  قائد  اأو  ال�سفينة  ربان  طلب  اأو   ، عمانيا  عليه 

العمانية ، اأو اإذا جاوز الفعل �سفري ال�سفينة اأو الطائرة .

ب - اجلرائـــــم التـي يقرتفهــــا موظفــــو ال�سلـــك الدبلوما�ســي والقنا�ســـــل الأجانــــب ، 

        وهم متمتعون باحل�سانة التي يخولهم اإياها القانون الدويل العام . 

املـــادة ) 17 ( 

 ت�سري اأحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة اأيا من اجلرائم الآتية :  

 اأ  - جرمية ما�سة باأمن الدولة اأو �سنداتها املالية املاأذون باإ�سدارها قانونا اأو طوابعها 

اأو جرمية تقليد اأو تزوير حمرراتها اأو اأختامها الر�سمية . 

ب  - جرمية تزوير اأو تزييف اأو تقليد عملة اأو م�سكوكات معدنية عمانية اأو ترويجها ، 

        اأو حيازتها بق�سد تداولها ، اأو اإدخالها اإىل الدولة اأو اإخراجها منها . 
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املـــادة ) 18 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على كل عماين اقرتف خارج الدولة فعال يعد جناية اأو جنحة ، 

التي  الدولة  الفعل معاقبا عليه فـي  ، وكان  الدولة  اإىل  عــــاد  اإذا   ، القانون  مبقت�سى هذا 

ارتكب فيها بال�سجـــــن مدة ل تقـــل عن �سنــة حتى ولو فقد اجلن�سيــــة العمانيــــة اأو اكت�سبها 

بعد ارتكابــــــه تلك اجلرميـــــة ، اإل اإذا ثبــــت اأنـه قــــــد حوكـــم فــي اخلــــــارج ، وثبتـــــت براءتــه ، 

اأو اإدانتــــه ، وا�ستوفــى العقوبــــــة ، اأو �سقطت عنه ، اأو انق�ست الدعوى . 

اإذا اختلــــف القانـــون العمانـــي وقانــون مكـــان اجلرميــة ، وجـــب اأن يراعــى هــذا الختــالف 

مل�سلحة املتهم . 

املـــادة ) 19 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على : 

 اأ  - اجلرائـــم التي تقــع فـي اخلـــارج من موظـــف عمانـــي فـي اأثنـــاء ممار�ســة وظيفته 

       اأو مبنا�سبة ممار�سته اإياها . 

ب  - اجلرائــــم التي يقرتفهــــــا موظفـــو ال�سلكـني الدبلوما�ســي والقن�سلـــي العمانيــــون 

            فـي اخلارج ، وهم متمتعون باحل�سانة الدبلوما�سية مبقت�سى التفاقيات الدولية . 

املـــادة ) 20 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على كل اأجنبي وجد فـي الدولة بعد اأن ارتكب فـي اخلارج جرمية 

معاقبــا عليهــا بعقوبـــة �سالبــة للحرية مدة ل تقــل عن �سنــة فـي قانــون الدولــة التي وقعت 

فيها اجلرمية ، ومل يكن قد طلب ت�سليمه من قبل ، اإل اإذا ثبت اأنه قد حوكم فـي اخلارج 

وثبتــــت براءتــــه ، اأو اإدانتــــه ، وا�ستوفـى العقوبـــة ، اأو �سقطــــت عنــــه ، اأو انق�ســــت الدعــــوى ، 

واإذا اختلــف القانـــون العمانــي وقانــون مكان اجلرميــة ، وجــب اأن يراعــى هذا الختــالف 

مل�سلحة املتهم . 

املـــادة ) 21 ( 

تعــــد الأ�سخـــــا�س العتباريـــــة اخلا�سعة وفقـــــا لأحكـــام هذا القانــــــون م�سوؤولــــــة جزائيــــا 

عــــن اجلرائــــــم التـــي يرتكبهــــا ممثلوهــــا اأو مديروهــــــا اأو وكالوؤهـــــا حل�سابهــــا اأو با�سمهــــا ، 

ول يجـوز احلكـم بغيـر الغرامـة وما يتنا�سـب من العقوبـات الفرعيـة املقـررة قانونـا .
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البــاب الثالــث

تق�سيـم اجلرائــم واأركـان اجلرميــة

الف�ســل الأول

اأنــواع اجلرائــم

املـــادة ) 22 ( 

اأنــواع : اجلنايات واجلنح واملخالفات ويحــدد نوع اجلرميــة  اإىل ثالثــة  تنق�ســم اجلرائــم 

مبقت�سى احلد الأق�سى للعقوبة املقررة لها فـي القانون . واإذا كانت اجلرمية معاقبا عليها 

بال�سجن والغرامة ، فيتحدد نوعها بح�سب عقوبة ال�سجن . 

املـــادة ) 23 ( 

اأخــف  نوع  من  عقوبة  لها  املقررة  بالعقوبة  املحكمة  ا�ستبدلت  اإذا  اجلرمية  نوع  يتغري  ل 

اأو اأ�ســد ، ما مل ين�س القانون على خالف ذلك . 

املـــادة ) 24 ( 

اجلنايـــــات هي اجلرائـــــم املعاقـــــب عليهـــــا بالإعـــــدام اأو ال�سجــن املطلــق اأو ال�سجـــن املوؤقـــت 

من )3( ثالث �سنــوات اإىل )15( خم�س ع�ســرة �سنــة . 

املـــادة ) 25 ( 

، ول تزيد  اأيام  بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة  املعاقب عليها  اجلنــح هي اجلرائم 

على )3( ثــالث �سنــوات ، وبالغرامــة التي ل تقل عن )100( مائــة ريــال عماين ، ول تزيــد 

على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املـــادة ) 26 ( 

املخالفــات هي اجلرائم املعاقب عليها بال�سجن مدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام ، وبالغرامة 

التي ل تقـــل عن )10( ع�ســـرة ريــالت عمانيــة ، ول تزيــد على )100( مائــة ريــال عمانــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 
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الف�ســل الثانــي

الركــن املــادي

املـــادة ) 27 ( 

يتكون الركن املــادي للجرمية من ن�ساط جمرم قانونا بارتكاب فعل ، اأو امتناع عن فعل . 

املـــادة ) 28 ( 

ل ي�ساأل �سخ�س عن اجلرمية ما مل تكن نتيجة ل�سلوكه الإجرامي ، وي�ساأل عنها ولو كان 

قد اأ�سهم مع �سلوكه الإجرامي فـي اإحداثها �سبب اآخر �سابق اأو معا�سر اأو لحق ، متى كان 

هذا ال�سبب متوقعا اأو حمتمال وفقا لل�سري العادي لالأمور ، اأما اإذا كان ذلك ال�سبب وحده 

كافيـــا لإحـــــداث نتيجــــة اجلرميــــة ، فــال ي�ســــاأل الفاعــــل فـي هــــذه احلالــــة اإل عــن الفعـــــل 

الـــذي ارتكبـــه . 

املـــادة ) 29 ( 

اأثره  اأو خاب  اأوقف  اإذا  اأو جنحة  ارتكاب جناية  تنفيذ فعل بق�سد  فـي  البدء  ال�ســروع هو 

ل�سبب ل دخل لإرادة اجلاين فيه . 

املادي  املكونة للركن  ارتكاب فعل يعد فـي ذاته جزءا من الأجزاء  التنفيذ  ويعد بدءا فـي 

للجرمية ، اأو يوؤدي اإليه حال ومبا�سرة . 

ول يعـــد �سروعــا جمــرد العــزم على ارتكابهــا ول الأعمــال التح�سرييــة لهــا ، ما مل ينــ�س 

القانون على خالف ذلك . 

املـــادة ) 30 ( 

يعاقــــب على ال�ســــروع فـي ارتكـــــاب اجلنايـــــة بالعقوبـــات التاليــــــة ، مـا لـم ينـــــ�س القانـــــون 

على خالف ذلك : 

العقوبة  كانت  اإذا  �سنوات  �سبع   )7( تقل عن  ملدة ل  ال�سجن  اأو   ، املطلق  ال�سجن   - اأ  

املقررة للجرمية الإعدام . 

ب  - ال�سجـــــن مــــدة ل تقـــــل عـن )3( ثـــــالث �سنـــــوات ، ول تزيـــد على )7( �سبــع �سنـــوات 

       اإذا كانت العقوبة املقررة للجرمية ال�سجــن املطلــق . 

ج  - ال�سجن مدة ل تزيد على ن�سف احلد الأدنى اإذا كانت العقوبة املقررة للجرمية 

ال�سجــن املوؤقــت . 
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املـــادة ) 31 ( 

ل يعاقب على ال�سروع فـي اجلنح اإل فـي احلالت التي ين�س عليها القانون �سراحة . 

املـــادة ) 32 ( 

اجلزائية  والتدابري  والتكميلية  التبعية  بالعقوبات  اخلا�سة  الأحكام  ال�سروع  على  ت�سري 

املقررة للجرمية التامة . 

الف�ســل الثالــث

الركــن املعنــوي

املـــادة ) 33 ( 

الركـــــن املعنــــوي للجرميـــة هـــو العمـــــد فـــي اجلرائـــــم املق�ســـودة ، واخلطــــاأ فـي اجلرائــــم 

غيـــر املق�ســــودة . 

ويتوفـــر العمـــد باجتـــاه اإرادة اجلانــي اإلــى ارتكــاب فعـــل اأو المتنــاع عن فعل متى كان هذا 

نتيجة  اأي  اأو  مبا�سرة  نتيجة  اإحداث  بق�سد  وذلك   ، قانونا  جمرما  المتناع  اأو  الرتكاب 

اأخرى جمرمة قانونا يكون اجلاين قد توقعها وقبل املخاطرة بها . 

وتكون اجلرمية عمدية كذلك اإذا وقعت على غري ال�سخ�س املق�سود بها .

ويتوفر اخلطاأ اإذا وقعت النتيجة الإجرامية ب�سبب خطاأ الفاعل ، اأو عدم مراعاة القوانني 

اأو الأنظمة . 

املـــادة ) 34 ( 

ل عقاب على من اأقدم على الفعل اجلرمي بعامل غلط مادي ، واقع على اأحد العنا�سر 

املكونة للجرمية . 

اإل اأنه ي�سرتط فـي اجلرائم غري املق�سودة ، األ يكون الغلط ناجتا عن خطاأ الفاعل . 

املـــادة ) 35 ( 

 اإذا جهــــل اجلانـــــي وجـــود ظــــرف م�ســــدد يغيــــر من و�ســــف اجلرميــــة ، فــال ي�ســــاأل عنه ، 

ولكنه ي�ستفيد من العذر القانوين ، ولو كان يجهل وجوده . 

املـــادة ) 36 ( 

ل يعتد بالباعث على ارتكاب اجلرمية ما مل ين�س القانون على خالف ذلك . 
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البــاب الرابــع

امل�ساهمـة اجلزائيـة

الف�ســل الأول

الفاعـل وال�سريـك

املـــادة ) 37 ( 

يعــد فاعــال للجرميــة : 

 اأ  - من ارتكبها وحده ، اأو مع غريه . 

ب  - من �ساهـم فـي ارتكابها ، اإذا كانــــت تتكــــون من جملـــــة اأفعــــال ، فاأتــى عمـــــدا فعـــــال 

       من الأفعال املكونة لها . 

ج  - من �سخر غريه باأي و�سيلة لتنفيذ الفعل املكون للجرمية ، اإذا كان هذا ال�سخ�س 

الأخري غري م�سوؤول جزائيا عنها اأو ح�سن النية . 

املـــادة ) 38 ( 

يعــد �سريكــا فـي اجلرميــة :  

 اأ  - من اتفق مع غريه على ارتكابها ، فوقعت بناء على هذا التفاق . 

ب  - مــن اأعطــــى الفاعـــــــل �سالحـــــــا اأو اآلت اأو معلومـــــــات اأو اأي �سيء اآخـــــــر ا�ستعمـله 

        فـي ارتكاب اجلرمية مع علمه بها اأو �ساعده عمدا باأي طريقة اأخرى فـي الأعمال 

املجهزة اأو امل�سهلة اأو املتممة لرتكابها . 

ج  - من حر�س على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحري�س . 

وتتوافر م�سوؤولية ال�سريك �سواء اأكان ات�ساله بالفاعل مبا�سرا اأم غري مبا�سر . 

املـــادة ) 39 ( 

يعاقـــب بعقوبـــة الفاعـــل كل �سريــــك كان حا�ســـرا فـي اأثنـــاء ارتكـــاب اجلرميــة اأو اأي فعـــل 

من الأفعال املكونة لها ، وال�سريك الذي لول م�ساعدته ملــا ارتكبت اجلرمية . 

اأمـــا غيــــره من ال�سركــــاء فيعاقــــب بال�سجــــن املطلــــق اإذا كانــــت العقوبــــة املقــــررة الإعــــدام ، 

واإذا كانـــت العقوبـــة املقـــررة للفعـــل ال�سجــن املطلــق عوقــب ال�سريك بال�سجــن مــدة ل تقــل 

عن )10( ع�سر �سنـــوات ، ول تزيـــد على )15( خمـــ�س ع�ســـرة �سنة ، وفـي احلـــالت الأخرى 

تكون العقوبـــة مبا ل يزيد على ن�سف احلد الأق�سى املقرر لها . 
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الف�ســل الثانــي

اأثـر ظـروف اجلرميـة علـى امل�ساهميـن

املـــادة ) 40 ( 

ي�ستفيــد جميـــع امل�ساهميـــن من الظــروف املاديـــة املخففــة ، ولو مل يعلمـــوا بها ، ول ي�ســـاأل 

عن الظروف املادية امل�سددة اإل من علم بها . 

املـــادة ) 41 ( 

ل تاأثري لالأ�سباب والظروف ال�سخ�سية اإل ملن توافرت لديه ، �سواء اأكانت معفية اأم خمففة 

اأم م�سددة للعقاب اأم مانعة من امل�سوؤولية اجلزائية . 

املـــادة ) 42 ( 

يعاقب من �ساهم فـي اجلرمية ، فاعال كان اأم �سريكا ، بعقوبة اجلرمية التي وقعت فعال ، 

ولو كانت غري التي ق�سد ارتكابها ، متى كانت اجلرمية التي وقعت نتيجة حمتملة لأفعال 

امل�ساهمة التي ارتكبت منه . 

املـــادة ) 43 ( 

اإذا تغيــر و�ســــف اجلرميـــة اأو العقوبـــة باعتبـــار ق�ســـد مرتكـــب اجلرميـــة اأو علمـــه بظروفهــا 

عــوقب ال�سركاء فـي اجلرمية ، كل منهم بح�سب ق�سده اأو علمه . 

البــاب اخلامــ�س

عـوار�س امل�سوؤوليـة اجلزائيـة

الف�ســل الأول

ا�ستعمــال احلــق

املـــادة ) 44 ( 

بواجب مقررين مبقت�سى  قياما  اأو  ا�ستعمال حلق  نية  بح�سن  الفعل  وقع  اإذا  ل جرمية 

القانون .

ويعــد ا�ستعمــال للحــق :
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 اأ - تاأديـــب الآبـــاء ومن فـي حكمهـــم لالأولد الق�ســـر فـي حـــدود ما هو مقـــرر �سرعـــا 

اأو قانــونا .

ب - ممار�ســــة الأعمـــال الطبيـــة متى متـــت وفقـــا لالأ�ســـول العلميـــــة املتعـــارف عليهـــا 

فـي املهن الطبية املرخــ�س بهــا ، وبر�ســـا املريـــ�س اأو من ينـــوب عنه ، �سراحـــة 

اأو �سمنا ، اأو اإذا كان التدخل الطبي �سروريا فـي احلالت العاجلة التي تقت�سي 

ذلك ، اأو كان املري�س فـي ظروف جتعله ل ي�ستطيـــع التعبيـــر عن اإرادته وكـــان 

من املتعذر احل�سول فـي الوقت املنا�سب على ر�سا من ينوب عنه .

 ج - اأعمال العنف التي تقع اأثناء ممار�سة الألعاب الريا�سية فـي احلدود املقررة للعب ، 

       ومع مراعاة قواعد احلذر واحليطة .

 د - اأعمـــال العنــف التي تقع على من ارتكـــب جرميــة متلب�ســـا بهــا ، بق�ســـد �سبطـــه ، 

وذلك بالقدر الالزم لهذا الغر�س .

الف�ســل الثانــي

اأداء الواجــب وترخيـ�س القانـون

املـــادة ) 45 ( 

ل جرمية اإذا وقع الفعل من موظف عام فـي اأي من احلالتني الآتيتني :  

 اأ  - اإذا ارتكــب الفعــل تنفيـــذا لواجـــب فر�ســـه القانـــون اأو فر�سه اأمر �سرعي �ســادر 

عن ال�سلطات املخت�سة .

ب  - اإذا ارتكــب الفعــل بح�ســن نيــة تنفيــذا لقانــون . 

الف�ســل الثالــث

الدفـاع ال�سرعـي

املـــادة ) 46 ( 

توافرت  اإذا  احلق  هذا  ويقوم   ، ال�سرعي  الدفاع  حلق  ا�ستعمال  الفعل  وقع  اإذا  جرمية  ل 

ال�سروط الآتية :  
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 اأ  - اإذا واجــــه املدافــــــع خطــــرا حــــــال من جرميــــة علــى نف�ســــــه اأو عر�ســــــه اأو مالــــــه 

اأو نف�س غريه اأو عر�سه اأو مالــه ، اأو اعتقـــد قيـــام هـــذا اخلطـــر ، وكان اعتقــــاده 

مبنيـــا على اأ�سباب معقولة . 

ب - اأن يتعــــــذر علــى املدافــــع اللتجــــــاء اإلــى ال�سلطــــات العامــــــــة فـي الوقـــــــت املنا�ســـــب 

لدفع هذا اخلطر . 

ج - األ توجد و�سيلة اأخرى لدفع هذا اخلطر . 

 د - اأن يكون الدفاع لزما لدفع العتداء ، ومتنا�سبا معه . 

هـ - اأن يكون الدفاع موجها اإىل م�سدر العتداء . 

املـــادة ) 47 ( 

اإذا جتاوز املدافع بح�سن نية حدود حق الدفاع ال�سرعي ، اأو اعتقد خطاأ اأنه فـي حالة دفاع 

�سرعي ، فاإنه يكون م�سوؤول عن اجلرمية التي ارتكبها . 

وللمحكمــــة فـي هــــذه احلالــــة اأن حتكـــــــم بعقوبـــــــة اجلنحـــــــة بـــــــدل من عقوبـــــة اجلنايـــــة ، 

واأن حتكم بعقوبة املخالفة بدل من عقوبة اجلنحة . 

املـــادة ) 48 ( 

م�سوؤول  غري  احلق  هذا  �سده  امل�ستعمل  ال�سخ�س  كان  ولو   ، ال�سرعي  الدفاع  حالة  تقوم 

جزائيا ، وفقا لأحكام موانع امل�سوؤولية املقررة قانونا .

الف�ســل الرابــع

موانـع امل�سوؤوليـة اجلزائيـة 

املـــادة ) 49 ( 

ل ي�ساأل جزائيا من مل يبلغ التا�سعة من عمره وقت ارتكاب اجلرمية . ول يعتد فـي تقدير 

ال�سن بغري وثيقة ر�سمية ، فاإذا مل توجد قدرت �سنه مبعرفة اجلهة املخت�سة . 

املـــادة ) 50 ( 

ل ي�ســاأل جزائيــا من كان وقــت ارتكــاب اجلرميــة فاقــد الإدراك اأو الإرادة جلنــون ، اأو عاهــة 

فـي العقل ، اأو غيبوبة نا�سئة عن عقاقري اأو مواد خمدرة اأو م�سكرة اأيا كان نوعها ، اأعطيت 

ق�سرا عنه اأو تناولها بغري علم بها ، اأو لأي �سبب اآخر يقرر العلم اأنه يفقد الإدراك اأو الإرادة . 
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املـــادة ) 51 ( 

فيمـــا عــدا جرائــم القتــل ، ال يعاقــب من ارتكــب جرمية اأجلاأتــه اإليها �ســرورة وقايــة نف�ســه 

اأو ماله اأو عر�سه ، اأو نف�س غريه اأو ماله اأو عر�سه من خطر ج�سيم على و�سك الوقوع ، 

ومل يكن الإرادته دخل فـي حلوله ، كما ال يعاقب من اأجلئ اإىل ارتكاب جرمية ب�سبب اإكراه 

مادي اأو معنوي . 

وي�ستـــرط فـي احلالتيـــن ال�سابقتيــــن اأال يكــــون فـي مكنـــة مرتكـــب اجلرميـــة منـــع اخلطـــر 

بو�سيلة اأخرى ، واأن تكون اجلرمية بالقدر ال�سروري لدفعه ومتنا�سبة معه . 

الف�صــل اخلامــ�س

العفـو العـام والعفـو اخلـا�س

املـــادة ) 52 ( 

ي�سدر العفو العام مبر�سوم �سلطاين ، وميحـــو العفو العام اجلرمية واآثارها القانونية ،   �أ - 

كمــا اأنـــه ي�سقـــط كل العقوبات االأ�سلية والتبعية والتكميلية املق�سي بهــا ومـــا يتبعهــا 

من ر�سوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة . ال مينع العفو العام من احلكم 

للمت�سرر بالتعوي�س الذي يطلبه ، وال من اإنفاذ احلكم الذي يق�سي بهذا التعوي�س . 

كذلك ال يوؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات امل�ستوفاة ، وال على االأ�سياء امل�سادرة . 

ال ي�سمل العفو العام منع االإقامة وطـــرد االأجنبـــي اإال اإذا نــ�س مر�سوم العفو على ذلك 

�سراحة . 

العقوبـة  اخلـا�س  العفو  وي�سقط   ، ال�سلطان  جاللة  من  باأمر  اخلـا�س  العفـو  مينـح   - ب 

العقوبات  اأما   ، قانونا  مقررة  منها  اأخف  عقوبة  بها  يبدل  اأو  يخف�سها  اأو  االأ�سلية 

التبعيـــة والتكميليـــة املق�ســي بها فـــال تكـون م�سمولـــة بالعفــو اخلــا�س ، اإال مبوجــب 

نـ�س �سريح فـي االأمر ال�سلطاين الذي مينحه . 

وفــي جميع االأحوال ال يكـــون للعفــو اأثـــر علــى مـــا �سبــق تنفيــذه مــن عقوبــة ، كمــا ال يخــل 

مبــا يكــون للخ�ســـوم اأو لغريهــم مــن حقـــوق . 
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البــاب ال�ســاد�س

العقـــوبات

الف�ســل الأول

العقـــوبات الأ�سليــة

املـــادة ) 53 ( 

العقــوبات الأ�سليـــة هـي :  

 اأ  - الإعـــدام .

ب  - ال�سجـــن . 

ج  - الغـــرامـــة . 

املـــادة ) 54 ( 

ال�سجن هو اإيداع املحكوم عليه فـي اإحدى املن�ساآت العقابية املخ�س�سة قانونا لهذا الغر�س 

للمدة املحكوم بها اإذا كان ال�سجن موؤقتا ، اأو مدى احلياة اإذا كان ال�سجن مطلقا . 

املـــادة ) 55 ( 

الغرامة هي اإلزام املحكوم عليه باأن يدفع للخزانة العامة للدولة املبلغ املحكوم به . 

الف�ســل الثانــي

العقوبـات التبعيـة والتكميليـة

املـــادة ) 56 ( 

تعـــد العقوبـــة تبعيــة اإذا كان القانــون يق�سي بها كاأثـــر حتمــي للحكــم بالعقوبــة الأ�سليــة ، 

وتعد تكميلية اإذا كان توقيعها متوقفا على نطق القا�سي بها اإذا اأجاز القانون له توقيعها . 

املـــادة ) 57 ( 

العقـــوبات التبعيـــة والتكميليـــة هـي :  

 اأ  - احلرمـــان من كـــل اأو بعـــ�س احلقـــوق واملزايـــا املن�ســـو�س عليهــا فـي املـــادة )58( 

من هذا القانون . 
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ب  - امل�ســــادرة . 

ج  - منــع الإقامة فـي مكان معني اأو ارتياده . 

 د  - احلرمان من مزاولة املهنة . 

هـ - اإلغاء الرتخي�س . 

و  - اإبعاد الأجنبــي . 

ز  - اإغـــالق املكـــان اأو املحـــل . 

ح  - حـــل ال�سخـــ�س العتبـــاري . 

ط  - الو�سع حتت مراقبة ال�ســرطة . 

ي  - ن�ســر احلكـــــــم . 

ك  - التكليف باأداء خدمة عامة . 

املـــادة ) 58 ( 

احلكم بعقوبة نافذة فـي جناية ي�ستتبع بقوة القانون من وقت �سدوره حرمــان املحكــوم 

عليه مدة تنفيذ العقوبة ، ومــدة �سنــة واحــدة تاليــة ، وذلك من احلقــوق واملــزايا الآتية :  

اأ  - تويل الوظائف العامة . 

ب  - ع�سوية املجال�س والهيئات واملوؤ�س�سات العامة ، وجمال�س اإدارة �سركات امل�ساهمة 

العامة اأو اأن يكون مديرا لها . 

ج  - حق الرت�سح والنتخاب . 

د  - ملكية ون�سر وحترير ال�سحف . 

هـ - تويل الو�ساية اأو القوامة عن الق�سر ، ومن فـي حكمهم . 

و  - اإدارة املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية ، وممار�سة اأي ن�ساط 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�سادرة ، يجوز للمحكمة عند احلكم 

بالإدانـــة فـي جنايـــــة اأو جنحــــة اأن حتكـــم مب�ســـادرة الأ�سيـــــاء امل�سبوطــــة التــي حت�سلـــــت 

من اجلرمية ، اأو التي ا�ستعملت فـي ارتكابها ، اأو التي كانت معدة لال�ستعمال فيها . 

واإذا كانت الأ�سياء املذكورة من التي يعد �سنعها اأو ا�ستعمالها اأو حيازتها اأو بيعها اأو عر�سها 

للبيع جرمية فـي ذاته ، وجب احلكم بامل�سادرة فـي جميع الأحوال ، ولو مل تكن تلك الأ�سياء 

ملكا للمتهم . 

املـــادة ) 60 ( 

اإذا حكم على اأجنبي بعقوبة �سالبة للحرية فـي جناية وجب على املحكمة اأن حتكم باإبعاده 

عن البالد بعد النتهاء من تنفيذ العقوبة . 

ويجوز للمحكمة اأن تاأمر باإبعاده عند احلكم عليه بعقوبة اجلنحة . 

وفـي جميـــع الأحـــوال يكـــون الإبعـــاد ب�سفـــة دائمـــة اأو ملـــدة تتــراوح بني )3( ثــالث �سنــوات ، 

و)15( خم�س ع�سرة �سنة . 

املـــادة ) 61 ( 

فيما عدا احلالت التي ين�س فيها القانون على عقوبات تبعية اأو تكميلية ، يجوز للمحكمة 

عند احلكم بالإدانــة فـي جناية اأو جنحــة اأن حتكــم بواحــدة اأو اأكثـــر من العقوبـــات الـــواردة 

فـي املـــادة )57( من هذا القانون . 

املـــادة ) 62 ( 

اإذا خالـف املحكـوم عليه الأحكـام والأوامـر ال�سادرة تطبيقـا للمادتــني )57 ، 58( مــن هــذا 

القانون جاز للمحكمة اإ�سدار اأمر ب�سجنه مدة ل تزيد على �سهر . 

الف�ســل الثالــث

تنفيـذ العقوبـات

املـــادة ) 63 ( 

اإذا انطبــق على الواقعـــة اأكثـــر من و�ســـف قانونـــي وجـــب بعد اإثبـــات الأو�ســاف فـي احلكــم 

اعتبار و�سف اجلرمية الأ�سد ، واحلكم بعقوبتها دون غريها . 

على اأنه اإذا انطبق على الفعل ن�س جزائي خا�س فيوؤخذ عندئذ بالن�س اخلا�س . 
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املـــادة ) 64 ( 

اإذا وقعت عدة جرائم لغر�س واحد ، وكانت مرتبطة ببع�سها ارتباطا ل يقبل التجزئة ، 

فيجب اعتبارها كلها جرمية واحدة ، واحلكم بالعقوبة الأ�سد املقررة لأي من تلك اجلرائم . 

املـــادة ) 65 ( 

اإذا ثبتت عدة جنايات اأو جنح ، يق�سى بعقوبة لكل جرمية ثم تدغم العقوبات ببع�سها ، 

ويحكم بتنفيذ العقوبة الأ�سد دون �سواها . 

ويجــوز جمع هـــذه العقوبـــات ، علـى األ يتعــــدى جمموعهـــا �سعـــف العقوبــة املحــددة قانونــا 

للجرميــة الأ�ســد . 

املـــادة ) 66 ( 

اإذا مل يكن قد حكـــم باإدغـــام العقوبـــات اأو جمعهـــا ، اأحال الدعـــاء العــام الأمــر اإىل املحكمــة 

التي اأ�سدرت احلكم الأخري للف�سل فـي اأمر الإدغام اأو اجلمع . 

املـــادة ) 67 ( 

ل يجـــوز الإدغـــام بني عقوبـــة واأخرى اإذا ح�سلت اجلرميـة الالحقــة بعد �ســدور حكـم بـات 

فـي اجلرميـــة ال�سابقـــة . 

املـــادة ) 68 ( 

ل تخ�ســع لقاعــدة الإدغــام العقــوبات الآتيــة : 

 اأ  - العقوبات املحكوم بها فـي املخالفات . 

ب  - العقوبات التبعية والتكميلية حتى لو اأدغمت العقوبات الأ�سلية . 

ج - الغرامــات املاليـــة املحكوم بها فـي اجلرائـــم الواقعـــة على املــال العام اأو الوظيفة 

العامة .

املـــادة ) 69 ( 

اإذا جمعـت العقــوبات الأ�سليــة ، جمعــت حكمــا العقوبــات التابعــة لهــا . 

املـــادة ) 70 ( 

جتــب عقــوبة الإعــدام جميــع العقــوبات الأخــرى ، عــدا عقــوبة امل�ســادرة . 
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الف�ســل الرابــع

وقـف التنفيـذ

املـــادة ) 71 ( 

للمحكمـــة عنــــد احلكـــم بعقوبـــة الغرامـــة اأو ال�سجـــن مـــدة تقــــل عـــن )3( ثــــالث �سـنـــوات ، 

اأن تاأمـــــر فـي احلكــــــم بوقــــف التنفيـــــذ اإذا راأت مـــن اأخـــــــالق املحكـــــــوم عليــــــه ، اأو ما�سيــــــه 

اأو �سنــــه ، اأو الظـــروف التي ارتكبـــت فيها اجلرميـــة ما يبعـــــث على العتقــــاد باأنــه لــن يعـــود 

اإىل ارتكاب جرمية ، متى كان له حمل اإقامة معلوم . 

وللمحكمة اأن جتعل وقف التنفيذ �سامال الآثار اجلزائية املرتتبة على احلكم ، اأو اأي عقوبة 

تبعية اأو تكميلية عدا امل�سادرة . 

املـــادة ) 72 ( 

للمحكمـــــة اأن جتعـــــل وقـــف تنفيـــذ احلكـــم م�سروطـــا بالـــرد اأو بـــاأداء املبالـــغ املحكـــوم بهـــا ، 

وذلك خالل اأجل يحدد فـي احلكم . 

املـــادة ) 73 ( 

تكون مدة وقف تنفيذ العقوبة املحكوم بها )3( ثالث �سنوات ، تبداأ من اليوم الذي ي�سبح 

فيه احلكم نهائيا ، فاإذا انق�ست مدة الوقف دون اأن ي�سدر خاللها اأمر باإلغائه ، عد احلكم 

كاأن مل يكن . 

املـــادة ) 74 ( 

يجوز الأمر باإلغاء وقف التنفيذ فـي اأي من احلالتني الآتيتني :  

 اأ  - اإذا �سدر �سد املحكوم عليه خالل مدة الوقف حكم بال�سجن مدة تزيد على )3( 

ثالثة اأ�سهر عن جرمية عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف اأو بعده . 

ب  - اإذا ظهـــر خـــالل مدة الوقـــف اأن املحكـــوم عليه �ســـدر �ســـده قبـل الوقـــف حكـــم 

كاملن�سو�س عليه فـي البند ال�سابق ، ومل تكن املحكمة قد علمت به . 

املـــادة ) 75 ( 

ي�سدر الأمر باإلغاء وقف التنفيذ من املحكمة التي اأ�سدرت احلكم ، وذلك بناء على طلب 

الدعاء العام بعد تكليف املحكوم عليه باحل�سور . 
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البــاب ال�سابــع

ظـروف اجلرميـة

الف�ســل الأول

الأعــذار القانونيــة

املـــادة ) 76 ( 

الأعذار اإما اأن تكون معفية من العقاب اأو خمففة له ، ول عذر اإل فـي الأحوال التي يحددها 

القانون . 

املـــادة ) 77 ( 

العذر املعفـي مينع من احلكم باأي عقوبة ، عدا امل�سادرة واإبعاد الأجنبي والإغالق . 

املـــادة ) 78 ( 

يعـــد عـــذرا خمففـــا : 

  اأ - نق�س اأو �سعف الإدراك اأو الإرادة لدى اجلاين وقت ارتكاب اجلرمية . 

ب - ال�ستفزاز ال�سديد اإذا �سدر من املجني عليه بغري حق . 

املـــادة ) 79 ( 

تخفف العقوبة املقررة فـي حال توافر العذر املخفف على الوجه الآتي :  

 اأ  - اإذا كانـــت العقوبـــة املقـــررة للجنايـــة هي الإعــــدام ، تخفـــف اإىل ال�سجـــن املطلـــق ، 

       اأو ال�سجــن الذي ل تقــل مدتــه عن �سنــة واحــدة . 

ب  - اإذا كانـــت العقوبـــة املقـــررة للجنايــــــة هــي ال�سجـــن املطلـــق ، تخفـــف اإىل ال�سجـــن 

الذي ل تقل مدته عن )6( �ستة اأ�سهر . 

ج  - اإذا كانــت العقوبة املقررة للجنايــة هي ال�سجن املوؤقــت ، تخفف اإىل ال�سجن الذي 

      ل تقل مدته عن )3( ثالثة اأ�سهر . 

د  - اإذا كانت العقوبة مقررة جلنحة فال تتقيد املحكمة بحد اأدنى . 
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الف�سـل الثانـي

اأ�سبـاب التخفيـف

املـــادة ) 80 ( 

اإذا راأت املحكمة اأن ظروف اجلرمية اأو اجلاين ت�ستدعي الراأفة ، جاز لها اأن تخفف العقوبة 

املقررة على الوجه الآتي :  

  اأ  - اإذا كانــــت العقوبــــة املقــــررة للجنايــــة هي الإعــــدام ، تخفـــف اإىل ال�سجـــن املطلـــق ، 

       اأو ال�سجن الذي ل تقل مدته عن )5( خم�س �سنوات . 

ب  - اإذا كانـــت العقوبـــة املقـــررة للجنايـــة هي ال�سجـــن املطلـــق ، تخفــــف اإىل ال�سجـــن 

الذي ل تقل مدته عن )3( ثالث �سنوات . 

ج  - اإذا كانـــت العقوبـــة املقـــررة للجنايـــة هي ال�سجـــن املوؤقـــت ، تخفــــف اإىل ال�سجــــن 

الذي ل تقل مدته عن �سنة . 

املـــادة ) 81 ( 

اإذا راأت املحكمـــة اأن ظــــــروف اجلرميـــة اأو اجلانــي فـي جنحــــــة ت�ستدعـــي الراأفــــة ، جــــاز لهـــا 

اأن تخفف العقوبة على النحو املبني فـي البند ) د ( من املـــادة )79( من هذا القانون . 

الف�ســل الثالــث

اأ�سبـاب الت�سديـد

املـــادة ) 82 ( 

ت�سدد العقوبة فـي الأحوال التي ين�س فيها القانون على ذلك . 

املـــادة ) 83 ( 

مع عدم الإخالل بحكم املـــادة )82( من هذا القانون يعد من الظروف امل�سددة ما ياأتي :  

  اأ  - ارتكاب اجلرمية لبواعث دنيئة . 

ب  - اإذا و�سع الفاعل نف�سه ق�سدا حتت تاأثري مواد م�سكرة اأو خمدرة اأو موؤثرة عقليا 

بغية ارتكاب اجلرمية . 
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 ج  - ارتكــاب اجلرميـــة بانتهـــاز فر�سة عجز املجنــي عليه عن املقاومـــة ، وفـي ظـــروف 

       ل متكن الغري من الدفاع عنه . 

 د  - اتخاذ طرق وح�سية لرتكاب اجلرمية اأو التمثيل باملجني عليه . 

هـ - فـي حالة العود وفقا لن�س املـــادة )85( من هذا القانون . 

املـــادة ) 84 ( 

اإذا توافـــــر فـي اجلرميــــة ظـــرف م�ســـدد جـــاز للمحكمـــة م�ساعفــة الغرامــة ، وزيـــادة عقوبـــة 

ال�سجن اإىل احلد الأق�سى املقرر قانونا للعقوبة مبا ل يجاوز ن�سف هذا احلد . 

املـــادة ) 85 ( 

يعـــد عائـــدا : 

 اأ - من �سبق احلكم عليه بحكم بات فـي جناية ، وثبت ارتكابه جناية ، اأو جنحة خالل 

مـــدة تنفيـــذ العقوبـــة ، اأو خــــالل ال�سنــــوات )5( اخلمــــ�س التاليــــة ، بعد تنفيذهـــا 

       اأو �سقوطها . 

ب - من �سبق احلكم عليه بحكم بات فـي جنحة ، وثبت ارتكابه جناية اأو جنحة مماثلة ، 

اأو غري مماثلــة خـــالل مـــدة تنفيـــذ العقوبـــة ، اأو خـــالل )2( ال�سنتيـــن التاليتيـــن 

بعد تنفيذها اأو �سقوطها . 

وتعد ال�سرقة والحتيال واإ�ساءة الأمانة جرائم متماثلة فـي العود ، وكذلك جرائم القتل ، 

والإيذاء العمد . 

املـــادة ) 86 ( 

اإذا اجتمعت ظروف م�سددة مع اأعذار اأو ظروف خمففة فـي جرمية واحدة كان تطبيقها 

على الرتتيب التايل :  

 اأ - الظروف امل�سددة املادية . 

 ب - الأعذار املخففة . 

ج - الظروف امل�سددة ال�سخ�سية . 

د - الظروف املخففة .

وللمحكمة اإذا تفاوتت الظروف امل�سددة والأعذار فـي اأثرها اأن تغلب اأقواها .
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الكتــاب الثانــي

فـي اجلرائــم

البــاب الأول 

اجلرائـم املا�سـة باأمـن الدولـة

الف�ســل الأول 

اأحكــام عامــة

املـــادة ) 87 ( 

 ، الباب  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  الدولة  باأمن  املا�سة  اجلرائم  فـي  ال�سروع  على  يعاقب 

بالعقوبة املقررة للجرمية . 

ويعاقب على الأعمال التح�سريية فـي هذه اجلرائم وفقا لأحكام ال�سروع املن�سو�س عليها 

فـي هذا القانون . 

املـــادة ) 88 ( 

يعاقب باعتباره �سريكا فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الباب كل من :  

   اأ - قــدم للجانـي اإعانة اأو و�سيلــة للتعيـــ�س اأو لل�سكنــى اأو مـــاأوى اأو مكانـــا لالجتمــــاع ، 

         اأو �سهل له البحث عن مو�سوع اجلرمية اأو قام باإخفاء اأو نقل اأو اإبالغ مو�سوعها ، 

        اأو غيـــر ذلك من الت�سهيـــالت الأخـــرى ، مع علمـــه بنيـــة اجلاين ، ولو مل يق�ســـد 

ال�سرتاك فـي ارتكاب اجلرمية . 

 ب - اأخفى اأ�سياء ا�ستعملت اأو اأعدت لال�ستعمال فـي ارتكاب اجلرمية اأو حت�سلت منها ، 

       مع علمه بذلك . 

اأو غري عمدا كل ما من �ساأنه ت�سهيل ك�سف اجلرمية  اأو اأخفى  اأو اختل�س  اأتلف   ج - 

واأدلتها اأو عقاب مرتكبيها . 

املـــادة ) 89 ( 

يعد من اأ�سرار الدفاع : 
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 اأ - املعلومات واخلطط احلربية وال�سيا�سية والقت�سادية وال�سناعية التي ل يعلمها 

اإل الأ�سخا�س الذين لهم �سفة فـي ذلك ، والتي يجب مل�سلحة البالد اأن تبقى 

�سرا على من عداهم . 

 ب - املكاتبات واملحررات والوثائق والر�سوم واخلرائط والت�سميمات وال�سور وغريها 

من الأ�سيــــاء التي يجــب مل�سلحـــة البـــالد اأن تبقى �ســرا على غيـــر من لهم �سفـــة 

       فـي حفظها اأو ا�ستعمالها . 

 ج - الأخبار واملعلومات املتعلقة بالقوات امل�سلحة وقوات الأمن ومواقعها وت�سكيالتها 

وحتركاتها وعتادها ومتوينها واأفرادها ، وغري ذلك مما مي�س ال�سوؤون الع�سكرية 

واخلطـــط احلربيــــة والأمنيـــــة ، مـــا لــــم يكــن قــد �ســدر اإذن كتابــي مــن ال�سلطــات 

املخت�سة بن�سره اأو اإذاعته . 

 د - الأخبــار واملعلومــات املتعلقة بالتدابري والإجراءات التي تتخذ لك�ســف اجلرائــم 

املن�ســـو�س عليهـــا فـــي هـــذا البـــاب و�سبـــط اجلنـــاة ، وكــذلك الأخبــار واملعلومـــات 

اخلا�سة ب�سري التحقيق واملحاكمة اإذا حظرت جهة التحقيق اأو املحكمة اإذاعتها 

اأو ن�سرها . 

املـــادة ) 90 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا الباب : 

  اأ - تعـــد فـي حكــم الـــدول اجلماعـــات ال�سيا�سيـــة التي مل تعتـــرف لها الدولـــة ب�سفـــة 

الدولة ، وكانت تعامل معاملة املحاربني ، وكذلك الع�ساة امل�سلحون . 

 ب - تعد من زمن احلرب الفرتة التي يحدق فيها خطر احلرب . 

املـــادة ) 91 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات كل من : 

   اأ - ا�سرتك فـي اتفاق جرمي بغر�س ارتكاب اإحدى اجلنايات املن�سو�س عليها فـي هذا 

اأو اتخذها و�سيلة للو�سول اإىل الغر�س املق�سود من التفاق اجلنائي .   ، الباب 

، ولو مل تقبل  الباب  فـي هذا  املن�سو�س عليها  اإحدى اجلرائم  ارتكاب  اإىل   ب - دعا 

دعوته . 
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املـــادة ) 92 ( 

يعاقــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــــل عن )6( �ستــــة اأ�سهــــر ، ول تزيــــد على )3( ثـــالث �سنـــوات ، 

كـــل مــن علـــم بارتكـــاب جرميـــة من اجلرائـــم املا�ســــة باأمـــن الدولـــة ، ولـم ي�ســـارع اإىل اإبـــالغ 

ال�سلطات العامة بها . 

املـــادة ) 93 ( 

يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املا�سة باأمن الدولة كل من بادر باإبالغ ال�سلطات العامة 

قبل البدء فـي تنفيذ اجلرمية . 

اتخاذ  اأثناء  فـي  اأو   ، اجلرمية  تنفيذ  بعد  الإبالغ  ح�سل  اإذا  العقوبة  من  الإعفاء  ويجوز 

اجلرمية  مرتكبي  على  القب�س  فـي  امل�ساهمة  ذلك  �ساأن  من  كان  اإذا  التحقيق  اإجراءات 

الآخرين ، اأو على مرتكبي جرمية اأخرى مماثلة لها . 

الف�ســل الثانــي 

 اجلرائـم املا�سـة باأمـن الدولـة مـن جهـة الداخـل

املـــادة ) 94 ( 

يعاقـــب بالإعـــدام كل من اعتـــدى ق�ســدا على حيــاة �سلطــان البــالد ، اأو �سبب له اأذى بليغــا ، 

اأو اعتــدى على �سالمتــه اأو حريتــه ، اأو عــر�س ق�ســدا حياتــه اأو حريتــه للخطــر . 

ويعاقــب بال�سجــن املطلــق اإذا مل ينتــج عن العتــداء تهديــد حلياتــه . 

املـــادة ) 95 ( 

يعاقــب بالإعـــدام اأو ال�سجـــن املطلـــق كـل مـن اعتـــدى بالقـــوة على ال�سلطـــات التي يتولهـــا 

�سلطان البالد بحرمانه منها كليا اأو جزئيا اأو بعزله اأو اإجباره على التنازل . 

املـــادة ) 96 ( 

يعاقب بال�سجن املطلق كل من جلاأ اإىل التهديد اأو اأي و�سيلة اأخرى حلمل �سلطان البالد 

على اأداء عمل ، اأو المتناع عن عمل من اخت�سا�سه قانونا . 

املـــادة ) 97 ( 

يعاقـب بال�سجــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــــــوات ، ول تزيــــــد علــى )7( �سبــــع �سنـــــوات 

كــل مـن ارتكـب عالنيـة اأو بالن�سـر طعنـا فـي حقـوق ال�سلطـان ، و�سلطتـه ، اأو عابـه فـي ذاتـه . 
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املـــادة ) 98 ( 

ولية  انتقال  نظام  تغيري  م�سروعة  غري  بطريقة  حاول  من  كل  املطلق  بال�سجن  يعاقب 

احلكم . 

واإذا وقعـــت اجلرميـــة من جماعـــة م�سلحــــة يعاقــــب بالإعــــدام كــل مـن �ساهــــم فـي تاأ�سيــــ�س 

هذه اجلماعة ، اأو تقلد فيها قيادة باأي �سكل كان . 

ويعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )10( ع�ســر �سنـــوات كـل من ان�ســـم اإىل هـــذه اجلماعـــة 

دون اأن ي�سرتك فـي تاأ�سي�سها . 

املـــادة ) 99 ( 

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املطلق كل من حاول بالقوة اأو العنف قلب نظام احلكم القائم 

فـي البالد ، اأو تغيري �سكل احلكومة فيها . 

ويعاقــب بال�سجــن مـــدة ل تقــل عن )5( خمــ�س �سنــوات ، ول تزيد علـى )10( ع�ســر �سنــوات 

كل من حر�س باأي و�سيلة على قلب نظام احلكم القائم فـي البالد . 

املـــادة ) 100 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنــوات 

كل من ا�ستعمل القوة بق�سد منع ال�سلطات القائمة من ممار�سة وظائفها . 

املـــادة ) 101 ( 

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املطلق كل من اعتدى �سمن اإقليم الدولة على حياة رئي�س دولة 

اأجنبية ، اأو على �سالمته ، اأو حريته . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

اإذا مل ينتج عن العتداء تهديد حلياته . 

املـــادة ) 102 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهــــر ، ول تزيــــد على )3( ثـــالث �سنــــوات 

كل من ارتكب عالنية طعنا فـي حق رئي�س دولة اأجنبية فـي اأثناء وجوده فـي اإقليم الدولة ، 

اأو ممثل دولة اأجنبية معتمد لدى الدولة اأو عاب اأيا منهما فـي ذاته . 
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املـــادة ) 103 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــــد على )3( ثـــــالث �سنــــوات 

كل من ارتكب داخل اإقليم الدولة اأيا من الأفعال الآتية : 

 اأ - فعل من �ساأنه اإهانة العلم الوطني ، اأو علم دولة اأجنبية ، اأو علم منظمة اإقليمية 

           اأو دولية ، �سواء باإنزاله اأم باإتالفه ، اأم باأي عمل اآخر يعرب عن الكراهية اأو الزدراء . 

ب - فعــل من �ساأنه اإهانة ال�سعار الوطني ، اأو �سعــار دولــة اأجنبيــة ، اأو منظمة اإقليميـة 

       اأو دولية ، �سواء باإتالفه ، اأو باأي عمل اآخر يعرب عن الكراهية اأو الزدراء . 

املـــادة ) 104 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــــد على )3( ثـــــالث �سنــــوات 

كل من رفع علم دولة اأجنبية ، اأو علم اأي جهة على اإقليم الدولة باملخالفة للقانون . 

املـــادة ) 105 ( 

تالحــق تلقائيــا اأو بناء على �سكــوى ح�سبمــا يكــون معمــول به فـي الدولــة املعنيــة للحــالت 

املماثلة اأفعال الإهانة الواقعة علنا ، اأو بالن�سر �سد روؤ�ساء الدول الأجنبية ، اأو �سد ممثليها 

املعتمدين لدى الدولة ، اأو �سد اأعالمها . 

املـــادة ) 106 ( 

يعاقب بال�سجن املطلق كل من �سرع فـي اإثارة ع�سيان م�سلح �سد �سلطات الدولة ، اأو ا�سرتك 

فـي موؤامرة اأو جماعة تكونت لهذا الغر�س . 

وتكون العقوبة الإعدام اإذا اأدى الع�سيان اإىل ا�سطدام م�سلح مع قوات الدولة ، اأو اأف�سى 

اإىل موت اإن�سان . 

وفـي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام ، اأو ال�سجن املطلق مدبر الع�سيان ، واملحر�س عليه ، 

ومن تقلد فيه قيادة باأي �سكل كان . 

ويعـــد الع�سيــــان م�سلحـــا ، ولـو كانــت الأ�سلحـــة املعـــدة له مو�سوعـــة فـي اأحد امل�ستودعـــات ، 

ومهياأة لال�ستعمال . 
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املـــادة ) 107 ( 

يعاقــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنــوات ، ول تزيـــد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من ا�ستهـــدف اإثـــارة حـــرب اأهليـــة ، وذلك بت�سليـــح املواطنيـــن ، اأو بحملهـــم على الت�سلح 

�سد بع�سهم ، اأو بت�سجيعهم على القتتال . 

وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املطلق اإذا حتقق ما ا�ستهدفه اجلاين . 

املـــادة ) 108 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كـــل مـــن روج ملـــا يثيــــــر النعــــــرات اأو الفتــــــن الدينيــــــة اأو املذهبيــــــة ، اأو اأثـــــار مــا مـــن �ساأنـــــه 

ال�سعور بالكراهية اأو البغ�ساء اأو الفرقة بني �سكان البالد ، اأو حر�س على ذلك . 

ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا اأو ندوة اأو موؤمترا له عالقة بالأغرا�س املبينة 

فـي الفقرة ال�سابقة ، اأو �سارك فـي اأي منها مع علمه بذلك .

ويعتبــــر ظرفـــا م�سددا اإذا وقعت اجلرميــة فـي اإحـــدى دور العبـــادة ، اأو املن�ســـاآت الر�سميـــة ، 

اأو فـي  املجالــــ�س والأماكــــن العامــــة ، اأو من موظـــف عـــام اأثنــــاء اأو مبنا�سبــــة تاأديــــة عملــــه ، 

اأو من �سخ�س ذي �سفة دينية اأو مكلف بها .

املـــادة ) 109 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كــل من اأن�ســاأ اأو اأ�ســ�س اأو نظــم اأو تراأ�س اأو اأدار جماعـــة م�سلحـــة بغــر�س مهاجمــة ال�سكـــان ، 

اأو منـــع تنفيـــذ القوانيـــن ، اأو تعطيلهـــا ، اأو اغت�ســاب الأرا�سي ، اأو تخريب اأو نهب الأموال 

اأو املمتلكات بالقوة . 

وتكــون العقوبــة الإعــدام اأو ال�سجــن املطلــق اإذا حتقــق اأي من الأفعــال امل�ســار اإليهــا . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من ان�سم اإىل هذه اجلماعة دون اأن ي�سرتك فـي تاأ�سي�سها ، اأو يكون له مركز قيادي 

فيها . 
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املـــادة ) 110 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من ا�ستوىل اأو حاول ال�ستيالء باأي و�سيلة على �سيء من املع�سكرات اأو املباين املخ�س�سة 

لإحدى موؤ�س�سات الدولة ، اأو حال دون ا�ستعمالها فـي الغر�س املعد له . 

واإذا وقعت اجلرمية من جماعة م�سلحة تكون العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املطلق . 

ويق�ســد مبوؤ�س�ســات الدولــة فـي تطبيـــق حكـم هـذه املــادة ، وحـدات اجلهــاز الإداري للدولــة ، 

واملوؤ�س�سات اأو اجلمعيات ذات النفع العام ، واأي جهة اأخرى ت�سهم الدولة اأو اإحدى موؤ�س�ساتها 

فـي راأ�س مالها اأو مواردها املالية باأي �سورة كانت . 

وفـي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام اإذا وقعت اجلرمية فـي حالت الطوارئ ، اأو زمن 

احلرب ، اأو من قبل اأفراد اأو منظمات موالية لدولة معادية ، فـي حالة حرب مع البالد . 

املـــادة ) 111 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقــل عن )5( خمـــ�س �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

وفقا  موؤ�س�ساتها  لإحدى  اأو  للدولة  مملوكة  منقولة  اأو  ثابتة  اأموال  عمدا  خرب  من  كل 

، وكان ذلك بق�سد الإ�سرار مب�سالح  القانون  املـــادة )110( من هذا  للمفهوم املحدد فـي 

البالد . 

واإذا وقعت اجلرمية من جماعة م�سلحة تكون العقوبة ال�سجن املطلق . 

وفـي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام اإذا وقعت اجلرمية فـي حالت الطوارئ ، اأو زمن 

احلرب ، اأو من قبل اأفراد اأو منظمات موالية لدولة معادية ، فـي حالة حرب مع البالد . 

املـــادة ) 112 ( 

يعاقـــب بال�سجــــن مــدة ل تقــل عن �سنــة ، ول تزيـــد علــى )3( ثــالث �سنــوات كــل مــن اأقـــدم 

ق�سدا - باأي و�سيلة كانت - على �سـد الطرقــات العامة مبا يوؤدي اإىل منع عبورهــا ، اأو عــدم 

�سهولة ال�سري عليها . 

ول تقـــل العقوبـــة عن )7( �سبـــع �سنـــوات اإذا تعمـــد الفاعـــل منع عبــور مركبـــات الإ�سعـــاف ، 

وما فـي حكمها ، اأو مركبات الأمن العام . 

بالتهديد  الفعل  اإذا اقرتن   ، �سنوات  العقوبة عن )10( ع�سر  الأحوال ل تقل  وفـي جميع 

با�ستخدام ال�سالح . 
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املـــادة ) 113 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقــل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

ترويعهم  اأو  النا�س  الرعب بني  اأو  الذعر  اإثارة  �ساأنه  اإرهابي من  اأقدم على عمل  كل من 

بوا�سطـــــة املتفجـــــرات اأو املــــواد ال�سامــــة اأو امللتهبـــة اأو احلارقـــة اأو الوبائيـــة ، اأو بغيـــــر ذلـك 

من الو�سائل التي من �ساأنها اإحداث خطر عام . 

املن�ساآت  اأو  املباين  اإتالف  اأو  الفعل تخريب  اإذا ترتب على  املطلق  ال�سجن  العقوبة  وتكون 

املعـــدة للمرافـــق العامـــة ، اأو ح�ســـول تخريـــب اأو اإتـــالف و�سيلة من و�سائـل النقـــل اجلــوي 

اأو الربي اأو املــائـي اأو فـي اإحدى من�ساآتها اأو هدم بناء م�سكون اأو معد لل�سكنى اأو جزء منه . 

وتكون العقوبة الإعدام اإذا اأف�سى الفعل اإىل وفاة �سخ�س . 

املـــادة ) 114 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كـــل مـــن : 

  اأ - اغت�سب �سلطة �سيا�سية اأو مدنية اأو قيادة ع�سكرية اأو اأمنية . 

 ب - اأقدم على ت�سكيل قوة ع�سكرية اأو اأمنية ، اأيا كان �سكلها ، اأو الغر�س منها . 

  ج - اأقدم على عمل عدائي موجه �سد دولة اأجنبية من �ساأنه الإ�ساءة اإىل العالقات 

اأعمال  اأو م�ساحلها خلطر  اأو موظفيها  البالد  تعري�س مواطني  اأو  ال�سيا�سية 

انتقامية . 

املـــادة ) 115 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من : 

  اأ - حر�س اأو اأذاع اأو ن�سر عمدا فـي الداخل اأو اخلارج اأخبارا اأو بيانات اأو اإ�ساعات كاذبة 

الدولة  هيبة  النيل من  ذلك  �ساأن  وكان من   ، دعايات مثرية  بث  اأو  اأو مغر�سة 

       اأو اإ�سعاف الثقة فـي اأ�سواقها املالية اأو مكانتها القت�سادية واملالية . 

 ب - حاز اأو اأحرز اأو نقل حمررات اأو مطبوعــات اأو ت�سجيـالت تت�سمـن �سيئــا مما ن�س 

عليه فـي الفقرة ال�سابقة ، اإذا كانت معدة للتوزيع اأو لطالع الغري عليها . 

 ج - حــــاز  اأو اأحــــرز اأو نقـــــل اأي و�سيلـــــة من و�سائـــــل الطبـــع اأو الت�سجيـــــل اأو العالنيــــة 

خم�س�سة - ولو ب�سفة موؤقتة - لطبع اأو ت�سجيل اأو اإذاعة �سيء مما ذكر . 
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا وقعت اجلرمية فـي حالت الطوارئ ، اأو زمن احلرب ، اأو الكوارث . 

املـــادة ) 116 ( 

يعاقــب بال�سجــن مدة ل تقل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنــوات 

كل من اأن�ساأ اأو اأ�س�س اأو نظم اأو اأدار اأو مول جمعية اأو حزبا اأو هيئة اأو منظمة اأو مركزا 

اإىل مناه�سة مبادئ  ، ترمي  اأي فرع لها  اأو   ، اأو �سكلها  اأيا كانت ت�سميتها   ، �سابهها  اأو ما 

الدولة ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو الجتماعية اأو الأمنية ، اأو اإىل �سيطرة فئة اجتماعية 

على اأخرى اأو الق�ساء عليها . 

ويعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقـــل عن �سنة ، ول تزيـــد على )3( ثـــالث �سنـــوات كل من ان�ســم 

اأو ا�سرتك  اأو اأحد فروعها  اأو املنظمات  اأو الهيئات  اأو الأحزاب  اإىل اإحدى هذه اجلمعيات 

فيها باأي �سورة اأو روج لها اأو حبذ الن�سمام اإليها ، ولو كان مقرها خارج البالد . 

، واإغالق املكان الذي تزاول فيه ن�ساطاتها ، وم�سادرة  وفـي جميع الأحوال يحكم بحلها 

الأمـــوال والأوراق واملطبوعــــات والأ�سيــــاء الأخــــرى التي ا�ستعملــــت اأو املعــــدة لال�ستعمــــال 

فـي اجلرمية . 

املـــادة ) 117 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من ا�ستعمــــل الإكــــراه اأو اأي و�سيلــــــة اأخــــــرى لإجبــــــار �سخــــــ�س على الن�سمـــــام اإىل اأي 

من اجلهات املن�سو�س عليها فـي املـــادة )116( من هذا القانون اأو ملنعه من النف�سال عنها . 

وتكون العقوبة الإعدام اإذا اأف�سى الفعل اإىل موت املجني عليه ، اأو اأي �سخ�س اآخر . 

املـــادة ) 118 ( 

يعاقــــب بال�سجـــــن مــــدة ل تقـــل عـن )6( �ستـــــة اأ�سهـــر ، ول تزيــــد على )3( ثــــالث �سنــــوات 

كل من حاز اأو اأحرز حمررات اأو مطبوعات تت�سمن حتبيذا اأو ترويجا ل�سيء مما ن�س عليه 

فـي املـــادة )116( من هذا القانون اإذا كانت معدة للتوزيع اأو لطالع الغري عليها ، وكذلك 

من حاز اأو اأحرز اأي و�سيلة من و�سائل الطبع اأو الت�سجيل اأو العالنية خم�س�سة - ولو ب�سفة 

موؤقتــة - لطبــع اأو ت�سجيـــل اأو اإذاعــة نـــداءات اأو دعايــة لأي من اجلهــات املن�ســو�س عليهــا 

فـي املـادة )116( من هذا القانون ترمي اإىل غر�س من الأغرا�س املذكورة فـي تلك املـادة . 
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املـــادة ) 119 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن )3( ثـــالث �سنــوات ، ول تزيـــد على )7( �سبــع �سنـــوات 

اأو منافع من �سخ�س  اأموال  باأي طريقة  اأو بالوا�سطة -  اأو قبل مبا�سرة -  كل من ت�سلم 

اأو هيئة داخل البالد اأو خارجها اأو دولة اأجنبية متى كان ذلك فـي �سبيل ارتكاب اجلرائم 

املن�سو�س عليها فـي هذا الباب ، اأو بق�سد الرتويج لها . 

وفـي جميع الأحوال يحكم مب�سادرة تلك الأموال . 

املـــادة ) 120 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقــل عن )5( خمـــ�س �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنــوات 

كل من طلب لنف�سه اأو لغريه اأو قبل اأو اأخذ ولو بالوا�سطة من دولة اأجنبية اأو من اأحد 

ممن يعملون مل�سلحتها عطية اأو منفعة اأخرى اأو وعدا ب�سيء من ذلك بق�سد ارتكاب عمل 

�سار مب�سلحة وطنية . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اأعطى اأو وعد اأو عر�س �سيئا مما ذكر ، ولو مل يقبل عطاوؤه 

اأو وعده اأو عر�سه ولو كان و�سيطا . 

وتكــون العقوبـــة ال�سجـــن املطلـــق اإذا كــان اجلانـــي موظفـــا عامـــا ، اأو اإذا ارتكبـــت اجلرميـــة 

فـي زمــن احلــرب . 

وفـي جميــع الأحــوال يحكــم مب�ســادرة الأمــوال . 

املـــادة ) 121 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنــة ، وبغرامة ل تقــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  ، ول تزيد على )500( خم�سمائة  ريال عماين  عن )100( مائة 

هاتني العقوبتني كل من ا�سرتك فـي مكان عام بتجمهر موؤلف من )10( ع�سرة اأ�سخا�س 

فاأكثـــــر ، وكـــان من �ســـــاأن ذلــك الإخـــــالل بالأمــن اأو النظـــــام العـــــام ، اأو اإذا بقــــــي متجمهــــرا 

بعد �سدور اأمر بالتفرق اأو الن�سراف من ال�سلطات املخت�سة . 

واإذا ا�ستخدم املتجمهرون العنف عوقب كل من حر�س اأو ا�سرتك فيه بال�سجن مدة ل تقل 

عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )300( ثالثمائة 

ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 
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املـــادة ) 122 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني كل من ا�سرتك 

فـي التجمهــــر ، وكـــان يحمـــل �سالحـــا مـن الأ�سلحــة البي�ســـاء ، اأو اأيـــا مـن الأدوات اأو املـــواد 

غري املعتاد حملها فـي الأحوال العادية . 

العقوبة  كانت  حارقة  مواد  اأو   ، ناريا  �سالحا  يحمل  التجمهر  فـي  ا�سرتك  من  كان  واإذا 

ال�سجن مدة ل تقل عن )2( �سنتني ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات . 

املـــادة ) 123 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر كل من دعا 

اأو حر�س على التجمهر . 

وت�ساعف العقوبة على كل من اأدار حركة اأو حر�س اأطفال مل يكملوا )18( الثامنة ع�سرة 

من العمر . 

املـــادة ) 124 ( 

، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من جتمهر  �سنــة  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن 

بغـــــر�س ارتكـــاب جرميـــة اأو منـــع تنفيـــذ القوانيـــن اأو الأنظمـــة اأو التاأثيـــر على ال�سلطــــات 

فـي اأعمالها اأو حرمان �سخ�س من حرية العمل اأو التنقل . 

الف�ســل الثالــث

اجلرائـم املا�سـة باأمـن الدولـة من جهـة اخلـارج

املـــادة ) 125 ( 

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املطلق كل من ارتكب عمدا فعال يوؤدي اإىل امل�سا�س با�ستقالل 

البالد اأو وحدتها اأو �سالمة اأرا�سيها . 

املـــادة ) 126 ( 

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املطلق كل عماين التحق باأي وجه بقوات م�سلحة اأو ت�سكيالت 

ع�سكرية اأو �سبه ع�سكرية لدولة فـي حالة حرب مع البالد اأو بقوة م�سلحة جلهة معادية 

لها اأو حمل ال�سالح �سد البالد . 

الفعل  ارتكاب  واأرغم على  الدولة  اأرا�سي تلك  العقاب من وجد فـي  اأن يعفى من  ويجوز 

مبقت�سى قوانينها . 

-37-



ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

املـــادة ) 127 ( 

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املطلق كل من تدخل عمدا باأي كيفية فـي جمع اأ�سخا�س اأو اأموال 

اأو موؤن اأو عتاد اأو تدبري �سيء من ذلك مل�سلحة دولة فـي حالة حرب مع البالد اأو مل�سلحة 

جماعة معادية لها ، ولو مل تكن لها �سفة املحاربني . 

وتكون العقوبة ال�سجن املطلق لكل من :  

  اأ - تدخــل مل�سلحـــة العــدو فـي زعزعــة اإخـــال�س القــوات امل�سلحة اأو اإ�سعــاف روحهـــا 

املعنوية اأو قوة املقاومة عندها . 

 ب - حر�س اجلند فـي زمن احلرب على اللتحاق بخدمة اأي دولة اأجنبية ، اأو �سهل 

لهم ذلك . 

املـــادة ) 128 ( 

يعاقب بالإعدام كل من �سهل للعدو دخول البالد ، اأو �سلمه جزءا من اأرا�سيها اأو موانئها 

اأو من�ساآت اأو و�سائل النقل ، اأو نقل اأ�سلحة اأو ذخائر اأو موؤنا اأو غري ذلك مما اأعد للدفاع ، 

اأو مما ي�ستعمل فـي ذلك ، اأو �ساعده باأن نقل اإليه اأخبارا ، اأو كان له مر�سدا . 

املـــادة ) 129 ( 

يعاقب بال�سجن املطلق كل من �سلم اأو اأف�سى ، على اأي وجه وباأي و�سيلة ، اإىل دولة اأو جهة 

اأجنبيــة اأو اإىل اأحــد ممــن يعملــون مل�سلحتهــا �سرا من اأ�سرار الدفاع عن البـالد ، اأو تو�ســل 

باأي طريقـــة اإىل احل�سول على �سر من هذه الأ�سـرار بق�سد ت�سليمــه اأو اإف�سائــه لأي منها ، 

اأو �سهل احل�سول على ذلك . 

وكذلــك كـل مـن اأتلـــف مل�سلحــة دولـــة اأجنبيــة �سيئــا يعــد �ســرا من اأ�ســرار الدفــاع ، اأو جعلــه 

غري �سالح لالنتفاع به . 

وتكون العقوبة الإعدام اإذا وقع اجلرم فـي زمن احلرب . 

املـــادة ) 130 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل موظف عام اأف�سى �سرا اأوؤمتن عليه من اأ�سرار الدفاع عن البالد . 

وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املطلق اإذا اأف�سى ال�سر فـي زمن احلرب . 
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املـــادة ) 131 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من :  

  اأ - ح�سل باأي و�سيلة غري م�سروعة على �سر من اأ�سرار الدفاع عن البالد ، ومل يق�سد 

ت�سليمه اأو اإف�ساءه لدولة اأجنبية اأو لأحد ممن يعملون مل�سلحتها . 

 ب - اأعـــــد اأو ا�ستعمـــــل اأي و�سيلــــة من و�سائـــــــل الت�ســــال بق�ســـــد احل�ســــول على �ســر 

       من اأ�سرار الدفاع عن البالد . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب . 

املـــادة ) 132 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقــل عن )3( ثـــالث �سنــــوات ، ول تزيـــد على )5( خمــ�س �سنـــوات 

كل من اأذاع باأي طريقة �ســرا من اأ�ســرار الدفــاع عن البــالد . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب . 

املـــادة ) 133 ( 

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املطلق كل من �سعى لدى دولة اأو جهة اأجنبية معادية اأو اأحد 

ممن يعملون مل�سلحتها اأو تخابر مع اأي منها ملعاونتها فـي عملياتها الع�سكرية اأو لالإ�سرار 

بالعمليات الع�سكرية للبالد اأو للقيام باأعمال عدائية �سدها . 

املـــادة ) 134 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل عماين اأو اأجنبي �سعى فـي زمن ال�سلم لدى دولة اأو جهة اأجنبية اأو اأحد ممن يعملون 

مل�سلحتها اأو تخابر مع اأي منها ، وكان مو�سوع ال�سعي اأو التخابر موجها �سد البالد . 

وتكون العقوبة ال�سجن املطلق اإذا وقعت اجلرمية من موظــف عــام خمتــ�س . 

املـــادة ) 135 ( 

يعاقــــب بال�سجــــن مـــدة ل تقــــل عن )3( ثــــالث �سنــــوات ، ول تزيــــد على )7( �سبــع �سنــــوات 

كل عماين �سعى اأو تخابر لدى دولة اأو جهة اأجنبية اأو اأحد ممن يعملون مل�سلحة اأي منها ، 

ومل يكن مو�سوع ال�سعي اأو التخابر موجها �سد البالد . 
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املـــادة ) 136 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

اأو دولية فـي �ساأن من �سوؤون  اأو منظمة اإقليمية  كل من كلف باملفاو�سة مع دولة اأجنبية 

البالد فتعمد اإجراءها �سد م�سلحتها . 

وتكون العقوبة ال�سجن املطلق اإذا حتقق �سرر مب�سلحة البالد . 

املـــادة ) 137 ( 

يعاقــــب بال�سجن مدة ل تقل عن )5( خمــ�س �سنــــوات ، ول تزيــــد على )10( ع�ســــر �سنــــوات 

كل من اأخل عمدا فـي زمن احلرب بتنفيذ اأي التزامات يفر�سها عليه عقد مقاولة اأو نقل 

اأو توريد اأو اأ�سغال عامة ارتبط به مع احلكومة حلاجات القوات امل�سلحة اأو لوقاية املدنيني 

اأو لتموينهم اأو ارتكب اأي غ�س فـي تنفيذها . 

وتكــــون العقوبــــة ال�سجــــن املطلــــق اإذا وقعــــت اجلرميــة بق�سد الإ�سرار بالدفاع عن البالد 

اأو بعمليات القوات امل�سلحة . 

وي�سمــــــل العقــــــاب - ح�ســـــــب الأحــــــوال - املتعاقديـــــن من الباطــــــن والوكــــــالء والو�سطـــــاء 

وال�ست�ســاريني اإذا كان الإخالل بتنفيذ اللتزام اأو الغ�س فـي التنفيذ راجعا اإىل فعلهم . 

املـــادة ) 138 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــــل عن )1000( األـــف ريـــال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�ســة اآلف ريـــال عمانــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا وقع الإخالل فـي تنفيذ كل اأو بع�س اللتزامات امل�سار اإليها 

فـي املـــادة )137( من هذا القانون ب�سبب اإهمال اأو تق�سري . 

املـــادة ) 139 ( 

يعاقــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثالث �سنـــوات ، ول تزيـــد علـــى )10( ع�ســر �سنـــوات 

كل من �سهل فرار اأ�سري حرب اأو اأحد رعايا العدو اأو عمالئه املعتقلني . وكذلك كل من قدم 

�سكنا اأو ماأوى اأو طعاما اأو لبا�سا اأو غري ذلك من �سور امل�ساعدة اأو الت�سهيالت لأحد جنود 

العدو اأو عمالئه اأو �ساعده على الهروب ، وهو على بينة من اأمره . 
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املـــادة ) 140 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــــل عن )2000( األفـي ريــــال عماين ، ول تزيــد على )5000( خم�ســـة اآلف ريـــال عماين 

كل من مار�س فـي زمن احلرب اأعمال جتارية بالذات اأو بالوا�سطة مع رعايا دولة معادية 

اأو وكالئها اأو مندوبيها . 

ويحكــم مب�ســادرة الأ�سيــاء حمــل اجلرميــة . 

املـــادة ) 141 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقــــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كل من اأتلف اأو اأخفى اأو اختل�س اأو �سرب اأو زور عمدا اأوراقا اأو وثائــق تتعلــق باأمن الدولـــة 

اأو باأي م�سلحة وطنية اأخرى مع علمه بذلك . 

وتكــــــون العقوبـــــة ال�سجـــــن مــــدة ل تقــــــل عن )10( ع�ســــــر �سنــــــوات ، ول تزيــــــــد على )15( 

خمـ�س ع�سـرة �سنـة اإذا وقعــت اجلرميــة من موظــف عام خمتــ�س . 

املـــادة ) 142 ( 

يعاقــب بال�سجن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خمـ�س ع�ســرة �سنـــة 

كل من خرب اأو اأتلف اأو عطل عمدا �سالحا اأو ذخرية اأو �سفينة اأو طائرة اأو معدة اأو من�ساأة 

اأو و�سيلـــة نقـــل اأو مرفقـــا عامـــا اأو غيـــر ذلــك ممـــا اأعد للدفــاع عن البـالد اأو مما ي�ستعمـــل 

فـي ذلك . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اأ�ساء عمدا �سنع اأو اإ�سالح �سيء مما ورد فـي الفقرة ال�سابقة ، 

اأو اأتى عمدا عمال من �ساأنه اأن يجعلها غري �ساحلة لالنتفاع بها اأو اأن ين�ساأ عنها �سرر . 

وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املطلق اإذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب . 

املـــادة ) 143 ( 

يعاقـــب بال�سجــــن مـــدة ل تقـــل عن )6( �ستـــــة اأ�سهــــر ، ول تزيـــــد على )3( ثـــــالث �سنـــــوات 

كل من ت�سبب بخطئه فـي ارتكاب الأفعال املن�سو�س عليها فـي املـــادة )142( من هذا القانون . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا وقعت اجلرمية فـي زمن احلرب وترتب عليها تعطيل العمليات الع�سكرية . 
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املـــادة ) 144 ( 

يعاقــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــــل عــن )6( �ستـــــة اأ�سهــــر ، ول تزيـــد علــى )3( ثــــالث �سنــــوات 

كل من : 

 اأ - حلق فوق اإقليم البالد باأي و�سيلة كانت بغري ترخي�س من ال�سلطات املخت�سة ، 

ويعتبـــر فـي حكم التحليـــق اختـــراق اإقليـــم الدولـــة بوا�سطـــة طائـــرة بــدون طيــار 

اأو اأي ج�سم طائر اآخر . 

 ب - قام باأخــذ �سور اأو ر�ســوم اأو خرائــط ملواقع اأو اأماكن على خالف احلظر ال�سادر 

من ال�سلطات املخت�سة . 

 ج - دخل موقعا لإحدى من�ساآت الدفاع ، اأو مع�سكرا ، اأو مكانا خيمت اأو ا�ستقرت فيه 

قوات م�سلحة اأو �سفن حربية اأو جتارية اأو طائرات اأو �سيارات ع�سكرية اأو تر�سانة ، 

        اأو حمال اأو م�سنعا يبا�سر فيه عمل مل�سلحة الدفاع عن البالد ، ويكون دخوله 

ممنوعا على غري املرخ�س لهم . 

  د - اأقــــام اأو وجــــد فـي اأي مـن الأماكـــــن التـي حظــــرت ال�سلطــــات املخت�ســــة الإقامـــة 

       اأو الوجود فيها . 

وتكــــــون العقوبــــة ال�سجـــــن مــــدة ل تقـــــــل عن )5( خمـــــــ�س �سنــــــوات ، ول تزيـــــــد على )15( 

خمــ�س ع�ســرة �سنــة اإذا وقعــت اجلرميــة فـي زمــن احلــرب . 

املـــادة ) 145 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل عماين �سارك فـي اأعمال قتالية خارج الدولة دون م�سوغ قانوين ، اأو انتمى اإىل التيارات 

اأو اجلماعات الدينية اأو الفكرية املتطرفة اأو امل�سنفة كمنظمات اإرهابية ، اأو اأيدها اأو تبنى 

فكرها اأو منهجها باأي �سورة كانت ، اأو قدم اأي �سكل من اأ�سكال الدعم املادي اأو املعنوي لها ، 

اأو حر�س على �سيء من ذلك اأو �سجع عليه اأو روج له بالقول اأو الكتابة باأي طريقة . 

واإذا كان مرتكب اأي من الأفعال امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة من �سباط القوات امل�سلحة 

اأو اأفرادها ، فتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات . 

-42-



ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

البــاب الثانــي

اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة

الف�ســل الأول

اجلماعـة الإجراميـة املنظمـة

املـــادة ) 146 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا الباب يق�سد باجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية تلك اجلرمية 

ذات الطابع العابر للحدود الوطنية ، التي ترتكبها جماعة اإجرامية منظمة . 

ويق�سد باجلماعة الإجرامية املنظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي مت ت�سكيلها من )3( 

ثالثة اأ�سخا�س على الأقل بق�سد ارتكاب جرمية اأو اأكرث يعاقب عليها القانون بال�سجن 

ملـــدة ل تقـــل عن )3( ثالث �سنــــوات ، اأو اأي من اجلرائــــــم املن�ســـو�س عليهــــا فـي هـــذا البــــاب ، 

من اأجل احل�سول ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، على منفعة مادية اأو غري مادية . 

املـــادة ) 147 ( 

تكون اجلرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنية فـي الأحوال الآتية : 

اأ - اإذا ارتكبتهـــا فـي اإقليم الدولة جماعة اإجرامية منظمـــة متــار�س اأن�سطــة اإجرامية 

فـي اأكرث من دولة . 

ب - اإذا ارتكب جزء منها اتفاقا اأو حتري�سا اأو م�ساعدة اأو تنفيذا داخل حدود البالد 

وارتكب جزء اآخر خارج حدودها . 

ج - اإذا ارتكبت فـي اأي دولة وكان لها اآثار مبا�سرة وجوهرية على اإقليم الدولة . 

املـــادة ) 148 ( 

يعاقب بال�سجن مــدة ل تقــل عــن )5( خمـــ�س �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كل �سخ�س قام بتكوين جماعة اإجرامية منظمة اأو �ساهم فـي تكوينها بالتفاق اأو امل�ساعدة 

اأو التحري�س ، وذلك بغر�س ارتكاب جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية . 
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املـــادة ) 149 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )4( اأربع �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات كل من 

�سارك فـي الأن�سطة الإجرامية جلماعة اإجرامية منظمة ، وذلك متى حتقق علمه بهدف 

اجلماعة ون�ساطها الإجرامي ، اأو بعزمها على ارتكاب جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية . 

واإذا �ســـــارك �سخــــ�س اعتبــــاري فـي اأي من الأن�سطــــــة املذكــــــورة ، يعاقــــــب بغرامــــة ل تقـــل 

عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين ، 

مع حل ال�سخ�س العتباري . 

املـــادة ) 150 ( 

للمحكمة تخفيف العقوبة عن اجلاين الذي قدم عونا فـي اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة 

ب�ساأن اأي من اجلرائم املنظمة عرب احلدود الوطنية . 

الف�ســل الثانــي

عائـدات اجلرميـة املنظمـة

املـــادة ) 151 ( 

ا�ستخدامها  يراد  كان  اأو  ا�ستخدمت  اأدوات  اأي  اأو  املعدات  اأو  املمتلكات  مب�سادرة  يحكم 

املنافع  اأو  الإيرادات  اأو  تلك اجلرائم  الوطنية وعائدات  فـي جرمية منظمة عرب احلدود 

املتح�سلة من تلك العائدات . 

ولكـــل من الدعــــاء العــــام واملحكمــــة اإ�ســـدار اأمـــر بتقديـــم ال�سجــــالت امل�سرفيـــة اأو املاليـــة 

اأو التجاريــــة والتحفــــظ عليهـــا وذلك بغر�س الك�ســف عن العائـــدات واملمتلكـــات املتح�سلـــة 

من جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية . 

املـــادة ) 152 ( 

طلب  على  بناء  ويجوز   . للدولة  العامة  اخلزانة  اإىل  امل�سادرة  واملمتلكات  العائدات  توؤول 

دولة اأخرى - وقع فـي اإقليمها جزء من الن�ساط الإجرامي للجماعة املنظمة - اقت�سام هذه 

العائدات اأو املمتلكات مبوجب اتفاق اأو ترتيبات جترى مع الدولة الطالبة . 
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الف�ســل الثالــث

تهريــب املهاجريــن

املـــادة ) 153 ( 

يعاقـــب بال�سجــن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثــالث �سنـوات ، وبغرامــة ل تقل

عــن )500( خم�سمائـــــة ريـــــال عمانــي ، ول تزيــــد على )5000( خم�ســــــة اآلف ريــــال عمانــي 

ب�سورة   ، اأجل احل�سول  ومن   ، اإجرامية منظمة  ن�ساط جماعة  قام عمدا �سمن  كل من 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، على منفعة مادية اأو غري مادية بتهريب املهاجرين عن طريق 

الرب اأو البحر اأو اجلو . 

�سنوات  خم�س   )5( على  تزيد  ول   ، �سنوات  ثالث   )3( عن  تقل  مدة ل  بال�سجن  ويعاقب 

وبغرامـــــة ل تقـــــل عــن )1000( األـــف ريـــــال عمانــــي ، ول تزيـــد علــى )10000( ع�ســـرة اآلف 

ريال عماين كل من قام ، بغر�س ت�سهيل تهريب املهاجرين ، باأي من الأفعال الآتية : 

  اأ - اإعداد وثيقة �سفر ، اأو هوية مزورة . 

 ب - تدبري احل�سول على وثيقة من هذا القبيل ، اأو توفريها اأو حيازتها . 

 ج - متكني �سخ�س لي�س مواطنا اأو مقيما دائما فـي الأرا�سي العمانية ، من البقاء 

فيهـــا دون تقيـــد بال�ســــروط الالزمـــــة للبقــــاء فيهــــا ، وذلــــك با�ستخــــدام و�سيلــــة 

       غري م�سروعة . 

 د - و�سع املهاجرين فـي ظروف تعر�سهم اأو يرجح اأن تعر�سهم للخطر ، اأو تهديد 

حياتهم و�سالمتهم اأو معاملتهم معاملة ل اإن�سانية اأو مهينة . 

البــاب الثالــث

اجلرائـم ذات اخلطـر العـام

الف�ســل الأول

احلـريـق

املـــادة ) 154 ( 

يعاقـــب بال�سجــــن مـــدة ل تقل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )5( خمـــ�س �سنـــوات 

كل من اأ�سرم النار عمدا فـي مال مملوك للغري . 
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وتكـــــون العقوبـــــة ال�سجـــــن مـــــدة ل تزيـــــد على )7( �سبــع �سنـــوات اإذا كــــان من �ســــاأن ذلــك 

تعريــ�س حيــاة النــا�س للخطــر . 

املـــادة ) 155 ( 

يعاقـــب بال�سجــن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�ســرة �سنــة 

كل من اأ�سرم النار عمدا فـي اأي مما ياأتي :  

 اأ  - منجم ، اأو بئر للنفط اأو الغاز اأو ما يرتبط باإنتاجهما اأو تكريرهما اأو نقلهما . 

ب  - م�ستودع للوقود اأو للمواد القابلة لال�ستعال . 

ج  - م�سنــــع اأو م�ستـــــــودع للمـــــواد املتفجـــــرة اأو املفرقعــــــات اأو الأ�سلحــــــــة اأو الذخائــــــــر 

اأو مما ي�ستخدم فـي املهمات الع�سكرية . 

د  - حمطة للطاقة اأو املياه . 

هـ - مبنى مملــــوك لإحـدى موؤ�س�سات الدولة وفقــا للمفهـــوم املحـــدد فـي املـــادة )110( 

       من هذا القانون . 

و  - و�سيلة من و�سائل النقل العام الربية اأو البحرية اأو اجلوية . 

املـــادة ) 156 ( 

اأو ال�سجن املطلق ، اإذا اأف�سى احلريق املن�سو�س عليه فـي املادتني  تكون العقوبة الإعدام 

) 154 و 155( من هذا القانون اإىل وفاة �سخ�س . 

املـــادة ) 157 ( 

يعاقــب بال�سجــن مدة ل تقل عن �سهــر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهــر ، وبغرامــة ل تقــل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من اأ�سرم النار عمدا فـي مال مملوك له بق�سد حتقيق منفعة غري م�سروعة ، 

اأو كان من �ساأن ذلك اإ�سرار بالغري . 

املـــادة ) 158 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيــد على )3( ثالثــة اأ�سهــر ، وبغرامــة ل تقـــل 

اأو باإحدى   ، األف ريال عماين  عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( 

هاتني العقوبتني كل من ت�سبب خطاأ باإحداث حريق فـي مال مملوك للغري . 
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واإذا مل تتجاوز قيمة الأ�سياء املحروقة )100( مائة ريال عماين ، ومل يكن هنالك خطر 

على الأ�سخـــا�س اأو اإحلــــاق �ســــرر باأ�سيـــاء اأخـــرى ، يعاقـــب اجلانـــي بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل 

عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، 

ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املـــادة ) 159 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )200( مائتي ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من نزع اآلة و�سعت لإطفاء احلرائق ، اأو غري مكانها اأو جعلها غري �ساحلة 

لال�ستعمال . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان م�سوؤول بحكم القانون اأو الأنظمة عن اقتناء اآلة لإطفاء 

احلرائق ، فاأغفل تركيبها وفقا لالأ�سول اأو مل يبقها �ساحلة للعمل دائما . 

الف�ســل الثانــي 

القر�سنـة والعتـداء على و�سائـل النقـل واملرافـق العامـة

املـــادة ) 160 ( 

يعاقــب بال�سجــن مـدة ل تقـــل عن )5( خمـــ�س �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كل من هاجم و�سيلة من و�سائل النقل العام باأي و�سيلة كانت . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة 

 ، التي حتملها  الب�سائع  اأو بع�س  اأو على كل  الفعل بق�سد ال�ستيالء عليها  اإذا وقع  �سنة 

اأو بق�سد اإيذاء اأو حجز �سخ�س اأو اأكرث ممن فيها ، اأو بق�سد حتويل م�سارها . 

وتكـــــون العقوبــــة ال�سجــــن املطلــــق اإذا وقــع الفعـــل من �سخـــ�س على متـــن تلـــك الو�سيلــــة ، 

اأو اأدى الفعل اإىل تخريبها . 

واإذا قـــام اجلاين باإعـــادة و�سيلة النقــل بعد ال�ستيـــالء عليها مبا�ســـرة ، ومل يكن قد ترتـــب 

 ، املوجودين عليها  الأ�سخا�س  اإيذاء  اأو  التي حتملها  بالب�سائع  اأو  الإ�سرار بها  على فعله 

فيجوز للمحكمة احلكم بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( 

خم�س �سنوات . 
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املـــادة ) 161 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )5( خمـــ�س �سنـــوات 

كل من : 

 اأ  - عر�س عمدا للخطر - باأي طريقة كانت - �سالمة اأي و�سيلة من و�سائل النقل العام . 

ب  - مــار�س عمـال من اأعمال العنف �سد �سخ�س على متــن و�سيلـــة من و�سائـــل النقـــل ، 

       اإذا كان من �ساأن ذلك اأن يعر�سها للخطر . 

 ج  - اأدىل مبعلومة يعلم اأنها كاذبة ، وكان من �ساأنها اأن تهدد املالحة الآمنة لأي و�سيلة 

من و�سائل النقل . 

املـــادة ) 162 ( 

يعاقب بال�سجن املطلق كل من : 

اأ  - اأقدم باأي و�سيلة كانت على و�سع قنبلة اأو اأي مادة خطرة على و�سيلة من و�سائل 

النقل على نحو يوؤدي اإىل تدمريها اأو اإحلاق ال�سرر بها اأو بركابها اأو بحمولتها . 

ب  - دمر مرفقا مالحيا ، بحريا اأو جويا اأو بريا اأو اأحلق �سررا بالغا بها . 

املـــادة ) 163 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من ارتكب عمدا - وبغري حق م�سروع وهو يحمل �سالحا - عمال مما ياأتي : 

  اأ  - العنــــف �ســــد الأ�سخــــا�س فـي اأحـــد املطــــارات اأو املوانــئ اأو حمطـــات النقـــل العــام 

       اإذا ترتبت عليه اإ�سابة ج�سيمة . 

ب  - الإتــــالف اجل�سيــــم ملرافــــق املطـــارات اأو املوانــــئ اأو و�سائــــل النقـــــل املوجـــــودة فيهــــا 

اأو اإعاقة عملها . 

املـــادة ) 164 ( 

فـي جميع الأحــوال املن�ســو�س عليهــا فـي املــواد ال�سابقــة من هذا الف�ســل تكــون العقوبــة 

الإعدام اأو ال�سجن املطلق اإذا ترتب على الفعل وفاة �سخ�س . 
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املـــادة ) 165 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )6( �ستــة اأ�سهــر ، وبغرامـــة ل تقـــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  ، ول تزيد على )500( خم�سمائة  ريال عماين  عن )100( مائة 

هاتني العقوبتني كل من ت�سبــب بخطئـــه فـي ح�ســـول حــادث لإحــدى و�سائـــل النقــل العــام 

من �ساأنه تعطيل �سريها اأو تعري�س الأ�سخا�س فيها للخطر . 

املـــادة ) 166 ( 

يعاقـــب بال�سجــــن مــــدة ل تقـــــل عن )6( �ستــــة اأ�سهــــر ، ول تزيــــد على )3( ثـــــالث �سنـــــوات 

كل من اأحدث عمدا ك�سرا اأو اإتالفا اأو نحو ذلك فـي الآلت اأو الأنابيب اأو الأجهزة اخلا�سة 

مبرافق املياه اأو الكهرباء اأو النفط اأو الغاز اأو غريها من املرافق العامة . 

وتكون العقوبة فـي حالة اخلطاأ ال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، 

وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املـــادة ) 167 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

اأ�سياء  اأو  اأو جراثيم  اأو �سالمتهم للخطر بو�سعه مواد  النا�س  كل من عر�س عمدا حياة 

اأخرى من �ساأنها اأن ت�سبب �سررا ج�سيما بال�سحة العامة فـي بئر اأو خزان مياه اأو اأنابيب 

تو�سيل مياه اأو فـي فلج اأو نحوها . 

وتكــون العقوبــة الإعــدام اأو ال�سجــن املطلــق اإذا ترتــب على الفعــل وفــاة �سخــ�س . 

املـــادة ) 168 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنــة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من هدد بارتكاب 

اأي من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل بهدف اإجبار �سخ�س ، على القيام بعمل 

اأو المتناع عن القيام به ، اإذا كان من �ساأن ذلك التهديد اأن يعر�س املالحة الآمنة لو�سائل 

النقل العام للخطر . 
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البــاب الرابــع

اجلرائـم املخلـة بالثقـة العامـة

الف�ســل الأول

تزويـر وتقليـد الأختـام والعالمـات والطوابـع والبطاقـات

املـــادة ) 169 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من قلد اأو زور �سواء بنف�سه اأم بوا�سطة غريه خامت الدولة اأو عالمة من عالماتها ، 

اأو ختم اأو توقيع جاللة ال�سلطان ، اأو خامتا اأو عالمة دولة اأجنبية ، اأو خامتا اأو عالمة 

لإحــدى وحـــدات اجلهـــاز الإداري للدولـــة اأو ختما اأو توقيعـــا لأحد موظفيهـــا اأو الدمغـــات 

احلكومية على الذهب والف�سة وغريها من املعادن الثمينة . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من �سنع اأو ا�ستح�سل على معدات التزوير اأو التقليد اأو حاز 

الأختام اأو العالمات املقلدة اأو املزورة اأو اأدخلها البالد مع علمه بذلك . 

كمــا يعاقـــب بالعقوبـــة ذاتهـــا كل من ا�ستعمـــل بــدون وجــه حــق تلــك الأختــــام اأو العالمـــات 

�سواء كانت �سحيحة اأم مزورة مع علمه بذلك . 

املـــادة ) 170 ( 

 يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

اإذا كان حمل اجلرمية فـي املـــادة )169( من هذا القانون خامتا اأو بطاقة اأو عالمة لأحد 

امل�سارف اأو اإحدى املوؤ�س�سات اأو ال�سركات اأو اجلمعيات اأو املنظمات التي ت�ساهم فيها الدولة ، 

اأو خامتا اأو عالمة لإحدى اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات اأو الهيئات ذات النفع العام . 

املـــادة ) 171 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقـــل عن )1000( األـــف ريـــال عماين ، ول تزيـــد على )5000( خم�ســـة اآلف ريـــال عمانــي ،  

اأو باإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن كل من قلـــد خامتـــا اأو عالمـــة م�سجلـــة لإحـــدى ال�سركــــات 

اأو املوؤ�س�سات اخلا�سة اأو اإحدى اجلهات اأيا كانت . 

كما يعاقـــب بالعقوبـــة ذاتهــــا كل من ا�ستعمــــل بدون وجــــه حق تلــك الأختــــام اأو العالمــــات 

�سواء كانت �سحيحة اأم مزورة مع علمه بذلك . 
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املـــادة ) 172 ( 

 ، �سنوات  على )5( خم�س  تزيد  ول   ، �سنوات  تقل عن )3( ثالث  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

وبغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال 

عماين كل من �سنع اأو حاز اأو عر�س بق�سـد البيع مطبوعـــات اأو منـــاذج اأو بطاقـــات ت�سابــه 

فـي هيئتها الظاهرة الطوابع املالية اأو عالمات وطوابع الربيد اأو الت�سالت فـي الدولة 

اأو فـي دولة ع�سو فـي احتاد الربيد الدويل ، اأو اأوراق املرا�سلة املدموغة بق�سد ا�ستعمالها 

على وجه غري م�سروع مع علمه بذلك . 

ويعد فـي حكم هذه الطوابع والعالمات الق�سائم الربيدية الدولية . 

املـــادة ) 173 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقـــل عن )5( خمـــ�س �سنـــوات ، ول تزيد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كل مـن زور اأو زيــــف اأوراق الطوابــع الر�سميــــة العمانيـــة على اختــــالف اأنواعهـــا اأو روجهـــا 

وهو على بينة من الأمر . 

املـــادة ) 174 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مــــدة ل تقـــل عن �سهــــر ، ول تزيـــد على )2( �سنتيــــن ، وبغرامــــة ل تقـــــل 

عن )500( خم�سمائة ريــال عمانــي ، ول تزيـــــد على )1000( األــف ريـــال عمانــي كل من قلـــد

اأو زور اأو زيف اللوحات املعدنية اأو العالمات الأخرى التي ت�سدر تنفيذا للقوانني والأنظمة 

والتعليمات اخلا�سة بالنقل اأو ال�سري . 

كما يعاقـــب بالعقوبــــة ذاتهــــا كل من ا�ستعمــــل بدون وجه حــــق تلك الأختـــــام اأو العالمـــات 

�سواء اأكانت �سحيحة اأم مزورة مع علمه بذلك . 

الف�ســل الثانــي

تزييـف العملـة وال�سنـدات املاليـة

املـــادة ) 175 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من قلــــد اأو زيـــف اأو زور باأي كيفيـــة كانـــت عملـــة ورقيـــة اأو معدنيـــة متداولـــــــة قانونـــا 
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فـي الدولة اأو فـي دولة اأخرى اأو زور �سندات عامة وطنية ، اأو روج اأيا منها مع علمه بذلك . 

واإذا ترتـــــب على ذلـــك هبــــوط �سعـــــر العملــــة الوطنيــــــة اأو ال�سنــــــدات اأو زعزعــــــة الئتمـــــان 

فـي الأ�سواق الداخلية اأو اخلارجية تكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات . 

املـــادة ) 176 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من قلد اأو زيف 

باأي كيفية كانت عملة وطنية تذكارية ماأذونا باإ�سدارها قانونا . 

وفـي جميع الأحوال يحكم بامل�سادرة . 

املـــادة ) 177 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من قبل بح�سن نية عملة اأو �سندات مما �سبق ذكره فـي املادتني )175 و 176( 

من هذا القانون مقلدة اأو مزيفة اأو مزورة ، ثم تعامل بها بعد علمه بذلك . 

املـــادة ) 178 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتيـــــن كـــل مــن �سنـــع بق�ســـد البيــــع اأو التوزيـــع قطعـــا معدنيـــــة اأو اأوراقـــــا م�سابهـــــة 

فـي مظهرها للعملة املتداولة فـي الدولة اأو الأوراق املالية التي رخ�س باإ�سدارها اإذا كان 

ذلك بق�سد اإيقاع اجلمهور فـي الغلط . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة 

ريـال عماين ، ول تزيـــد على )300( ثالثمائـــة ريـــال عماين ، اأو باإحدى هاتيـــن العقوبتني 

كل من باع اأو وزع اأو روج اأو حاز لأغرا�س ثقافية اأو علمية اأو �سناعية اأو جتارية بق�سد 

البيع اأو التوزيع قطعا معدنية اأو اأوراقا م�سابهة فـي مظهرها للعملة املتداولة فـي الدولة 

اأو الأوراق املاليــــة التي رخــــ�س باإ�سدارهــــا اإذا كان من �ساأن هذه امل�سابهة اإيقاع اجلمهور 

فـي الغلط . 
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املـــادة ) 179 ( 

يعاقـــب بال�سجــــن مــــدة ل تقل عن )5( خمــ�س �سنــــوات ، ول تزيــــد على )10( ع�ســــر �سنــــوات 

كل من �سنـــع اأو اقتنــى اأو حـــاز اأو اأعطى مواد اأو اأدوات اأو اآلت خم�ســ�سة ل�سنــع اأو تزييــف 

اأو تغيري النقود اأو ال�سندات . 

ويحكم مب�سادرة هذه املــواد اأو الأدوات اأو الآلت . 

املـــادة ) 180 ( 

باإبالغ  اجلناة  من  بادر  من  كل   ، الف�سل  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  العقوبات  من  يعفى 

ال�سلطات املخت�سة قبل ا�ستعمال العملة اأو ال�سند املقلد اأو املزور اأو املزيف ، وقبل الك�سف 

عن اجلرمية . 

فاإذا ح�سل الإبالغ بعد الك�سف عن اجلرمية جاز للمحكمة اإعفاوؤه من العقاب متى اأدى 

املن�سو�س  اأخرى من اجلرائم  الك�سف عن جرمية  اأو   ، اأي من اجلناة  اإىل �سبط  الإبالغ 

عليها فـي هذا الف�سل . 

الف�ســل الثالــث 

تزويــر املحــررات

املـــادة ) 181 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كل موظف عام خمت�س غري - بق�سد التزوير - مو�سوع املحررات �سواء اأكان ذلك بتغيري 

اإقرار اأويل ال�ساأن بجعله واقعة غري �سحيحة فـي �سورة واقعة �سحيحة مع علمه بذلك ، 

اأم بجعله واقعة غري معرتف بها فـي �سورة واقعة معرتف بها . 

املـــادة ) 182 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــــد على )7( �سبــــع �سنـــــوات 

كل موظف عام ارتكب فـي اأثناء تاأدية وظيفته اأو ب�سببها تزويرا فـي اأحكام �سادرة اأو تقارير 

اأو حما�سر اأو وثائق اأو �سجالت اأو دفاتر اأو غريها من املحررات الر�سمية �سواء اأكان ذلك 

بو�سع تواقيـع اأو اأختام مزورة ، اأم بتغيري املحررات اأو الأختام اأو التواقيــع ، �سواء باحلــذف 

اأم الإ�سافة اأم التعديل اأم بو�سع اأ�سماء اأ�سخا�س اآخرين ، اأم باأي �سورة اأخرى . 
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات 

اإذا وقع التزوير من غري موظف عام . 

املـــادة ) 183 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيــد على )5( خمـــ�س �سنـــوات 

كل من ا�ستعمل املحرر الر�سمي املزور مع علمه بتزويره . 

املـــادة ) 184 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على  )2( �سنتني كل من ارتكب 

تزويرا فـي املحررات العرفية اأو ا�ستعملها وهو عامل بتزويرها . 

املـــادة ) 185 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مــــــدة ل تقـــل عن �سهــــر ، ول تزيــــد على )2( �سنتيـــن ، وبغرامـــــة ل تقـــــل 

اأو باإحدى   ، األف ريال عماين  عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( 

هاتني العقوبتني كل من :  

اأي وثيقة ر�سمية يحملها الأفراد  اأو �سفة كاذبة على  اأ  - ح�سل بانتحال ا�سم كاذب 

مثل جواز ال�سفــر اأو البطاقــة ال�سخ�سيـــة اأو بطاقـــة الإقامـة اأو رخ�ســـة القيـــادة 

       اأو رخ�سة العمل اأو الرتخي�س اأو الت�سريح الر�سمي . 

ب  - اأدىل اأمـــام ال�سلطــات املخت�ســـة ببيانـــات غري �سحيحـــة اأو قـــدم م�ستنــــدات مــــزورة 

اأدت اإىل احل�سول على حمرر ر�سمي . 

ج  - اأدىل عمــــدا فـي حتقيـــق اأمــــام جهـــة ر�سميـــة ببيانــات غري �سحيحــة عن جن�سيته 

       اأو ا�سمه اأو حمل اإقامته . 

ويعفى من العقوبة من عدل اأمام ال�سلطات املخت�سة عما قدمه من بيانات اأو م�ستندات 

قبل ا�ستعمالها . 

املـــادة ) 186 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من اأ�سدر �سهادة 

اأو غري ذلك مما يت�سل  اأو وفاة  اأو عاهة  اأو مر�س  اأو ولدة  اأو بيانا مزورا فـي �ساأن حمل 

مبهنته مع علمه بذلك . 
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املـــادة ) 187 ( 

�سنتني كل موظف  تزيد على )2(  ، ول  اأ�سهر  �ستة  بال�سجن مدة ل تقل عن )6(  يعاقب 

باأن  علمه  مع  القانون  هذا  من   )186( املـــادة  فـي  اإليها  امل�سار  الوثائق  من  اأيا  اأ�سدر  عام 

من �سدرت له الوثيقة قد انتحل ا�سما كاذبا اأو �سفة كاذبة اأو علم بعدم �سحة البيانات ، 

والأوراق التي �سدرت على اأ�سا�سها . 

املـــادة ) 188 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقـــل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثــالث �سنـــوات كل من ا�سطنــع 

اأو قلد حمررا م�سابها فـي مظهره ملحرر ر�سمي بق�سد ا�ستعماله كمحرر �سحيح . 

البــاب اخلامــ�س

اجلرائـم املتعلقـة بالوظيفـة العامـة

الف�ســل الأول

انتحـال الوظائـف وال�سفـات

املـــادة ) 189 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهـر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة 

ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين كل من انتحل �سفة موظف عام . 

ويعاقــب املنتحـــل بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيـــد على )3( ثـــالث �سنوات وبغرامــة 

ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين اإذا مار�س 

اأعمال وظيفة عامة بدون وجه حق . 

املـــادة ) 190 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيــد على �سنـــة ، وبغرامـــة ل تقـــل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين كل من : 

  اأ - ارتدى عالنيــة وبــدون وجــه حق زيــا ر�سميــا خا�سا مبوظــف عام اأو حمل اأو�سمــة 

       اأو �سارات فخرية خا�سة بالدولة اأو بدولة اأخرى . 
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 ب - انتحـــل لقبــــا من الألقــاب العلميـــــة اأو اجلامعيـــــة املعتـــرف بهـــــا ر�سميـــــا اأو رتبـــــة 

       من الرتب الع�سكرية اأو �سفة نيابية عامة . 

ويعاقـــب املنتحـــل بال�سجـــن مدة ل تقــل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات وبغرامــة 

ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين اإذا مار�س 

فعليا الوظيفة اأو العمل املنتحل . 

الف�ســل الثانــي

التعـدي على املوظفيـن

املـــادة ) 191 ( 

يعاقــب بال�سجــن مدة ل تقل عن �سهـر ، ول تزيــد على �سنــة ، وبغرامــة ل تقــل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كل من اأهــــان اأو هــــدد موظفــــا عامــــا فـي اأثنــــاء قيامــــه بوظيفتــــه اأو مبنا�سبــــة قيامـــه بهـــا 

اأو ب�سبب انتمائه اإليها . 

املنتمني لل�سلطات  اأو  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  اأحد  التهديد على  اأو  الإهانة  واإذا وقعت 

اأ�سهر ، ول تزيد  اأو الع�سكرية تكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة  الأمنية 

على )2( �سنتني ، وبغرامة ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( 

خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

املـــادة ) 192 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )2( �سنتيـــن ، وبغرامـــة 

ل تقــــــل عن )300( ثالثمائــــــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيـــــد على )1000( األـــــف ريــــــال عمانـــي ،  

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اعتـــدى على موظـــف عام اأو قاومــه بالعنـــف اأو بالقـــوة 

فـي اأثنـــاء قيامـــه بوظيفتـــه اأو مبنا�سبة قيامه بها اأو ب�سبب انتمائه اإليها . 

الأمنيــة  لل�سلطــات  املنتمني  اأو  الق�سائيــة  ال�سلطــة  اأع�ساء  اأحــد  على  العتــداء  وقع  واإذا 

والع�سكريـــة تكـــون العقوبة ال�سجـــن مــدة ل تقـــل عــن )6( �ستـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد علــى )3( 

ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( 

األف ريال عماين . 
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املـــادة ) 193 (

ا�ستعمل  ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة 

اأعمال  اأداء عمل من  اأو التهديد �سد موظف عام ليحمله بغري حق على  اأو العنف  القوة 

وظيفته اأو على المتناع عنه �سواء تو�سل اجلاين اإىل مق�سده اأم مل يتو�سل . 

الف�ســل الثالـث

جتـاوز املوظفيـن حـدود وظائفهـم والتق�سيـر فـي اأداء واجباتهـم

املـــادة ) 194 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين كل موظف عام 

ا�ستعمل وظيفته اأو اأخل بواجباتها لالإ�سرار باأحد الأفراد اأو جللب منفعة له اأو للغري . 

املـــادة ) 195 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــل عن �سنـــة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقـل 

األف ريال عماين كل موظف عام  عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )1000( 

امتنع عمدا عن مبا�سرة اأي واجب من واجبات وظيفته فـي مالحقة جرمية يدخل اأمر 

�سبطها اأو التحقيق فيها اأو القب�س على فاعلها فـي حدود اخت�سا�سه . 

املـــادة ) 196 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين كل موظف عام 

التي ات�سلت  اأرجاأ الإبالغ عن اجلرمية  اأو  اأهمل  اأو �سبطها  مكلف بالبحث عن اجلرائم 

بعلمه . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين كل موظف عام غري مكلف 

بالبحث عن اجلرائم اأو �سبطها اأهمل اأو اأرجاأ اإبالغ ال�سلطات املخت�سة بجرمية علم بها 

ب�سبب وظيفته . 
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ول جرميـــة اإذا كـــان حتريـــك الدعوى فـي احلالتيـــن املن�ســــو�س عليهمــــا فـي الفقرتيــــن 

ال�سابقتني معلقا على �سكوى اأو طلب . 

املـــادة ) 197 (

مب�سلحة  ي�سر  نحو  على  عملهم  الأقل  على  العامني  املوظفني  من  ثالثة   )3( ترك  اإذا 

العمل اأو امتنعوا عمدا عن تاأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقني على ذلك اأو مبتغني 

منه حتقيق غر�س غري م�سروع عوقب كل منهم بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد 

على )6( �ستة اأ�سهر . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة اإذا كان الرتك 

اإذا عطل  اأو   ، اأمنهم فـي خطر  اأو  اأو �سحتهم  اأن يجعل حياة النا�س  اأو المتناع من �ساأنه 

اأو كان   ، اأو فتنة بني النا�س  اأن يحدث ا�سطرابا  اأو كان من �ساأنه   ، اأخرى  م�سلحة عامة 

اجلاين حمر�سا . 

املـــادة ) 198(

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقل عن )6( �ستـــة اأ�سهـــر ، ول تزيد على �سنـــة ، وبغرامـــة ل تقـل 

عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين كل من يوقف 

العمل من املتعهدين اأو من القائمني باإدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل اأداء اخلدمة 

العامة اأو انتظامها . 

املـــادة ) 199 (

يعاقــب بال�سجــن مدة ل تقــل عن �سنــة ، ول تزيــد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

باإحدى  اأو   ، األف ريال عماين  ، ول تزيد على )1000(  عن )300( ثالثمائة ريال عماين 

، و�سبب ذلك  بالقيام بواجبات وظيفته  اأخل عن ق�سد  العقوبتني كل موظف عام  هاتني 

اإ�سرارا مب�سالح الدولة . 

املـــادة ) 200 (

�سنوات كل موظف عام  ، ول تزيد على )3( ثالث  �سنة  بال�سجن مدة ل تقل عن  يعاقب 

ا�ستغــل �سلطــة وظيفتــه لوقــف تنفيذ القوانيــن اأو املرا�سيـــم اأو الأوامــر ال�سلطانيــة اأو حكــم 

اأو اأمر �سادر عن هيئة ذات �سفة ق�سائية . 
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املـــادة ) 201 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

األف ريال عماين كل موظف عام  عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )1000( 

اأف�سى �سرا يعلمه بحكم وظيفته . 

ول يحول انتهاء اخلدمة اأو زوال ال�سفة دون تطبيق حكم هذه املــادة . 

املـــادة ) 202 (

يعاقــب بال�سجـن مدة ل تقل عن )3( ثالثــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )2( �سنتيـــن ، وبغرامـــة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

الأ�سخا�س  اأحد  منزل   - وظيفته  على  اعتمادا   - دخل  عام  موظف  كل  العقوبتني  هاتني 

فـي غري  ، وذلك  الدخول  اأو حمل غريه على  ال�ساأن  اأحد ملحقاته بغري ر�سا �ساحب  اأو 

الأحوال املبينة فـي القانون . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام - باملخالفة للقانون - بتفتي�س �سخ�س اأو منزل 

اأو حمل بغري ر�سا �ساحب ال�ساأن اأو بحمل غريه على التفتي�س . 

املـــادة ) 203 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل موظف عام ا�ستعمل الق�سوة - اعتمادا على وظيفته - مع اأي �سخ�س 

اإذا ترتب على ذلك اإيذاوؤه اأو امل�سا�س ب�سرفه اأو كرامته . 

املـــادة ) 204 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل موظف 

عام قام بتعذيب متهم اأو اأمر بذلك حلمله على العرتاف بجرمية اأو الإدلء مبعلومات 

عنها . 

املـــادة ) 205 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )3( ثـــالث �سنـــوات 

كل موظف عام قب�س على �سخ�س اأو حب�سه اأو حجزه فـي غري الأحوال املبينة فـي القانون ، 

اأو اأمر بخالف العقوبة املحكوم بها عليه ، اأو بعقوبة مل يحكم بها عليه . 
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املـــادة ) 206 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة 

ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين كل موظف اأو عامل فـي اخلدمة 

الربيدية اأخفى اأو فتح ر�سالة اأو طردا م�سلما للربيد اأو �سهل ذلك لغريه فـي غري الأحوال 

امل�سرح بها قانونا . 

ويعاقـــب بالعقوبـــة ذاتهـــا كل من اأخفى من موظفـي البــرق اأو العامليــن فيه ر�سالة برقية 

اأو اأف�ساها اأو �سهل ذلك لغريه فـي غري الأحوال امل�سرح بها قانونا . 

املـــادة ) 207 (

 ، �سنوات  على )5( خم�س  تزيد  ول   ، �سنوات  تقل عن )3( ثالث  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

وبغرامـــة ت�ســـاوي على الأقـــل ما اأعطي له اأو وعـــد به ، وبعزلـــه عن الوظيفـــة ، واحلرمـــان 

من تويل الوظائف العامة ب�سورة مطلقة ، كل موظف عام طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه 

اأي مقابـــل كـــان اأو اأخذ وعـــدا بذلك من اأجـــل القيـــام بعمل من اأعمــــال وظيفتـــه اأو بواجـــب 

من واجباتها ، اأو المتناع عن القيام بعمل واجب عليه المتناع عنه . 

وي�ســـري حكـــم هـــذه املـــادة ، ولو كـــان العمــل املن�ســو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة ل يدخل 

فـي اأعمال وظيفة اجلاين . 

املـــادة ) 208 (

 ، �سنوات  ع�سر  تزيد على )10(  ، ول  �سنوات  تقل عن )3( ثالث  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

وبغرامة ت�ساوي على الأقــل ما اأعطــي له اأو وعـــد به ، وبعزلـــه عن الوظيفـــة ، واحلرمـــان 

من تويل الوظائف العامة ب�سورة مطلقة ، كل موظــف عام طلــب اأو قبل لنف�ســه اأو لغيـــره 

اأي مقابل كان اأو اأخـــذ وعدا بذلك ليقـــوم بعمـــل منـــاف لواجبـــات الوظيفـــة اأو لالمتنـــاع 

عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة . 

املـــادة ) 209 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ت�ساوي 

املكافاأة  اأو منفعة بق�سد  ، كل موظف عام قبل من �سخ�س مال  له  اأعطي  الأقل ما  على 

وبغري اتفاق �سابق بعد اأن اأدى لذلك ال�سخ�س عمال من اأعمال وظيفته اأو امتنع عن اأداء 

عمل من اأعمالها اأو اأخل بواجب من واجباتها . 
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املـــادة ) 210 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن �سهر ، ول تزيد على )6( �ستـة اأ�سهــر ، وبغرامــة ل تقــل 

عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين كل موظف عام 

اأخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء اأو تو�سية اأو و�ساطة . 

املـــادة ) 211 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من عر�س ر�سوة 

على موظف عام ومل تقبل منه .  

املـــادة ) 212 (

يعاقب الرا�سي والو�سيط بالعقوبة املقررة للمرت�سي ، ومع ذلك يعفى الرا�سي اأو الو�سيط 

مـــن العقوبـــة اإذا بــادر باإبالغ ال�سلطات املخت�سة باجلرمية اأو اعرتف بها قبل اكت�سافها ، 

ولو بعـد متامهـا ، واإذا ح�ســل العرتاف بعد اكت�ساف اجلــرم جاز اعتبــار العتــراف عـــذرا 

خمففا . 

الف�ســل الرابــع

الختـال�س والإ�سـرار باملـال العـام

 املـــادة ) 213 (

 ، �سنوات  على )5( خم�س  تزيد  ول   ، �سنوات  تقل عن )3( ثالث  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

وبغرامـــة م�ساويــة لقيمــة املـــال مو�ســوع اجلرميـــة كــــل موظــف عــام اختلـ�س اأموال عامة 

اأو خا�سة اأو ما فـي حكمها مما هو فـي حيازته اأو حتت اإدارته ب�سبب وظيفته اأو مبقت�ساها . 

واإذا ح�سل الختال�س بالتزوير اأو ا�ستعمال حمرر مزور تكون العقوبة مدة ل تقل عن )5( 

خم�س �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات . 

وفـي جميع الأحوال ، يحكم على اجلاين بالرد والعزل من الوظيفة ، واحلرمان من تويل 

الوظائف العامة ب�سورة مطلقة . 
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املـــادة ) 214 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات ، وبغرامة 

ت�ساوي املــال امل�ستوىل عليه كل موظف عام ا�ستوىل على مال عام اأو �سهل ذلك لغريه . 

وفـي جميع الأحوال ، يحكم على اجلاين بالرد ، والعزل من الوظيفة ، واحلرمان من تويل 

الوظائف العامة ب�سورة مطلقة . 

املـــادة ) 215 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــــل عــن )6( �ستـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )3( ثــــالث �سنــــوات 

كـل موظـــف عـــام خمتـــ�س بتح�سيـــل ال�سرائـــب اأو الر�ســـوم اأو الغرامـــات اأو نحوهـــا ، طلــب 

اأو اأخــذ ما لي�س م�ستحقا اأو اأكرث مما هو م�ستحق مع علمه بذلك . 

واإذا ا�ستوىل على ذلك لنف�ســـه اأو لغيـــره تكـــــون العقوبـــــة ال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )5( 

خم�س �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات ، وبغرامة ت�ساوي املـال امل�ستوىل عليه . 

وفـي جميع الأحوال ، يحكم على اجلاين بالرد ، والعزل من الوظيفة ، واحلرمان من تويل 

الوظائف العامة ب�سورة مطلقة . 

املـــادة ) 216 (

يعاقب بال�سجـــن مدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيــــد على )5( خمـــ�س �سنـــوات 

بها بحكـــم  يت�سل  اأو  بها  التي يعمل  اأو مرافق اجلهة  باأموال  اأ�سر عمدا  كل موظف عام 

عملـــه اأو باأموال الغري اأو م�ساحلهم املعهود بها اإىل تلك اجلهة . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سنة ، اإذا ت�سبب 

املوظف بخطئه فـي اإحلاق �سرر ج�سيم بالأموال اأو املرافق املذكورة . 

املـــادة ) 217 (

يعاقــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن )3( ثالثــة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل 

عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )2000( األفـي ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من اأ�ساء ا�ستخدام اأو اأهمل �سيانة اأي من الأموال العامة املعهود بها 

اإليه ، اأو كانت مما يدخل �سيانتها اأو ا�ستخدامها فـي اخت�سا�سه ، وذلك على نحو يعطل 

النتفاع بها اأو يعر�س �سالمتها اأو �سالمة الأ�سخا�س للخطر . 

-62-



ملحق اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

املـــادة ) 218 (

يعاقــب بال�سجــن مـدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد علــى )10( ع�ســر �سنــوات 

كل موظف عام اأخل بطريق الغ�س اأو باأي و�سيلة اأخرى غري م�سروعة ، بحرية اأو �سالمة 

مناق�سة اأو مزايدة تتعلق باأي من اجلهات املن�سو�س عليها فـي املـــادة )11( من هذا القانون . 

املـــادة ) 219 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقــل 

عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )3000( ثالثة اآلف ريال عماين كل موظف 

عام ح�سل اأو حاول اأن يح�سل لنف�سه اأو لغريه على ربح اأو منفعة بدون وجه حق من عمل 

من اأعمال وظيفته اأو بناء على معلومة و�سلت اإليه بحكم وظيفته . 

املـــادة ) 220 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقــل 

عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين كل موظف 

التعهدات  اأو  الأ�سغال  اأو  التوريدات  اأو  املقاولت  تنفيذ  اأو  اإدارة  اأو  اإعداد  فـي  عام خمت�س 

املتعلقة باإحدى موؤ�س�سات الدولة ، ح�سل لنف�سه اأو لغريه بالذات اأو بالوا�سطة على عمولة 

اأو ربح اأو منفعة مبنا�سبة قيامه باأي عمل من الأعمال املذكورة . 

ويعاقب على ال�سروع فـي ذلك . 

املـــادة ) 221 (

يعاقــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )5( خمـــ�س �سنـــوات 

عقـــــد  عليــــه  يفر�سها  التي  اللتزامـــات  بعــــ�س  اأو  كــــل  تنفيــــذ  فـي  غ�سا  ارتكب  من  كل 

مقاولــــة اأو توريد ، اأو اأ�سغال عامـــة ، اأو غريهـــا من العقــــود اأو التعهـــــدات التي ارتبـــط بها 

مع اإحــــدى اجلهـــات املن�سو�س عليها فـي املـــادة )11( من هذا القانون . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات ، 

اإذا ترتب على اجلرمية �سرر ج�سيم ، اأو كان العقد متعلقا مبتطلبات الأمن والدفاع . 

ويعاقـــب بــــذات العقوبــــــة املتعاقـــدون من الباطـــن والوكـــــالء والو�سطــــاء وال�ست�ســـاريون ، 

اإذا كــان الغـــ�س راجعــا اإلــى فعلهــم . 
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املـــادة ) 222 (

يعاقــب بال�سجـــن مـــدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيـــد علـــى )3( ثالث �سنوات كل من تعـــدى 

على عقار مملوك للدولة اأو لوقف . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات 

اإذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته اأو بت�سهيل منه . 

وفـي جميع الأحوال ، يحكم برد العقار وما عليه من مبـــان اأو غـــرا�س ، اأو بــــرده مع اإزالة 

ما عليه من تلك الأ�سياء على نفقة املعتدي . 

البــاب ال�ســاد�س

اجلرائـم املخلـة ب�سيـر العدالـة

الف�ســل الأول

البـالغ الكـاذب والمتنـاع عـن الإبـالغ وعـن تقديـم امل�ساعـدة

املـــادة ) 223 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين كل من : 

 اأ - اأقدم باأي و�سيلة على ن�سر خرب ارتكاب جرمية مل ترتكب فعال ، وهو يعلم اأنها 

مل ترتكب . 

ب - اأبلـــغ ال�سلطــــات املخت�سة باأي طريقة كانت عن وقوع جرمية اأو خطر اأو حادثة 

اأو كارثة ل وجود لها . 

 ج - اأبلغ ال�سلطات املخت�سة عن اأمور يعلم كذبها فـي جرمية واقعة . 

املـــادة ) 224 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــــل عـــن )300( ثالثمائـــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيـــــد علـــى )1000( األـــــف ريـــــال عمانـــي 

كل من عزا اإىل �سخ�س جرمية يعلم اأنه مل يرتكبها اأو اختلق اأدلة على ارتكابه اإياها . 
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فاإذا اأف�سى الفرتاء اإىل احلكم بعقوبة على املفرتى عليه وجب األ تقل عقوبــة املفتـــري 

عـــن ذلـــك ، اإل اإذا اأف�ســـى فعـــــل الفتــــــراء اإلــى احلكـــــم بالإعـــــدام ونفـــــذ حكـــــم الإعـــــدام ، 

فتكون عقوبة املفرتي الإعدام اأو ال�سجن املطلق . 

واإذا رجع املفرتي عن افرتائه قبل اأي مالحقة عد ذلك عذرا خمففا . 

وفـي جميع الأحوال ، يلزم الفاعل بامل�ساريف التي ترتبت على ذلك . 

املـــادة ) 225 (

يعاقـــب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيـــد علــى )6( �ستـة اأ�سهر ، وبغرامـــة ل تقل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  تزيد على )300( ثالثمائة  ول   ، ريال عماين  مائة  عن )100( 

هاتني العقوبتني كل من علم بوقوع جناية اأو بوجود م�سروع لرتكابها فـي وقت اأمكن فيه 

منع ذلك ، وامتنع بغري عذر مقبول عن اإبالغ ال�سلطات املخت�سة . 

ول ي�سري حكم هذه املـــادة على زوج اجلاين اأو اأ�سوله اأو فروعه . 

املـــادة ) 226 (

يعاقـب بال�سجــن مـــدة ل تقــــل عن �سهـــر ، ول تزيـــد على �سنــة ، وبغرامـة ل تقـل عـن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كــل مــن امتنــع عمـــدا عن تقديــم امل�ساعـــدة اإىل �سخــ�س يهــدده خطــر فـي نف�ســـه اأو مالــه 

اأو عر�سه ، وكان املمتنع عن تقدمي امل�ساعدة قادرا عليها ، ول يخ�ســى خطــرا على نفــ�سه 

من تقدميها . 

املـــادة ) 227 (

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقـــل عن �سهـــر ، ول تزيـــد على �سنــة ، وبغرامـة ل تقل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كل من قام فـي اأثناء مزاولته اإحدى املهن الطبية بالك�سف على متوفى اأو م�ساب وجدت 

عالمات اأو توافرت ظروف تدعو اإىل ال�ستـباه فـي �سبب الوفـــاة اأو الإ�سابـــة ، ومل يبــادر 

اإىل اإبالغ ال�سلطات املخت�سة . 
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الف�ســل الثانــي

تعطيـل الإجـراءات الق�سائيـة وت�سليـل العدالـة

املـــادة ) 228 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائــــة ريال عمانـــي ،  

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأخفى اأو مــزق اأو اأتلف اأو �ســـوه عمدا اإعالنـــا �ســــادرا 

من جهة ق�سائية ، وكان من �ساأن ذلك التاأثري على �سري الإجراءات . 

املـــادة ) 229 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على �سنــة كل من ارتكب 

ب�سوء نية فعال من �ساأنه عرقلة اإجراءات التنفيذ على مال حمجوز عليه بناء على حكم 

ق�سائي ، �سواء بنقلـــه ، اأم باإخفائــــه ، اأم بالت�سرف فيــــه ، اأم باإتالفــــه اأم بتغيري معامله اأم باأي 

طريقة اأخرى . 

املـــادة ) 230 (

األف ريال عماين كل موظف  اإىل )1000(  بالغرامة من )100( مائة ريال عماين  يعاقب 

خمت�س امتنع اأو عطل عمدا تنفيذ حكم ق�سائي اأو قرار اأو اأمر ق�سائي بعد م�سي )30( 

ثالثني يوما من اإنذاره بالتنفيذ . 

ويلزم املوظف بدفع غرامة اأ�سبوعية مقدارها )300( ثالثمائة ريال عماين بعد انق�ساء 

ع�سرة اأيام من تاريخ اإدانته واإىل حني تنفيذ احلكم الذي امتنع اأو عطل تنفيــــذه ، وذلك 

، وتنق�سي الدعوى اجلزائية  مع عـــدم الإخــــالل بحـــق امل�سرور فـي املطالبة بالتعوي�س 

فـي اأي مرحلة تكون عليها اإذا بادر املوظف بتنفيذ احلكم . 

املـــادة ) 231 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامـــة ل تقـــل 

عن )100( مائــة ريــــــال عمانــــي ، ول تزيد علــى )1000( األف ريال عمانــــي كل مـــن اأخفــى 

اأو اأتلف اأو ا�ستوىل على حمرر اأو �سند ، اأو على اأي �سيء اآخر مقدم اإىل �سلطــة التحقيـــق ، 

اأو فـي دعوى اأمام اإحدى جهات الق�ساء ، وكان ذلك بق�سد ت�سليل العدالة . 
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املـــادة ) 232 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين كل من غري ، بق�سد 

ت�سليل العدالة ، حالة الأ�سخا�س اأو الأماكن اأو الأ�سياء ، اأو اأخفى جثة قتيل اأو اأيا من اأدلة 

اجلرمية ، اأو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك . 

الف�ســل الثالــث

�سهـادة الـزور والمتنـاع عـن ال�سهـادة واليميـن الكاذبـة

املـــادة ) 233 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيــد على )3( ثـــالث �سنـــوات 

كل من �سهد زورا اأمام اإحدى اجلهات الق�سائيـــة اأو �سلطـــات التحقيـــق ، بعد حلف اليمني ، 

اأو اأنكر احلقيقة ، اأو كتم كل اأو بع�س ما يعلمه عن الواقعة . 

وتخف�س العقوبة اإىل ن�سف احلد الأدنى اإذا اأديت ال�سهادة دون حلف اليمني . 

فاإذا نتــــج عن �سهــــادة الزور وحدهـــا احلكـــم بعقوبــــة ونفـــذت ، وجب األ تقل عقوبة ال�ساهد 

عن ذلك . 

املـــادة ) 234 (

يعفى من العقوبة املرتتبـة على �سهادة الزور : 

 اأ  - ال�ساهــد الـــذي اأدى ال�سهـــادة الكاذبـــة فـي اأثنـــاء حتقيـــق جزائـــي اإذا رجـــع عنهـــا 

قبل الت�سرف فـي التحقيق ، وقبل اأن يبلغ عنه . 

ب  - ال�ساهد الذي اأدى ال�سهادة الكاذبة فـي اأثناء املحاكمة اإذا رجع عنها قبل احلكم ، 

وقبل اأن يبلغ عنه فـي مو�سوع الدعوى . 

املـــادة ) 235 (

يعاقب بال�سجن مـــدة ل تقـــل عن �سنـــة ، ول تزيـــد على )3( ثـــالث �سنـــوات كل من كلـــف 

من اإحدى اجلهات الق�سائية اأو �سلطات التحقيق بعمل من اأعمال اخلربة ، اأو الرتجمة 

فغري احلقيقة عمدا باأي طريقة كانت . 
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املـــادة ) 236 (

يعاقب �ساهد الزور بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر 

اإذا اأديت ال�سهادة اأمام جهة غري ق�سائية . 

املـــادة ) 237 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــــدة ل تقـــــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد علــى )3( ثـــالث �سنـــوات 

كل من طلب اأو قبل مال ، اأو منفعة ، اأو وعدا ب�سيء لأداء �سهادة زور . 

املـــادة ) 238 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل مزاول لإحدى 

املهن الطبية طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه اأي مقابل كان اأو اأخذ وعدا بذلك نظري اأدائه 

ال�سهادة زورا فـي �ساأن حمل اأو ولدة اأو مر�س اأو عاهة اأو وفاة اأو اأدى ال�سهادة بذلك نتيجة 

لرجاء اأو تو�سية اأو و�ساطة . 

املـــادة ) 239 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )2( �سهرين ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من اأكره 

اأو اأغرى اأو هدد - باأي و�سيلة كانت - �سخ�ســــا حلملــــه على اأن ي�سهــــد زورا ، اأو اأن ميتنـــع 

اأمام جهة  معلومات غري �سحيحة  اأو  باأقوال  يديل  اأو   ، اأمرا  يكتم  اأو   ، ال�سهادة  اأداء  عن 

ق�سائية ، ولو مل يبلغ مق�سده . 

املـــادة ) 240 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر كل من كلف 

باأداء ال�سهادة اأمام جهة ق�سائية ، اأو �سلطة حتقيق ، وامتنع عن احل�سور ، اأو حلف اليمني ، 

اأو اأداء ال�سهادة ، ما مل يكن امتناعه لعذر مقبول . 

ويعفى من العقوبة اإذا عدل عن امتناعه قبل �سدور احلكم فـي مو�سوع الدعوى . 

املـــادة ) 241 (

يعاقــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــــل عــن )6( �ستــــة اأ�سهــــر ، ول تزيــــد علــى )3( ثــــالث �سنوات 

كل من األزم من اخل�سوم بحلف اليمني ، اأو ردت عليه ، فحلفها كذبا . 

ويعفـــى اجلانـــي من العقوبـــة اإذا رجـــع عن ميينـــه الكاذبـــة قبـــل �ســـدور حكــم فـي مو�ســـــوع 

الدعوى . 
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الف�ســل الرابــع

هـروب املتهميـن واملحكـوم عليهـم

املـــادة ) 242 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة كل �سخ�س قب�س عليه قانونا 

فهرب . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات 

اإذا كان الهارب حمبو�سا اأو م�سجونا اأو وقع الهروب من اأكرث من �سخ�س ، اأو بالتهديـــد ، 

اأو بالقوة اأو بالعنف . 

واإذا وقع الهــــروب با�ستعمــــال ال�ســــالح ، اأو بالتهديــــد با�ستعمالــه ، تكــون العقوبــة ال�سجــن 

مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات . 

املـــادة ) 243 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــــدة ل تقـــل عن )6( �ستـــــة اأ�سهــــــر ، ول تزيـــد علــى )3( ثـــــالث �سنــــوات 

كل موظف مكلف بحرا�سة مقبو�س عليه اأو حمبو�س اأو م�سجون اأو مبرافقته اأو بنقله ، 

تعمد متكينه من الهروب اأو تغافل عنه حتى متكن من ذلك . 

ويعاقــب بالعقوبـــة ذاتهـــا كـــل موظــــف خمتــ�س بالقبــ�س على �سخـــ�س فتعمــــد معاونتــــه 

على الهروب . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا كان الهارب متهما اأو حمكوما عليه بجرمية عقوبتها الإعدام اأو ال�سجن املطلق . 

املـــادة ) 244 (

بحرا�سة  مكلف  موظف  كل  �سنة  على  تزيد  ول   ، �سهر  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب 

مقبو�س عليه اأو حمبو�س اأو م�سجون اأو مبرافقته اأو بنقله ، وهرب باإهمال منه . 

ويجوز اإعفاوؤه من العقوبة اإذا مكن ال�سلطات املخت�سة من القب�س على الهارب اأو حمله 

على ت�سليم نف�سه خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ هروبه . 

وتكون عقوبة املوظف من )6( �ستة اأ�سهـــر اإىل )3( ثـــالث �سنـــوات اإذا كان الهـــارب متهمـــا 

اأو حمكوما عليه بجرمية عقوبتها الإعدام اأو ال�سجن املطلق . 
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املـــادة ) 245 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة كل من مكن مقبو�سا 

عليه اأو حمبو�سا اأو م�سجونا من الهروب . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا وقعت اجلرمية من اأكرث من �سخــ�س ، اأو بالتهديـــد اأو بالعنــف ، اأو با�ستعمـــال ال�ســـالح 

اأو بالتهديد با�ستعماله ، اأو اإذا كان الهارب متهما اأو حمكوما عليه بجرمية عقوبتها الإعدام 

اأو ال�سجن املطلق . 

املـــادة ) 246 (

يعاقـــب بال�سجــن مـــدة ل تقــــل عن )3( ثــالثــة اأ�سهـــر ، ول تزيــد علــى )3( ثــالث �سنــــــوات 

كل من اأعان �سخ�سا باأي طريقة كانت على الختفاء اأو الهروب من وجه العدالة بعد علمه 

بوقوع اجلرمية اأو �سدور اأمر بالقب�س عليه اأو حب�سه اأو �سجنه . 

فاإذا كانت عقوبة اجلرمية التي ارتكبت الإعدام اأو ال�سجن املطلق ، عوقب من قام بذلك 

بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات . 

ول ي�سري حكم هذه املـــادة على زوج من اأعيــن على الختفـــاء اأو الهـــروب ول على اأ�سولــه 

اأو فروعه . 

الف�ســل اخلامــ�س

التاأثيـر فـي الق�سـاء والإ�سـاءة اإلـى �سمعتـه

املـــادة ) 247 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة كل من حاول حمل موظف ذي 

اخت�سا�س ق�سائي على اتخاذ اإجراءات خمالفة للقانون اأو على المتناع عن اتخاذ اإجراءات 

يوجب القانون اتخــاذها ، عن طريق الأمر اأو الطلب اأو التهديد اأو الرجاء اأو التو�سية . 

املـــادة ) 248 (

يعاقـــــب بال�سجـــــن مـــدة ل تقــــل عـــن )6( �ستــــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد علــى )3( ثـــالث �سنـــوات 

التزامه  اأو  الواجب للق�ساء على نحو ي�سكك فـي نزاهته  اأخل عالنية بالحرتام  كل من 

باأحكام القانون . 
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املـــادة ) 249 (

يعاقب بال�سجــن مـــدة ل تقـــل عن �سهـــر ، ول تزيـــد علــى )2( �سنتيـــن ، وبغرامـــة ل تقـــل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين كل من ن�سر باإحدى 

طرق العالنية دون اإذن من الدعاء العام اأو املحكمة املخت�سة بح�سب الأحوال : 

  اأ - اأخبارا فـي �ساأن حتقيق قائم اأو ن�سر وثيقة من وثائق هذا التحقيق . 

ب - اأخبارا فـي �ساأن الدعاوى التي ن�س القانون اأو قررت املحكمة نظرها فـي جل�سة 

�سرية اأو منعت ن�سرها . 

 ج - اأ�سماء اأو �سور املتهمني اأو املحكوم عليهم . 

 د - اأ�سماء اأو �سور املجني عليهم فـي جرائم العتداء على العر�س . 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام مبد اأي من و�سائل الإعالم املحلية اأو الأجنبية ب�سيء 

مما ذكر فـي البنود ال�سابقة . 

الف�ســل ال�ســاد�س

فـك الأختـام واإتـالف الإعالنـات الر�سميـة

املـــادة ) 250 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن �سهـــر ، ول تزيــد على �سنــة ، وبغرامة ل تقل عن )100( 

مائة ريال عمانـــي ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عمانـــي كل من اأقدم بدون وجه 

اجلهــــات  اإحــــدى  من  باأمــر  املو�سوعة  الأختـــام  تغيري  اأو  اإتالف  اأو  نزع  اأو  فك  على  حق 

الق�سائيـــة اأو ال�سلطات املخت�سة . 

فاإذا كان الفاعل هو احلار�س اأو املكلف بحفظ هذه الأختام ، فيعاقب بال�سجن مدة ل تقل 

عن )6( �ستـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )2( �سنتيـــن ، وبغرامـــة ل تقـــل عن )500( خم�سمائـــة 

ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين . 

املـــادة ) 251 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من اأقدم على متزيق اأو نزع اأو اإتالف الإعالنات الر�سمية . 
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املـــادة ) 252 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من نزع اأو اأتلف 

اأو ا�ستولــى بغيـر حــق علـى اأوراق اأو م�ستنــدات اأو اأ�سياء حمجــوز عليها ق�سائيا اأو اإداريـــا ، 

اأو مودعة بناء على حكم اأو اأمر ق�سائــي اأو اإداري فـي الأماكـــن املعدة حلفظهــا اأو م�سلمـة 

اإىل �سخ�س كلف باملحافظة عليها . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات 

اإذا ح�سل الفعل بوا�سطة العنف اأو اخللع اأو الت�سلق اأو كان اجلاين هو احلار�س ، اأو املكلف 

بحفظ هذه الأ�سياء . 

واإذا وقــع النــــزع اأو الإتـــــــالف اأو ال�ستيــالء ب�سبـــب اإهمـــال مــن فـــي عهدتـــه هــذه الأوراق 

اأو امل�ستندات يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريـــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني . 

البــاب ال�سابــع

اجلرائـم املخلـة بالآداب العامـة

الف�ســل الأول

البغـاء والفجـور

املـــادة ) 253 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ) 6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة كل من وجد فـي مكان 

عام يحر�س املارة على البغاء اأو الفجور بالقول اأو الإ�سارة اأو باأي و�سيلة اأخرى . 

املـــادة ) 254 (

يعاقــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيــــد على )7( �سبــــــع �سنـــــوات 

كل من حــــر�س اأو ا�ستــــدرج اأو اأغــــرى اأو اأغوى اأو �ساعــــد �سخـ�ســــا باأي و�سيلــــة على البغـــاء 

اأو الفجور واأدى ذلك اإىل ارتكاب الفعل . 

وتكون العقوبة ال�سجن حتى )10( ع�سر �سنـــوات اإذا ارتكبــت اجلرميــة عن طريق الإكـــراه 

اأو التهديد اأو احليلة ، اأو كان املعتدى عليه مل يكمل �سن )18( الثامنة ع�ســرة من عمره ، 

اأو كان الفاعل من اأ�سوله اأو املتولني تربيته اأو رعايته اأو له �سلطة عليه . 
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املـــادة ) 255 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقــل 

عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين كل من : 

  اأ  - اأعد اأو اأدار مكانا للبغاء اأو الفجور ، اأو عاون باأي طريقة فـي اإعداده اأو اإدارته . 

ب  - كان مالكا ملنزل اأو حمل ، اأو م�سوؤول عن اإدارته ، فاأجره وهو يعلم اأنه �سي�ستعمل 

للبغاء اأو الفجور . 

 ج  - يعمل اأو يقيم فـي مكان معد للبغاء اأو الفجور مع علمه بذلك . 

د - كان يعتمــــد فــــي معي�ستـــه اأو بع�سهـــا على ما يك�سبــه الغيــر من ممار�ســـة البغــاء 

اأو الفجور حتت حمايته اأو بتاأثري �سيطرته عليه . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة كل من �سبط فـي مكان معد 

للبغاء اأو الفجور بق�سد ارتكاب ذلك . 

وفـي جميع الأحوال ، يحكم باإغالق املكان . 

املـــادة ) 256 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من مار�س البغاء 

اأو الفجور نظري اأجر بغري متييز . 

الف�ســل الثانــي

اجلرائـم الواقعـة علـى العـر�س

املـــادة ) 257 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من واقع ذكرا اأو اأنثى بغري ر�سا . 

اإذا كان املجني عليه دون )15( اخلام�سة ع�سرة من عمره  وتكون العقوبة ال�سجن املطلق 

اأو كان م�سابا بعاهة بدنية اأو عقلية جتعله عاجزا عن املقاومة ، اأو اأدى الفعل اإىل مر�س 

املتولني  كان اجلاين من  اأو   ، موته  اإىل  الفعل  ذلك  اأدى  اأو  عليه  باملجني  تنا�سلي مزمن 

تربيته اأو مالحظته اأو رعايته اأو ممن لهم �سلطة عليه اأو كان عامال لديه بالأجرة اأو لدى 

اأحد ممن تقدم ذكرهم ، اأو كان اقرتاف اجلرمية من )2( �سخ�سني فاأكرث . 
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املـــادة ) 258 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من هتك عر�س 

ذكر اأو اأنثى بغري ر�سا . 

ول تقل العقوبة عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات اإذا كان املجني عليه 

م�سابا بعاهة بدنية اأو عقلية جتعله عاجزا عن املقاومة اأو كان اجلاين من املتولني تربيته 

اأو مالحظته اأو رعايته اأو ممن لهم �سلطة عليه اأو كان عامال لديه باأجر اأو لدى اأحد ممن 

تقدم ذكرهم . 

ول تقل العقوبــة عن )7( �سبـــع �سنوات ، ول تزيـــد على )10( ع�سر �سنوات اإذا كان اجلانـــي 

من حمارم املجني عليه . 

املـــادة ) 259 (

يعاقـــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــــل عـــن )6( �ستـــــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )3( ثــــــالث �سنـــوات 

كــل من واقع اأنثى بر�ساها دون اأن يكون بينهما عقد زواج ، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها . 

ول تقل عقوبة كل منهما عن )2( �سنتني اإذا كان اأحدهما متزوجا ، ويفرت�س العلم بقيام 

الزوجية اإل اإذا ثبت غري ذلك . 

ول تقام الدعوى اجلزائية على الفاعل ، رجال كان اأو امراأة ، اإل بناء على �سكوى الزوج 

اأو ويل الأمر . فاإذا مل يكن للفاعل زوج اأو ويل اأمر فـي الدولة جاز لالدعاء العام اإقامة 

الدعوى اأو اإبعاده من البـالد ، ويجـــوز فـي جميـــع الأحـــوال للزوج اأو ولـــي الأمــــر التنــازل 

عن الدعــوى ، ويرتتب علـى تنازل اأحــد ال�ساكــني وقـف املالحقــة اجلزائية ووقــف تنفيــذ 

العقوبة . 

املـــادة ) 260 (

اإذا وقعت اجلرمية الواردة فـي املادتني ) 257 و 259 ( من هذا القانون بني املحارم حرمة 

موؤبدة فتكون العقوبة الإعدام . 

املـــادة ) 261 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل ذكر واقع ذكرا 

بر�ساه ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نف�سه . 
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املـــادة ) 262 (

يعاقــــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقـــل عن )6( �ستـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــــد على )3( ثـــــالث �سنــــوات 

كل من ارتكب مع �سخ�س من نف�س اجلن�س اأفعال �سهوانية . 

ول تقام الدعوى اجلزائية على الفاعل ، رجال كان اأو امراأة ، اإل بناء على �سكوى الزوج 

اأو ويل الأمر . فاإذا مل يكن للفاعل زوج اأو ويل اأمر فـي الدولة جاز لالدعاء العام اإقامة 

الدعوى اأو اإبعاده عن البالد . 

ويجوز فـي جميع الأحوال للزوج اأو ويل الأمر التنازل عن الدعوى ، ويرتتب على تنازل 

اأحــد ال�ساكــني وقف املالحقة اجلزائية ووقف تنفيذ العقوبة . 

املـــادة ) 263 (

تعد املواقعة تامة عند دخول الع�سو الذكري لأقل درجة فـي القبل اأو فـي الدبر �سواء اأكان 

م�سحوبا باإنزال املني اأم ل . 

املـــادة ) 264 (

ل يعتد بالر�سا فـي اأحكام هذا الف�سل اإذا كان املجني عليه مل يكمل )18( الثامنة ع�سرة 

من عمره . 

الف�ســل الثالــث

الأفعـال املخلـة باحليـاء

املـــادة ) 265 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من اأتى علنا فعال اأو قول خمال باحلياء . 

املـــادة ) 266 (

يعاقــــب بال�سجــــن مدة ل تقـــل عن �سهــــر ، ول تزيـــد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كـل ذكـر  :  
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  اأ  - تعر�س لأنثى على وجه يخد�س حياءها بالقول اأو الفعل . 

ب  - تطفل على اأنثى فـي خلوتها . 

ج  - تنكر فـي زي امراأة اأو دخل متنكرا مكانا خا�سا بالن�ساء اأو حمظورا دخوله اآنذاك 

لغري الن�ساء . 

د  - ظهر علنا مبظهر الن�ساء فـي لبا�سه اأو هيئته . 

املـــادة ) 267 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�ســـرة اأيام ، ول تزيـــد على �سنـــة ، وبغرامة ل تقل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  تزيد على )300( ثالثمائة  ول   ، ريال عماين  مائة  عن )100( 

هاتني العقوبتيـــن كـــل من �سنـــع اأو وزع اأو ن�ســـر اأو عــر�س ، ولو فـي غري عالنيـــة ، كتابــــا 

اأو مطبوعا اأو ر�سوما اأو �سورا اأو اأفالما اأو رموزا اأو غري ذلك من الأ�سياء اخلاد�سة للحياء 

اأو املخلة بالآداب العامة . 

املـــادة ) 268 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، وبغرامة ل تقل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  تزيد على )300( ثالثمائة  ول   ، ريال عماين  مائة  عن )100( 

الو�سائط  اأو  الال�سلكية  اأو  ال�سلكية  الت�سالت  اأجهزة  ا�ستعمل  من  كل  العقوبتني  هاتني 

الإلكرتونية اأو عبارات اأو �سورا اأو برامج اأو اأي و�سيلة اأخرى لنقل عبارات اأو �سور اأو برامج 

منافية لالآداب العامة اأو الأخالق . 

البــاب الثامــن

اجلرائـم التـي متـ�س الديـن والأ�سـرة واملجتمـع

الف�ســل الأول

اجلرائـم التـي متـ�س الديـن

املـــادة ) 269 (

يعاقب بال�سجن مـــدة ل تقــــل عن )3( ثــــالث �سنــــوات ، ول تزيــــد على )10( ع�ســــر �سنــــوات 

كـــل من ارتكب فعال من الأفعال الآتية  :  
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 اأ  - التطاول على الـــذات الإلهيــــة ، اأو الإ�ســـاءة اإليهــا ، باللفــظ اأو الكتابـــة اأو الر�ســم 

اأو الإمياء ، اأو باأي و�سيلة اأخرى . 

ب  - الإ�ساءة اإىل القراآن الكرمي اأو حتريفه ، اأو تدني�سه . 

ج  - الإ�ساءة اإىل الدين الإ�سالمي اأو اإحدى �سعائره ، اأو �سب اأحد الأديان ال�سماوية . 

 د - التطاول على اأحد الأنبياء اأو الإ�ساءة اإليه باللفظ اأو الكتابة اأو الر�سم اأو الإمياء ، 

اأو باأي طريقة اأخرى . 

اإذا كانت معدة لإقامة �سعائر  اأو �سيء من حمتوياتها  اأو تدني�س مبان  هـ - تخريب 

دينية للدين الإ�سالمي اأو لأحد الأديان ال�سماوية الأخرى . 

املـــادة ) 270 (

يعاقــــب بال�سجــــن مدة ل تقــــل عن )3( ثــــالث �سنـــــوات ، ول تزيـــد علـــى )7( �سبـــع �سنـــــوات 

كـــل من اأن�ساأ اأو اأ�س�س اأو نظم اأو اأدار جماعة اأو جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو فرعا لإحداها 

تهدف اإىل مناه�سة اأو جتريح الأ�ســ�س التي يقـــوم عليهـــا الديـــن الإ�سالمـــي اأو الرتويـــج 

اأو الدعوة اإىل غريه . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل من 

ان�سم اإىل اإحدى تلك اجلهات اأو ا�سرتك فيها اأو اأعانها باأي طريقة مع علمه باأغرا�سها . 

املـــادة ) 271 (

يعاقب بال�سجــــن مــدة ل تقــل عن �سنـــة ، ول تزيـــد علـــى )3( ثـــالث �سنـــوات كـــل من دعـــــا 

التي يقوم عليها  الأ�س�س  اأو جتريح  اجتماع بغر�س مناه�سة  لعقد  الإعداد  فـي  �سارك  اأو 

الدين الإ�سالمي ، اأو اإىل الدعوة اإىل غري هذا الدين . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ح�سل اأو ت�سلـم اأمــوال بطريقـــة مبا�ســرة اأو غيـــر مبا�ســرة 

من �سخ�س اأو هيئة داخل الدولة اأو خارجها متى كان ذلك بق�سد ارتكاب فعل من الأفعال 

املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة ، مع م�سادرة الأموال املتح�سلة . 
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املـــادة ) 272 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقـل عـــن )100( مائـــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيـــد على )500( خم�سمائــــة ريــــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأحــرز اأو حاز حمـــررات اأو مطبوعــات اأو ت�سجيـــــالت ، 

اأو اأي �سيء اآخر ، يت�سمن مناه�سة اأو جتريحا لالأ�س�س التي يقوم عليها الدين الإ�سالمي ، 

اأو الدعوة اإىل غريه بق�سد ن�سرها اأو ترويجها . 

ويعاقــب بالعقوبـــة ذاتهـــا كل من اأحــرز اأو حاز اأي و�سيلـــة مــن و�سائل الطبع اأو الت�سجيـــل 

اأو الإذاعـــة تكـــون معـــدة للدعايـــة لفكـــر اأو جلمعيــة اأو لهيئــة اأو ملنظمة ترمي اإىل غر�س 

من الأغرا�س املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة مع علمه بذلك . 

املـــادة ) 273 (

، وبغرامة ل تقل  اأيام ، ول تزيد على �سنة  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتيــن كل من اأنتــج اأو �سنع اأو باع اأو عـر�س للبيــع اأو التداول اأو اأحرز اأو حاز منتجات 

اأو ب�سائع اأو مطبوعات اأو اأ�سرطــة اأو اأي مواد اأخرى حتمــل ر�سومـــا اأو �سعـــارات اأو كلمـــات 

اأو رموزا اأو اأي اإ�سارات اأو اأي �سيء اآخر ي�سيء اإىل الدين الإ�سالمي اأو اأحد الأديان ال�سماوية 

الأخرى اأو اأعلن عنها مع علمه بذلك . 

املـــادة ) 274 (

يعفى من العقوبة كل من بادر من اجلناة - فـي اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املــواد 

ال�سابقــــة من هذا الف�سل - باإبالغ ال�سلطــــات املخت�ســــة عن اجلرميـــة قبـــل الك�ســــف عنها ، 

فاإذا ح�ســــل الإبالغ بعد الك�سف عن اجلرميـــــة جاز للمحكمــــة اإعفــــاء اجلانـــي من العقـــاب 

متى اأدى الإبالغ اإىل �سبط اأي من اجلناة . 

املـــادة ) 275 (

بالإ�سافة اإلــى العقوبــات املن�ســو�س عليهــا فـي املــــواد ال�سابقــة مـن هــذا الف�ســل ، يحكـــم 

فـي جميع الأحوال باحلل والإغالق وامل�سادرة . 
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املـــادة ) 276 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سنة كل من انتهك حرمة 

ميت اأو انتهك اأو دن�س حرمة مكان معد لدفن املوتى . 

املـــادة ) 277 (

يعاقـــــب بال�سجـــــن مــــــدة ل تقـــــل عن )10( ع�ســــرة اأيـــام ، ول تزيـــد علــى )3( ثالثــــة اأ�سهــر 

كل من جاهـــر فـي مكـــان عــام بتنــاول الأطعمـــة اأو امل�سروبــات اأو غري ذلك من املواد املفطرة 

فـي نهار رم�سان . 

الف�ســل الثانــي

اجلرائـم التـي متـ�س الأ�سـرة واملجتمـع

املـــادة ) 278 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهــر ، وبغرامة 

ل تقـــل عـــن )100( مائــــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيـــد علـــى )500( خم�سمائـــة ريــال عمانـــي ، 

  ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل مكلف برعاية طفل مل يكمل )18( الثامنة ع�سرة من عمره 

اأو �سخ�س عاجـــز عن رعايـــة نف�سه ب�سبب حالته اجل�سدية اأو النف�سية اأو العقليــــة فامتنـــع 

عن رعايته اأو اأهمل اأو ق�سر فيها . 

املـــادة ) 279 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتيــــن العقوبتيـــــن الأب اأو الأم فـي حالـــــة عــــدم وجــــود الأب القــــادر على الإنفــاق اإذا ترك 

اأي منهما ولده العاجز عن الك�سب امل�سروع دون اإعالة . 

كما يعاقب بنف�س العقوبة الولد القادر على الإنفـــاق اإذا ترك اأيا من والديـــه العاجزيـــن 

عن الك�سب دون اإعالة . 
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املـــادة ) 280 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سنة كل من �سدر �سده 

حكم نهائي باأداء نفقة اأو اأجرة ح�سانة اأو ر�ساعة اأو م�سكن وامتنع عن الأداء فـي امليعاد 

املقرر . 

وتنق�سي الدعوى اأو يوقف تنفيذ احلكم بالوفاء اأو بالتنازل . 

املـــادة ) 281 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ) 5 ( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة 

كل من خطف طفال حديث الولدة اأو اأخفاه اأو اأبدله اأو ن�سبه زورا اإىل غري والديه . 

املـــادة ) 282 (

يعاقـــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )3( ثــــالث �سنـــوات 

كل من انتزع عنوة قا�سرا ولو بر�ساه ممن له �سلطة الولية اأو الو�ساية عليه . 

املـــادة ) 283 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائــــــة ريـــال عمانــــي ، ول تزيـــد على )300( ثالثمائـــــة ريـــال عمانــــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل �سخ�س مل ميتثل لأمر القا�سي ، فرف�س اإح�ســـار القا�ســر 

اأو اأخر اإح�ساره اأو ت�سليمه . 

وفـي جميع الأحوال ، يعفى من العقوبة اإذا قام بت�سليم القا�سر قبل �سدور احلكم . 

املـــادة ) 284 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني كل من عر�س 

عمدا للخطر طفال مل يكمل )18( الثامنة ع�سرة من عمره اأو �سخ�سا عاجزا عن حماية 

نف�سه ب�سبب حالته اجل�سدية اأو النف�سية اأو العقلية . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات 

اإذا ترك الطفل اأو العاجز فـي مكان مقفر ، وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف اإذا كان 

ال�سخ�س الذي ترك الطفل اأو العاجز من اأ�سوله اأو ممن يلزمه القانون برعايتهم . 
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا اأ�سيب الطفل اأو العاجز باأذى ج�سيم . 

وتكـــــون العقوبـــــة ال�سجــــن مــــــدة ل تقـــل عــــن )10( ع�ســــــر �سنـــــوات ، ول تزيـــــد علـــى )15( 

خم�س ع�سرة �سنة اإذا ح�سلت وفاة اأي منهما . 

املـــادة ) 285 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــــل عـــن )300( ثالثمائــــة ريــــال عمانـــي ، ول تزيــــد علــى )1000( األف ريال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز اأو �سنع اأو جلب اأو تعامل فـي اخلمور اأو هياأ اأو اأعد 

حمال لتعاطي اخلمر اأو امل�سكرات اأو مار�س اأي ن�ساط متعلق بها دون ترخي�س من اجلهات 

املخت�سة . 

ويحكــــم مب�ســــادرة اخلمــــــور والآلت واملـــواد والو�سائــــــل امل�ستخدمـــة فـي اإنتاجهــا اأو نقلها ، 

وبغلق املحل الذي وقعت فيه اجلرمية . 

املـــادة ) 286 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهــــر ، وبغرامـــة ل تقــــــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  ، ول تزيد على )500( خم�سمائة  ريال عماين  عن )100( مائة 

هاتني العقوبتني كل من تعاطى خمرا اأو �سرابا م�سكرا فـي مكان عام ، اأو وجد فـي حالة 

العامة  اأقلق الراحة  اأو  اإزعاجا للغري  اأو �سبب  اأحدث �سغبا  ، وكل من  �سكر فـي مكان عام 

ب�سبب �سكره . 

املـــادة ) 287 (

يعاقــــب بال�سجـــــن مدة ل تقــــل عن �سهــــر ، ول تزيــد على �سنــة ، وبغرامة ل تقل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد علــى )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحــدى هاتيــن العقوبتني 

كل من قـدم اإلــى �سخـــ�س مل يكمـــل )18( الثامنة ع�سـرة من عمــره خمـــرا اأو �سرابا م�سكـرا ، 

اأو حر�سه على تعاطيه . 

ويجوز احلكم باإغالق املحل اأو املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية . 
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املـــادة ) 288 (

األعاب القمار هي التي يتم التفاق على اأن يقدم اخلا�سر اإىل الكا�سب مقابال ما . 

املـــادة ) 289 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عمانـــي ، اأو باإحدى 

هاتيـــن العقوبتني كل من هياأ اأو اأعد اأو فتح اأو اأدار مكانا للعب القمــار اأو نظــم اأي لعبــة 

من األعابه . 

املـــادة ) 290 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهـــر ، ول تزيــد على )6( �ستة اأ�سهـــر ، وبغرامـــة ل تقــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  ، ول تزيد على )500( خم�سمائة  ريال عماين  عن )100( مائة 

هاتني العقوبتني كل من لعب اأيا من األعاب القمار . 

املـــادة ) 291 (

امل�ستعملـــة  اأو  املـــواد والأمــوال والأدوات املتح�سلــــة  يحكم فـي جميـــع الأحـــوال مب�ســـادرة 

فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املادتني )289 و 290( من هذا القانون . 

ويجوز احلكم باإغالق املحل اأو املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية . 

املـــادة ) 292 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على)3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقـــل عن )100( مائـــة ريـــال عمانــــي ، ول تزيـــد علـــى )300( ثالثمائـــة ريــــال عمانــــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من : 

اأ -  حفــــر فـي الطريــــق العام اأو و�ســــع مـــواد اأو اأ�سيــــاء تعــــوق املرور فيه ، اأو جتعله 

غري ماأمون . 

ب -  روج لب�ساعته فـي الطريق العام باألفاظ غري لئقة اأو اأ�سوات مزعجة . 

ج - نزع اأو اأتلف اأو نقــل اأو اأطفـــاأ عالمـــة من العالمات اأو امل�سابيح املعـــــدة لالإنـــارة 

فـي الطرق اأو املباين اأو املحالت اأو الأماكن العامة اأو غري اجتاهها اأو اأتلف اأجهزة 

�سبط ال�سرعة . 
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 د - اأهمل التنبيه اأمام الأ�سغال امل�سرح له باإجرائها فـي الأماكن ، والطرق العامة . 

هــ - اأتلف اأيا من و�سائل التنبيه اأو الإر�ساد املو�سوعة فـي اأماكن الأ�سغال . 

و - األقى مواد �سلبة اأو �سائلة على املارة ، ولو مل يرتتب على ذلك �سرر . 

ز - و�سع اإعالنا فـي مكان عام بغري ت�سريح من ال�سلطات املخت�سة اأو نزع اأو اأتلف 

اإعالنا مو�سوعا . 

املـــادة ) 293 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقـــل عـــن )100( مائـــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيــد علــى )300( ثالثمائـــة ريـــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من : 

 اأ - األقى فـي جمرى مائي جثة حيوان اأو مواد قذرة اأو �سارة بال�سحة . 

ب - األقى قاذورات اأو مواد من اأي نوع كانت فـي الطرق ، اأو الأماكن العامة . 

ج - تبول اأو تغوط فـي الطرق ، اأو الأماكن العامة على نحو يخد�س احلياء . 

د - ت�سبـــب فـي ت�ســـرب الغـــازات اأو الأبخــــرة اأو امليـــاه القـــذرة ، وغيــــر ذلـــك من املــــواد 

       التي يرتتب عليها التلوث . 

هـ - اأهمل فـي تنظيف اأو اإ�سالح املواقد اأو الأفران اأو املعامل التي ت�ستعمل النار فيها . 

املـــادة ) 294 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامـــة ل تقـــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  تزيد على )300( ثالثمائة  ول   ، ريال عماين  مائة  عن )100( 

هاتني العقوبتني كل من : 

 اأ - ظهر فـي الطـرق اأو الأماكـــن العامة بطريقـــة تخـــد�س احليـــاء العــــام اأو تتنافــى 

مع تقاليد واأعراف املجتمع . 

ب - �سب اأو �ستم علنا فـي الطرق ، اأو الأماكن العامة . 

ج - اأقلق الراحة العامة اأو الطماأنينة بال�سياح وال�سو�ساء بدون داع ، اأو با�ستعمال 

اآلة اأو و�سيلة اأخرى ميكن اأن تزعج الغري ، اأو حتدث الت�سوي�س فـي راحتهم . 
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 د - مل يتخذ الحتيــاط الكافـــي ملنــع خطــر اأو �سـرر ناجــم عـن حيــــوان فــــي حيازتـــــه 

و�سالمة  املرافق  تعري�س  ذلك  �ساأن  من  كان  اإذا  اأطلقه  اأو  م�سوؤوليته  حتت  اأو 

الأفراد للخطر . 

املـــادة ) 295 (

عام  مكان  فـي  وجد  من  كل  �سنة  على  تزيد  ول   ، �سهر  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب 

مرتديا لثاما اأو قناعا ، اأو م�ستخدما اأي و�سيلة اأخرى بق�سد عدم التعرف على مالحمه 

اأو هويته . 

املـــادة ) 296 (

يعاقب بال�سجــن مدة ل تقـــل عــن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، وبغرامة ل تقل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  تزيد على )300( ثالثمائة  ول   ، ريال عماين  مائة  عن )100( 

هاتني العقوبتني كل من : 

اأ - اأهمــــل اأو امتنــــع عــن ت�سجيـــــل اأ�سمــــاء النـــزلء فـي الفنـــادق ، اأو ما فـي حكمهـــــا 

فـي ال�سجل املعد لذلك . 

ب - امتنع دون وجه حق عن قبول عملـة البــالد اأو م�سكوكاتهـــا بالقيمـة املتعامــل بها ، 

       اأو تعامل معها بازدراء . 

ج - امتنع دون مقت�س عن تقدمي املعونة وامل�ساعدة فـي حالت احلوادث اأو ال�سطرابات 

اأو الكوارث الطبيعية اأو فـي حالة ارتكاب جرمية اأو تنفيذ اأمر اأو حكم ق�سائي . 

الف�ســل الثالــث

الت�ســـول

املـــادة ) 297 (

 )50( تقل عن  وبغرامة ل   ، �سنة  على  تزيد  ول   ، �سهر  تقل عن  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )100( مائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

 ، اأو اخلا�سة  العامة  املحالت  اأو  الأماكن  اأو  الطرق  اأو  امل�ساجد  فـي  كل من وجد مت�سول 

وللمحكمة م�سادرة ما يكون معه من اأموال عند �سبطه . 
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واإذا كرر املحكوم عليه الت�سول يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد 

على )2( �سنتني . 

ويعفى من العقوبة من يثبت اأنه كان م�سطرا ، اأو عاجزا عن الك�سب ولي�س له م�سدر رزق 

اآخر . 

وفـي جميع الأحوال ، يجوز احلكم باإبعاد املت�سول من البالد اإذا كان اأجنبيا . 

املـــادة ) 298 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )100( مائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من ا�ستخدم حدثا اأو �سلمه للغري بق�سد الت�سول . 

وت�ساعف العقوبة املن�سو�س عليهـا فــي الفقــرة ال�سابقــة اإذا كان الفاعــل وليـــــا ، اأو و�سيــــا 

على احلدث ، اأو مكلفا مبالحظته اأو رعايته . 

الف�ســل الرابــع

جمـع املـال مـن اجلمهـور دون ترخيـ�س

املـــادة ) 299 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامــة ل تقــل 

عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )600( �ستمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من وجه دعوة تربع ، اأو جمع مال من اجلمهور باأي و�سيلة دون ترخيــ�س 

من اجلهة املخت�سة ، وللمحكمة م�سادرة الأموال املتح�سلة من اجلرمية . 

وت�ســـدد العقوبـــة املن�ســــو�س عليها فـي الفقــــرة ال�سابقــــة على األ جتــاوز ال�سعــــف فـي حال 

تكرار اجلرمية . 

املـــادة ) 300 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل 

عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )2000( األفـي ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتيـــن كل من جمع مـــال من اجلمهـــور باأي و�سيلـــة كانــت واأر�سله اإىل خارج ال�سلطنـة 

دون ترخي�س من اجلهة املخت�سة ، وللمحكمة م�سادرة الأموال املتح�سلة من اجلرمية . 

وت�ســـدد العقوبـــة املن�ســـو�س عليهـــا فـي الفقـــرة ال�سابقــة على األ جتـــاوز ال�سعــف فـي حال 

تكرار اجلرمية . 
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البــاب التا�ســع

اجلرائـم التـي متـ�س حيـاة الإن�سـان و�سالمتـه

الف�ســل الأول

القتـل العمـد والنتحـار

املـــادة ) 301 (

يعاقب بال�سجن املطلق كل من قتل اإن�سانا عمدا ، ويعد اإن�سانا لتطبيق اأحكام هذا القانون 

كل مولود نزل حيا من بطن اأمه . 

ويعاقــــب من قتــــل م�سطــــرا اأو مكرهــــا وفقا ملــا ن�ســـت عليـــه املــادة )51( من هـــذا القانــــون 

بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات . 

املـــادة ) 302 (

يعاقب بالإعـدام ، اإذا توافرت فـي واقعة القتل العمد اإحدى احلالت الآتية : 

 اأ  - �سبق الإ�سرار ، اأو الرت�سد . 

ب  - اإذا وقع القتل على اأحد اأ�سول اجلاين . 

ج  - اإذا وقع القتل با�ستعمال التعذيب اأو مادة �سامة اأو متفجرة . 

 د - اإذا كان القتل متهيدا جلناية اأو جنحة اأو مقرتنا اأو مرتبطا بهما . 

هـ - اإذا وقع القتل على موظف عام فـي اأثناء اأو ب�سبب اأو مبنا�سبة تاأدية وظيفته . 

و - ل�سبب دينء . 

ز - على )2( �سخ�سني اأو اأكرث . 

وت�ستبــــدل بعقوبــــــة الإعـــــدام عقوبــــــة ال�سجــــــن املطلــــــق اأو ال�سجـــــن مـــــدة ل تقـــل عــن )5( 

خم�س �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة اإذا عفا ويل الدم اأو قبل الدية فـي اأي 

مرحلة من مراحل الدعوى اأو قبل متام التنفيذ . 

املـــادة ) 303 (

تعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات ، 

املراأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به �سفاحا ، عقب ولدته مبا�سرة ، اتقاء للعار . 
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املـــادة ) 304 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــــدة ل تقــــل عن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد علــى )7( �سبـــع �سنـــوات 

كل من حر�س �سخ�سا على النتحار اأو �ساعده على قتل نف�سه ، اإذا اأف�سى ذلك اإىل الوفاة . 

واإذا كان املنتحر مل يكمل )18( الثامنة ع�سرة من عمره ، اأو كان ناق�س الإرادة اأو الإدراك 

عوقــــــب اجلانـــــي بال�سجــــــن مــــــدة ل تقــــــل عـــن )5( خمــــ�س �سنــــــوات ، ول تزيــــــد علــى )10( 

ع�سر �سنوات . 

اأو الإدراك ، عوقب اجلاين بال�سجن مدة ل تقل عن )7(  واإذا كان املنتحر فاقد الختيار 

�سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة . 

العقوبة  ، فتكون  اأذى  اأي  املحاولة  الوفاة وجنم عن  اإذا مل حتدث   ، الأحوال  وفـي جميع 

ال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة . 

املـــادة ) 305 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقـــل عن )3( ثــــالث �سنـــــوات ، ول تزيد على )10( ع�ســــر �سنــــوات 

كل من قتل �سخ�سا عمدا بدافع ال�سفقة ، وباإحلاح من املجني عليه . 

الف�ســل الثانــي

العتـداء علـى �سالمـة الإن�سـان

املـــادة ) 306 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــــدة ل تقــــل عن )3( ثــــالث �سنــــوات ، ول تزيــد على )10( ع�ســر �سنــوات 

ولكن   ، قتله  ذلك  يق�سد من  ، ومل  كانت  و�سيلة  باأي  اإن�سان  �سالمة  اعتدى على  كل من 

اأف�سى العتداء اإىل املوت . 

ويجب األ تقل العقوبة عن )7( �سبع �سنوات اإذا اقرتن الفعل باإحدى احلالت املن�سو�س 

عليها فـي املـــادة )302( من هذا القانون . 

املـــادة ) 307 (

يعاقــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــل عن )3( ثــــالث �سنــــوات ، ول تزيــــد على )7( �سبــــع �سنـــوات 

كل من اأحدث عاهة م�ستدمية فـي اإن�سان عمدا . 
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وتعد عاهة م�ستدمية كل اإ�سابة اأدت اإىل قطع اأو انف�سال ع�سو اأو برت جزء منه اأو فقد 

منفعته اأو نق�سها اأو تعطيل وظيفة اإحدى احلوا�س تعطيال كليا اأو جزئيا ب�سورة دائمة ، 

ويعد فـي حكم العاهة كل ت�سويه ج�سيم ل يحتمل زواله . 

املـــادة ) 308 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى 

اإن�سان باأي و�سيلة كانت واأف�ســـى العتـــداء  هاتني العقوبتني كل من اعتدى على �سالمة 

اإىل مر�سه اأو تعطيله عن اأعماله مدة تزيد على )30( ثالثني يوما . 

املـــادة ) 309 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستـــة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقــــل عــن )100( مائــــة ريــــال عمانــــي ، ول تزيــــد علــى )300( ثالثمائــــة ريـــــال عمانــــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اعتدى على �سالمة اإن�سان باأي و�سيلة كانت ، ومل يف�س 

العتداء اإىل مر�س اأو تعطيل عن العمل ملدة تزيد على )30( ثالثني يوما . 

املـــادة ) 310 (

اإذا ا�سرتك عدة اأ�سخا�س فـي م�ساجرة ، وجنم عنها قتل اأو اإيذاء ، وتعذر معرفة الفاعل ، 

عوقب كل من ا�سرتك منهم بن�سف العقوبة املقررة قانونا للجرمية املقرتفة . 

�سنـــوات  �سبع  بال�سجـــن )7(  املجرميــن  الإعدام ق�سي على  ت�ستوجب  كانت اجلرمية  واإذا 

على الأقل . واإذا كانت اجلرمية ت�ستوجب ال�سجن املطلق ، ق�سي على املجرمني بال�سجن 

)10( ع�سر �سنوات على الأكرث ، وت�سدد العقوبة وفقا لأحكام املـــادة )83( من هذا القانون 

على من ت�سبب مبا�سرة فـي امل�ساجرة . 

املـــادة ) 311 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقـــــل عن )300( ثالثمائــــــة ريــــــال عمانـــي ، ول تزيـــد على )1000 ( األــــــف ريـــال عمانــي 

كل من ت�سبب بخطئه فـي موت اإن�سان . 
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املـــادة ) 312 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

 ، ريــــال عمانـــــي  ، ول تزيد علــى )300( ثالثمائــــة  ل تقل عن )100( مائة ريال عمانـــي 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من ت�سبب خطاأ فـي اإيذاء �سخ�س اإذا مل ينتج عن الإيذاء 

مر�س اأو تعطيل عن العمل تزيد مدته على )30( ثالثني يوما . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، 

وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كان املر�س اأو التعطيل ملدة تزيد على )30( ثالثني يوما . 

املـــادة ) 313 (

تنفيـذ احلكـم  اأو يوقـف  الدعـوى  ، وتنق�سـي  املجنـي عليـه  �سكـوى  تتوقــف املالحقــة علـى 

بالتنازل فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املواد )308( و )309( و )312( من هذا القانون . 

املـــادة ) 314 (

ت�سدد العقوبة املن�سو�س عليها فـي املادتني )311 و 312( من هذا القانون على األ جتاوز 

ال�سعــــف اإذا وقعــــت اجلرميــــة نتيجــــة اإخـــــالل اجلاين مبــــا تفر�ســـــه عليـــه اأ�ســـول مهنتــه 

اأو وظيفته اأو حرفته ، اأو كان حتت تاأثري �سكر اأو خمدر ، اأو اإذا ن�ساأ عن الفعل وفاة اأو عاهة 

م�ستدميــة اأو اإ�سابــــة اأكرث من )3( ثالثــــة اأ�سخــــا�س اأو امتنـــــع عن م�ساعـــدة املجنــــي عليـــه 

اأو عن طلب امل�ساعدة له مع ا�ستطاعته . 

املـــادة ) 315 (

تعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات كل امراأة 

اأجه�ست نف�سها عمدا باأي و�سيلة كانت اأو مكنت غريها من ذلك بر�ساها . 

وتكـــون العقوبـــة ال�سجـــن مدة ل تقل عن )10( ع�ســرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر 

اإذا اأجه�ست املراأة نف�سها اأو مكنت غريها من ذلك اتقاء للعار . 

املـــادة ) 316 (

يعاقــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقــــل عــن )6( �ستــــة اأ�سهــــر ، ول تزيــــد علــى )3( ثــــالث �سنــــوات 

كل من اأقدم باأي و�سيلة كانت على اإجها�س امراأة بر�ساها . 
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات 

اإذا كان اجلاين اأحد مزاويل املهن الطبية . 

املـــادة ) 317 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عــن )3( ثـــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد علــى )7( �سبـــع �سنــــوات 

كل من اأجه�س امراأة بر�ساها ، واأف�سى الإجها�س اإىل وفاتها . 

وتكون العقوبة ال�سجن ملدة ل تقل عن )5 ( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات 

اإذا وقع الإجها�س بر�ساها من اأحد مزاويل املهن الطبية واأف�سى اإىل وفاتها . 

املـــادة ) 318 (

يعاقــب بال�سجــن مــدة ل تقــل عن )3( ثــــالث �سنــــوات ، ول تزيــــد على )5( خمــــ�س �سنــــوات 

كل من اأجه�س امراأة عمدا بدون ر�ساها . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات 

اإذا كان اجلاين اأحد مزاويل املهن الطبية . 

واإذا اأف�ســى الإجهـــا�س بـــدون الر�ســــا اإلــى وفاتهـــا ، تكـــون العقوبـــة مـــدة ل تقـــل عـــن )5( 

خم�س �سنوات ، ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات ، فاإذا كان اجلاين اأحد مزاويل املهن الطبية 

تكون العقوبة مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة �سنة . 

املـــادة ) 319 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقــل عـــن )3( ثــالث �سنـــوات ، ول تزيــد علــى )5( خمــــ�س �سنــــوات 

كل من اعتدى باأي و�سيلة على امراأة حامل مع علمه بحملها ، واأف�سى العتداء اإىل اإجها�سها . 

املـــادة ) 320 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقـــل عن )300( ثالثمائـــة ريـــال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائـــة ريــــال عمانــي 

كل من هياأ اأو اأدار مكانا لالإجها�س اأو �سنع اأو باع اأو حاز اأو اأحرز بق�سد البيع اأو روج اأدوية 

الأحوال  فـي غري  وذلك   ، ذلك  ا�ستعمال  �سهل  اأو  و�سيلة معدة لالإجها�س  اأي  اأو  اأو مواد 

امل�سرح بها قانونا . 
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املـــادة )  321  (

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقــل عن )3( ثــــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســــر �سنـــوات 

كل من ت�سبب عمدا باأي و�سيلة كانت فـي نقل عدوى مر�س متالزمة العوز املناعي املكت�سب 

) الإيدز ( اإىل �سخ�س اآخر غري م�ساب . 

وتكون العقوبة ال�سجن املطلق اإذا اأف�سى الفعل اإىل موت املجني عليه . 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات اإذا انتقلت العدوى 

بخطاأ الفاعل . 

البــاب العا�ســر

اجلرائـم املا�سـة بحريـة الإن�سـان وكرامتـه

الف�ســل الأول

القبـ�س علـى الأ�سخـا�س وخطفهـم وحب�سهـم

املـــادة ) 322 (

يعاقــــب بال�سجــــن مـدة ل تقـــل عــن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )3( ثــــالث �سنــــوات 

كل من قب�س �سخ�سا اأو حجزه اأو حرمه من حريته باأي و�سيلة كانت باملخالفة للقانون ، 

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )7( �سبع �سنوات كل من 

حرم اآخر حريته ال�سخ�سية باخلطف . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة 

�سنة اإذا كان اخلطف اأو القب�س اأو احلجز اأو احلرمان باأحد الأحوال الآتية : 

 اأ  - اإذا وقع الفعل من �سخ�س ارتدى - بدون وجه حق - زيا اأو حمل عالمة ر�سمية 

مميـــزة ملوظـــف عـــام ، اأو ات�ســـف ب�سفـــــة كاذبــــــة ، اأو اأبـــــرز اأمـــرا مـــزورا بالقبـــ�س 

اأو باحلب�س اأو بال�سجن ، مدعيا �سدوره من �سلطة خمت�سة . 

ب  - اإذا �ساحـــب الفعـــل ا�ستعمــال احليلــة اأو القـــوة اأو التهديـــد بالقتـــل ، اأو التعذيــب 

البدين اأو النف�سي . 

ج  - اإذا وقع الفعل من )2( �سخ�سني فاأكرث ، اأو من �سخ�س واحد يحمل �سالحا . 
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د  - اإذا زادت مـــــــــدة اخلطـــــــف اأو القبـــــ�س اأو احلجــــــز اأو احلرمــــــــان مـــن احلريــــــــة 

على )15( خم�سة ع�سر يوما . 

هـ - اإذا كان الغر�س من الفعل احل�سول على مقابل مادي ، اأو العتداء على عر�س 

املجني عليه اأو حمله على ممار�سة البغاء ، اأو النتقام منه اأو من غريه اأو اإحلاق 

اأذى به ، اأو حمله على ارتكاب جرمية . 

و  - اإذا وقع الفعــل على موظــف عـام ، فـي اأثناء اأو ب�سبب اأو مبنا�سبة تاأدية وظيفته 

اأو عمله . 

ز  - اإذا كان املجني عليه اأنثى ، اأو حدثا ، اأو جمنونا ، اأو معتوها ، اأو فاقد الإدراك . 

ويعاقب بالعقوبة املقررة فـي هذه املـــادة ، بح�سب الأحوال ، كل من اأخفى �سخ�سا خمطوفا 

اأو مقبو�سا عليه اأو حمجوزا اأو حمروما من حريته مع علمه بذلك . 

املـــادة )  323 (

يجوز منح اجلاين عذرا خمففا اإذا مل يحدث اأذى باملجني عليه وتركه اختيارا قبل انق�ساء 

مكان  اكت�ساف  قبل  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل  خمتارا  تقدم  اأو   ، �ساعة  وع�سرين  اأربع   )24(

وجود املجني عليه واأر�سد عن هذا املكان وعرف باأي من اجلناة الآخرين - اإن وجد - وترتب 

على ذلك اإنقاذ املجني عليه دون اأذى . 

الف�ســل الثانــي

التهديـد وال�سـب والقـذف

املـــادة ) 324 (

، وبغرامة ل تقل  اأيام ، ول تزيد على �سنة  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من هدد غريه باأي و�سيلة بارتكاب جنحة اأو بعمل �سار يقع عليه اأو على من 

يهمه اأمره . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستـــة اأ�سهــر ، ول تزيد على )3( ثـــالث �سنـــوات 

اإذا كان التهديد بارتكاب جناية . 
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املـــادة ) 325 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني كل من هدد 

اآخر بال�سالح . 

املـــادة ) 326 (

، وبغرامة ل تقل عن )500(  ، ول تزيد على �سنة  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر 

خم�سمائـــة ريــــال عمانـــي ، ول تزيـــد على )1000( األــــف ريــــال عمانـــي ، اأو باإحـــدى هاتيــن 

العقوبتيـــن كل من قـــذف غيـــره باأن اأ�سنـــد اإليــه باإحــدى طرق العالنية واقعة من �ساأنهــــا 

اأن جتعله حمال لالزدراء . 

املـــادة ) 327 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�ســرة اأيــام ، ول تزيد على )6( �ستــة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من �سب غريه علنا ، باأن وجه اإليه األفاظا مت�س �سرفه اأو كرامته . 

املـــادة ) 328 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني اإذا وقع القذف اأو ال�سب فـي مواجهة املجني عليه من غري عالنية . 

املـــادة ) 329 (

، وبغرامة ل تقل عن )300(  ، ول تزيد على �سنة  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر 

ثالثمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

اإذا وقع القذف اأو ال�سب فـي حق موظف عام فـي اأثناء اأو ب�سبب تاأديته وظيفته اأو انتمائه 

اإليهـــا اأو كـــان ما�ســـا بالعـــر�س اأو خاد�ســــا لل�سمعــة اأو اإذا وقع الفعل بطريق الن�سر فـي اأي 

من ال�سحف اأو املطبوعات اأو الو�سائل الأخرى . 

املـــادة ) 330 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهـــر ، ول تزيد على �سنـــة كل من ن�ســر اأخبـارا ، اأو �سورا ، 

اأو تعليقات ، ت�سيء اإىل احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد ، ولو كانت �سحيحة اإذا كان ذلك 

بدون ر�سا ذوي ال�ساأن . 
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املـــادة ) 331 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة كل من علم بحكم مهنته اأو حرفته 

اأو عمله �ســرا فاأف�ســاه فـي غري الأحــوال امل�ســرح بها قانونــا ، اأو ا�ستعملــه ملنفعتــه اخلا�ســة ، 

اأو ملنفعة �سخ�س اآخر ، وذلك ما مل ياأذن له �ساحب ال�ساأن . 

املـــادة ) 332 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عــن )10( ع�ســـرة اأيـــام ، ول تزيــــد علــى )3( ثالثـــة اأ�سهــــر ، 

كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلا�سة لالأفراد فـي غري الأحوال امل�سرح بها قانونا ، 

وذلك بارتكاب اأحد الأفعال الآتية : 

 اأ  - ف�س ر�سالة اأو برقية خا�سة موجهة لغريه من الأفراد . 

ب  - ا�سرتق ال�سمع فـي مكاملة هاتفية . 

ج  - �سجل اأو نقل حمادثات بوا�سطة جهاز ، اأيا كان نوعه . 

د  - التقط اأو نقل �سورا لفرد اأو اأفراد بوا�سطة جهاز اأيا كان نوعه . 

املـــادة ) 333 (

ل يعد من قبيل ال�سب والقذف ما يقع فـي احلالت الآتية : 

 اأ  - اإذا اأثبت الفاعــل �سحــة الواقعــة ، متى كــان اإ�سنادهــا موجهــا اإىل موظـــف عـــام ، 

وكانت الواقعة مت�سلة بالوظيفة . 

ب  - اإبالغ اجلهات الق�سائية اأو الإدارية ، بح�سن نية ، باأمر ي�ستوجب م�سوؤولية فاعله . 

ج  - دفاع اخل�سوم ، ال�سفوي اأو الكتابي ، اأمام املحاكم اأو �سلطات التحقيق ، من قذف 

اأو �سب ، فـي حدود ما ي�ستلزمه حق الدفاع . 

املـــادة ) 334 (

تكون املالحقة فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل ، بناء على �سكوى املجني عليه ، 

وتنق�سي الدعوى اأو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل . 

وذلك فيما عدا املـــادة )329( من هذا القانون . 
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البــاب احلــادي ع�ســر

اجلرائـم الواقعـة علـى الأمـوال

الف�ســل الأول

ال�سرقـة وابتـزاز الأمـوال

املـــادة ) 335 (

يعاقب بال�سجن املطلق ، كل من ارتكب جرمية �سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية : 

 اأ  - اأن تقع ليال . 

ب  - اأن تقع من )2( �سخ�سني فاأكرث . 

ج - اأن يكون اأحد اجلناة حامال �سالحا . 

 د  - اأن ترتكـــب فـي مكــان م�سكـــون اأو فـي اأحــد ملحقاتـــه ، واأن يكـــون دخـــول اجلانـــي 

بوا�سطـــة ت�ســـور اأو ت�سلـــق جـــدار ، اأو ك�ســـر بـــاب اأو نحـــوه ، اأو با�ستعمـــال مفاتيـــح 

م�سطنعة اأو بانتحال �سفة عامة ، اأو بادعاء اأنه قائم بوظيفة عامة ، اأو بوا�سطة 

التزيي بزي اأحد رجال ال�سرطة اأو املوظفني العامني ، اأو اإبراز اأمر مزور مدعيا 

�ســـدوره من ال�سلطـــات املخت�ســـة ، اأو بالتواطـــوؤ مـع اأحـــد ال�ساكنيـــن فـي املكـــان ، 

اأو با�ستعمال اأي و�سيلة اأخرى غري م�سروعة . 

هـ - اأن تقع ال�سرقة بطريق الإكراه اأو التهديد با�ستعمال ال�سالح . 

املـــادة ) 336 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقــل عن )5( خمـــــ�س �سنـــوات ، ول تزيد على )10( ع�ســـــر �سنـــوات 

كل من ارتكب جرمية �سرقة فـي الطريق العام ، اأو فـي اأي و�سيلة من و�سائل النقل ، اإذا وقعت 

فـي اإحدى احلالت الآتية : 

اأو وقع ذلك  اأحدهم على الأقل حامال �سالحا  ، وكان  اأ  - من )2( �سخ�سني فاأكرث 

بطريق الإكراه . 

ب  - من �سخ�س واحد يحمل �سالحا اأو بطريق الإكراه ، اأو التهديد با�ستعمال ال�سالح . 
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املـــادة ) 337 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عــن )3( ثـــــالث �سنـــــوات ، ول تزيـــد علــى )7( �سبـــــع �سنـــــوات 

كل من ارتكب جرمية �سرقة فـي اإحدى احلالت الآتية : 

  اأ  - بطريق الإكراه اأو التهديد با�ستعمال ال�سالح . 

ب  - ليال فـي مكان م�سكون من �سخ�س يحمل �سالحا . 

ج  - ليال من )2( �سخ�سني فاأكرث ، وكان اأحدهم يحمل �سالحا . 

 د - اأن ترتكـــب فـي مكــان م�سكـــون اأو فـي اأحـد ملحقاتـــه ، واأن يكـــون دخـــول اجلانــي 

مفاتيح  با�ستعمال  اأو   ، نحوه  اأو  باب  ك�سر  اأو   ، جدار  ت�سلق  اأو  ت�سور  بوا�سطة 

م�سطنعة اأو بانتحال �سفة عامة ، اأو بادعاء اأنه قائم بوظيفة عامة ، اأو بوا�سطة 

التزيي بزي اأحد رجال ال�سرطة اأو املوظفني العامني ، اأو اإبراز اأمر مزور مدعيا 

�ســـدوره مـن ال�سلطـــات املخت�ســـة ، اأو بالتواطـــوؤ مــع اأحـــد ال�ساكنيـــن فـي املكـــان ، 

اأو با�ستعمال اأي و�سيلة اأخرى غري م�سروعة . 

املـــادة ) 338 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــل عن )3( ثــــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )10( ع�ســــر �سنـــوات 

كل من ارتكب جرمية �سرقة ، على اأ�سلحة اأو ذخائر للقوات امل�سلحة اأو قوات الأمن . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )7( �سبع �سنوات ، ول تزيد على )15( خم�س ع�سرة 

�سنة ، اإذا ارتكبت اجلرمية فـي اإحدى احلالت املن�سو�س عليها فـي املـــادة )337( من هذا 

القانون اأو فـي زمن احلرب اأو الكوارث . 

املـــادة ) 339 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــل عن )3( ثــــالث �سنـــوات ، ول تزيـــد على )5( خمــــ�س �سنــــوات 

املرافق  فـي  املعدة لال�ستعمال  الأدوات  اأو  التجهيزات  ، على  ارتكب جرمية �سرقة  كل من 

ال�سحيـــة اأو الت�ســـالت اأو املوا�ســـالت ، اأو توليـــد اأو تو�سيـــل التيـــار الكهربائي ، اأو امليـــاه 

اأو ال�سرف ال�سحي اأو اأدوات ا�ستخراج اأو نقل النفط اأو الغاز التي تن�ساأ اأو يرخ�س باإن�سائها 

ملنفعة عامة . 
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وتكـــــــون العقوبـــــة ال�سجـــــن مــــدة ل تقــــل عـــن )5( خمـــــ�س �سنــــــوات ، ول تزيــــــد علــى )10( 

ع�سر �سنوات ، اإذا ارتكبت اجلرمية فـي اإحدى احلالت املن�سو�س عليها فـي املـــادة )340( 

من هذا القانون . 

املـــادة ) 340 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

عن )300( ثالثمائة ريال عماين كل من ارتكب جرمية �سرقة ، فـي اإحدى احلالت الآتية : 

 اأ  - ليال . 

ب  - من �سخ�س مقنع اأو ملثم اأو حامل ل�سالح . 

 ج  - من م�ستخدم ماأجور ، وي�سرق مال فـي بيت خمدومه ، اأو فـي بيت اآخر رافقه اإليه . 

 د  - من م�ستخدم اأو عامل اأو متدرب ، ي�سرق اأموال �ساحب العمل ، اأو اأدوات من املكان 

الذي يعمل فيه اأو يتدرب . 

املـــادة ) 341 (

يعاقـــب بال�سجن مدة ل تقـــل عن )5( خمــــ�س �سنــــوات ، ول تزيــــد على )10( ع�ســـر �سنـــوات 

كل من ارتكب جرمية �سرقة اأو اأعمال نهب فـي حالة حرب اأو ا�سطرابات داخلية اأو حالة 

غرق �سفينة اأو �سقوط طائرة اأو فـي اأي كارثة اأخرى . 

املـــادة ) 342 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عــن )3( ثالثــــة اأ�سهــــر ، ول تزيـــد على )3( ثــــالث �سنــــوات 

كل من ارتكب جرمية �سرقة ، فـي اإحدى احلالت الآتية : 

  اأ  - فـي مكان معد للعبادة . 

ب  - فـي مكان م�سكون اأو معد لل�سكنى اأو فـي اأحد ملحقاته . 

 ج  - فـي اإحدى و�سائل النقل اأو حمطاتها اأو فـي ميناء بحري اأو جوي . 

 د  - من )2( �سخ�سني فاأكرث . 

املـــادة ) 343 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني كل من ارتكب جرمية 

�سرقة مل يتوفر فيها اأي من الظروف اأو احلالت املبينة فـي املــواد ال�سابقة من هذا الف�سل . 
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وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، 

وبغرامة ل تقل عن )20( ع�سرين ريال عمانيا ، ول تزيد على )50( خم�سني ريال عمانيا ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني بناء على �سكوى املت�سرر اإذا مت ال�ستيالء على ال�سيء دون ر�سا 

�ساحبه بق�سد ا�ستعماله ورده حال ، اأو وقعت ال�سرقة على اأ�سياء ل جتاوز قيمتها )50( 

خم�سني ريال عمانيا . 

املـــادة ) 344 (

يعاقـــــب بال�سجــــن مـــدة ل تقـــل عن )6( �ستــــــة اأ�سهــــر ، ول تزيــــــد على )3( ثــــالث �سنــــوات 

اأو خدمة ذات قيمة اقت�سادية كاملــاء والكهرباء  كل من ا�ستوىل - بغري حق - على طاقة 

والوقود والغاز والت�سالت ونحوها . 

املـــادة ) 345 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني بناء على �سكوى املت�سرر 

كل من ا�ستعمل مركبة مملوكة للغري بدون اإذن مالكها اأو �ساحب احلق فـي ا�ستعمالها . 

املـــادة ) 346 (

يعاقــــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )6( �ستــــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــــد علــى )3( ثــــــالث �سنــــــوات 

كل من ا�ستوىل بالقــوة ، اأو بالتهديــد على �سند مثبت اأو من�سئ لدين ، اأو ت�سرف اأو براءة ، 

اأحدا  اأكره  اأو   ، اأو اجتماعية  اأوراق تثبت وجود حالة قانونية  اأو   ، اأدبية  اأو �سند ذي قيمة 

بالقوة ، اأو بالتهديد على اإم�ساء ورقة مما تقدم اأو ختمها اأو ب�سمها . 

املـــادة ) 347 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثـــالثة اأ�سهــــر ، ول تزيـــد على )3( ثــــالث �سنــــوات 

كل من حمل اآخر على ت�سليم نقود اأو اأي �سيء اآخر عن طريق اتهامه ، هو اأو اأي �سخ�س اآخر 

يهمه اأمره بارتكاب جرمية ، اأو عن طريق التهديد بهذا التهام ، اأو التهديد باإطالع الغري 

على �سور اأو وثائق اأو ت�سجيالت يرغب املجني عليه عدم معرفة الغري بها . 

املـــادة ) 348 (

يعاقب على ال�سروع فـي اجلنح املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل ، مبا ل يجاوز ن�سف احلد 

الأق�سى للعقوبة املقررة للجرمية التامة . 
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الف�ســل الثانــي

الحتيـــال

املـــادة ) 349 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني ، وبغرامة ل تقل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من ح�سل من الغري على نفع غري م�سروع لنف�سه اأو لالآخرين با�ستعماله 

اإحـــدى طـــرق الحتيـــال ، اأو باتخـــاذ ا�ســـم كـــاذب اأو �سفـــة غيــر �سحيحـــة وت�ســـدد العقوبـــة 

علــى األ جتـــاوز ال�سعـــف اإذا وقــــع فعـــل الحتيـــال علـــى �سخـــ�س دون )18( الثامنــة ع�ســـرة 

من عمره اأو على بالغ ل ميلك كامل قواه املميزة . 

املـــادة ) 350 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد علـــــى )3( ثــــالث �سنـــــوات 

كل من ت�ســرف فـي مال منقـــول ، اأو عقـــار يعلــم اأنه غيــر مملــوك له وليــ�س له حق الت�ســـرف 

فيــه ، اأو كان قد �سبق له الت�سرف فيه اأو التعاقد عليه ، وكان من �ساأن ذلك الإ�سرار بالغري ، 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف اإذا وقع اجلرم على قا�سر اأو من فـي حكمه . 

املـــادة ) 351 (

يعاقــــب بال�سجــــن مــــدة ل تقـــل عن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، ول تزيـــد على )3( ثـــالث �سنـــوات 

كل من ا�ستغل رغبة قا�سر اأو حاجته اأو عــدم خربتــه ، وحت�ســل منه - اإ�ســـرارا مب�سلحتــه 

اأو مب�سلحـــة غيــــره - علـى مــال منقــول اأو �سنـــد مثبــت لديــــن اأو خمال�ســــة ، اأو اإىل اإلغـــاء 

هذا ال�سند اأو اإتالفه اأو تعديله . 

كان  اإذا  �سنوات  تزيد على )5( خم�س  ، ول  �سنة  تقل عن  ال�سجن مدة ل  العقوبة  وتكون 

مرتكب اجلرمية وليا ، اأو و�سيا ، اأو قيما على املجني عليه اأو كان مكلفا باأي �سفة برعاية 

م�ساحله اأو كان من ذوي ال�سلطة عليه ، �سواء اأكان ذلك مبقت�سى قانون اأم مبقت�سى حكم 

اأو اتفاق . 
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املـــادة ) 352 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�ســـرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستـــة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقــــل عـــن )100( مائــــة ريـــال عمانـــي ، ول تزيـــد علــى )500( خم�سمائــــة ريــــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من تناول طعاما اأو �سرابا فـي حمل معد لذلك ، وكذلك 

كل من �سغل غرفة اأو اأكرث فـي فنـــدق اأو نحــوه ، اأو ا�ستاأجـــر و�سيلـــة نقـــل معـــدة لالإيجـــار ، 

اأو ح�ســـل على وقـــود لو�سيلـــة نقـــل ، مع علمـــه اأنه ي�ستحيـــل عليـــه دفع الثمـــن اأو الأجــرة ، 

اأو امتنع بغري مربر عن دفع ما ا�ستحق عليه من ذلك ، اأو فر دون الوفاء به . 

املـــادة ) 353 (

يعاقب على ال�سروع فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل ، مبا ل يجاوز ن�سف 

احلد الأق�سى للعقوبة املقررة للجرمية . 

املـــادة ) 354 (

ت�ساعف العقوبات الواردة فـي هذا الف�سل ملرة اأو اأكرث اإذا تعدد املجني عليهم . 

املـــادة ) 355 (

ل ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب اأيا من اجلرائم املن�سو�س عليها فـي الف�سلني 

اإل بناء على �سكوى   ، اأو فروعه  اأ�سوله  اأو  اإ�سرارا بزوجه   ، الأول والثاين من هذا الباب 

املجني عليه . 

الف�ســل الثالــث

جرائــم ال�سيكــات

املـــادة ) 356 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عــن �سهـــر ، ول تزيـــد علــى )2( �سنتيـــن ، وبغرامــــة ل تقــــل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين كل من ارتكب 

اأحد الأفعال الآتية : 

 اأ  - اأعطى �سيكا قابال لل�سرف ل يقابله ر�سيد قائم ، اأو كان الر�سيد اأقل من قيمة 

ال�سيك ، اأو كان احل�ساب مغلقا . 
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ب  - �سحب بعد اإعطاء ال�سيك كل املقابل اأو بع�سه ، بحيث ل يفـي الباقي بقيمته . 

ج  - اأمر امل�سحوب عليه بعدم �سرف ال�سيك . 

د  - حرر ال�سيك اأو وقع عليه ب�سورة متنع �سرفه . 

هـ - ظهر لغريه اأو �سلمه �سيكا م�ستحق الدفع حلامله ، وهو يعلم اأنه لي�س له مقابل 

يفـي بكامل قيمته ، اأو اأنه غري قابل لل�سرف . 

وفـي جميـــع الأحـــوال ، تق�ســـي املحكمـــة بنـــاء على طلـــب ذوي ال�ســـاأن ، باإلزام املحكــوم عليه 

فـي اجلرمية ، بدفع قيمة ال�سيك وامل�سروفات التي حتملها امل�ستفيد . 

املـــادة ) 357 (

، وبغرامة ل تقل عن )500(  ، ول تزيد على �سنة  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر 

هاتـني  باإحـدى  اأو   ، عمانـي  ريـال  األـف   )1000( علــى  تزيــد  ول   ، عمانـي  ريــال  خم�سمائــة 

العقوبتني كل من ت�سلم �سيكا اأو حمل الغري على ت�سلمه ، وهو يعلم اأنه لي�س له مقابل يفـي 

بكامل قيمته ، اأو اأنه غري قابل لل�سرف . 

املـــادة ) 358 (

يعاقـــب امل�سحــــوب عليـــــه بغرامـــــة ل تقــــل عــن )500( خم�سمائـــة ريـــال عمانــي ، ول تزيـــد 

على )1000( األـــف ريـــال عماين ، اإذا قـــرر ب�ســوء نيــة عــدم وجــود ر�سيد قائم وقابل لل�سحب ، 

اأو وجود مقابل اأقل من الر�سيد املوجود لديه ، اأو امتنع عن دفع ال�سيك دون �سبب م�سروع . 

املـــادة ) 359 (

تكون املالحقة فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل بناء على �سكوى املجني عليه ، 

وتنق�سي الدعوى بال�سداد قبل رفعها اإىل املحكمة اأو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل . 

الف�ســل الرابــع

اإ�سـاءة الأمانـة

املـــادة ) 360 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى 
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هاتيـــن العقوبتني كل من �سلم اإليه نقــد اأو اأي منقــول اآخــر على وجـــه الإعـــارة اأو الوديعـــة 

اأو الوكالة اأو الإجــارة اأو الرهــن اأو اوؤمتن عليه باأي وجه كــان ، فاأقــدم على كتمــه اأو اإنكــاره 

اأو اختال�سه اأو تبديده اأو اإتالفه . 

املـــادة ) 361 (

يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن �سهــر ، ول تزيــد على �سنـــة ، وبغرامــة ل تقــل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )300( ثالثمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كل من عرث على مال �سائع ، ورف�س رده اإىل �ساحبه . 

املـــادة ) 362 (

يعاقــب بال�سجــن مــدة ل تقــل عن )3( ثالثــة اأ�سهــر ، ول تزيــد على )3( ثــالث �سنــوات ، 

وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من : 

  اأ  - ا�ستوىل بنية التملك على مال وقع فـي حيازته خطاأ مع علمه بذلك . 

ب  - اختلــ�س منقــول اأو عقــارا حمجــوزا عليه ق�سائيــا اأو اإداريــا اإذا كان حار�ســا عليــه ، 

اأو قام بتبديده اأو اإتالفه اأو كتمــه اأو ت�ســرف فيه ، اأو عمــل على عرقلــة التنفيــذ ، 

اأو ت�سرف فـي عقار حمجوز عليه ق�سائيــا اأو اإداريــا اأو عمــل على عرقلــة التنفيــذ 

اإذا كان حار�سا عليه . 

ج  - اوؤمتن على ورقــة اأو م�ستنـــد �سلـــم لأي جهــة ق�سائيــة اأو اإدارية فتعمـــد اإخفـــاءه 

اأو اأخذه بغري وجه حق . 

املـــادة ) 363 (

ت�ساعف العقوبات املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل ملرة اأو اأكرث اإذا تعدد املجني عليهم . 

وتكون املالحقة فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل بناء على �سكوى املجني عليه ، 

وتنق�سي الدعوى اأو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل . 

وفـي جميع الأحوال يلزم اجلاين برد الأ�سياء التي حازها اأو اأخفاها . 
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الف�ســل اخلامــ�س

اإخفـاء الأ�سيـاء املتح�سلـة مـن اجلرميـة

املـــادة ) 364 (

يعاقـب بال�سجــن مدة ل تقل عن �سهـــر ، ول تزيد على �سنـــة ، وبغرامــة ل تقــل عن )100( 

مائــة ريال عمانــي ، ول تزيـــد على )500( خم�سمائـــة ريـــال عمانــي ، كـــل مــن اأخفـــى اأمـــوال 

اأو اأ�سياء متح�سلة من جرمية مع علمه بذلك . 

املـــادة ) 365 (

يعفى اجلاين من العقوبة املن�سو�س عليها فـي املـــادة )364( من هذا القانون اإذا بادر باإبالغ 

ال�سلطـــات املخت�ســة عن اجلرميــة التي حت�سلــت منها الأمــوال اأو الأ�سيــاء وعن مرتكبيهــا 

قبل الك�سف عنها . 

فاإذا ح�سل الإبالغ بعد الك�سف عن اجلرمية جاز للمحكمة اإعفاوؤه من العقوبة متى اأدى 

الإبالغ اإىل �سبط اأي من اجلناة اأو الك�سف عن جرائم اأخرى . 

الف�ســل ال�ســاد�س

التخريـب والإتـالف

املـــادة ) 366 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقـــل عــن )500( خم�سمائـــة ريـــال عمانــي ، ول تزيـــد علــى )1000( األــــف ريـــــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأقدم عمدا على : 

 اأ - هــدم اأو اإتالف املباين اأو الأمــالك اأو املن�ســاآت املعــدة للنفـع العــام اأو املعــدة للزينــة 

اأو ذات القيمة الرتاثية اأو الثقافية اأو التذكارية اأو الفنية . 

 ب - ردم الآبار اأو الأفالج اأو القنوات املعدة للري اأو ارتكاب اأي فعل مينع جريان املياه 

من م�سادرها . 

 ج - قطع اأو اإتالف اأ�سجار اأو نباتات مغرو�سة فـي ال�سوارع اأو امليادين العامة اأو الأ�سواق 

اأو امل�ساجد . 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف ، اإذا وقعت اجلرمية من )3( ثالثة اأ�سخا�س فاأكرث . 
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املـــادة ) 367 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقل عن )3( ثالثــة اأ�سهــر ، ول تزيد على )2( �سنتيــن ، وبغرامــة 

ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من هدم اأو اأتلف اأو خرب - عمدا - مال ثابتا اأو منقول مملوكا لغريه ، 

اأو جعلــــه غري �سالـــح لال�ستعمـــال فـي الغر�س املخ�س�س له ، اأو اأنق�س قيمتــه اأو فائدتـه ، 

اأو عطله باأي طريقة . 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف ، اإذا وقعت اجلرمية من )3( ثالثة اأ�سخا�س فاأكرث . 

املـــادة ) 368 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )6( �ستـة اأ�سهر ، وبغرامـة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني كل من اأ�سر عمدا مبلك الغري باأن قطع اأو اقتلع اأو اأتلف �سجرة اأو زرعا 

قائما ، اأو اأي نبات ، اأو حقال مبذورا ، اأو بث فيه مواد �سارة . 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف ، اإذا وقعت اجلرمية من )3( ثالثة اأ�سخا�س فاأكرث . 

املـــادة ) 369 (

يعاقــب بال�سجــن مــدة ل تقــل عن �سهـــر ، ول تزيــد على )6( �ستــة اأ�سهــر ، وبغرامة ل تقــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  ، ول تزيد على )500( خم�سمائة  ريال عماين  عن )100( مائة 

اأو اأي عالمة معدة  اأو �سياجا  اأو نقل �سورا  اأو خرب  اأو نزع  هاتني العقوبتني كل من هدم 

ل�سبط وتعيني احلدود اأو امل�ساحات اأو الأرا�سي ، اأو للف�سل بني الأمالك اإذا كان الق�سد 

من ذلك الإ�سرار بالغري اأو اإف�ساد عمليات امل�ساحة . 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف ، اإذا وقعت اجلرمية من )3( ثالثة اأ�سخا�س فاأكرث . 

املـــادة ) 370 (

يعاقـــب بال�سجــن مـــدة ل تقـــل عــن )3( ثالثــة اأ�سهر ، ول تزيــد علــى )2( �سنتــني ، وبغرامــة 

ل تقل عن )300( ثالثمائــة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى

هاتيـــن العقوبتيـــن كــل مــن تعـــدى على اأر�س الغيـــر اأو مبانيـــه بق�ســـد ال�ستيـــالء عليهـــا ، 

اأو النتفاع بها دون وجه حق . 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف ، اإذا وقع الفعل بالتهديد بال�سالح اأو ا�سرتك فيه 

)3( ثالثة اأ�سخا�س فاأكرث . 
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الف�ســل ال�سابــع

فـي انتهـاك حرمـة امل�ساكـن والأمـالك اخلا�سـة

املـــادة ) 371 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني ، كل من دخل 

مكانــــا م�سكونــــا اأو معــــدا لل�سكنــى اأو اأحـــد ملحقاتـــه ، بغيــــر ر�ســـا مـن لــه احلـــق فـي منعـــه 

من الدخول ، وفـي غري الأحوال التي يجيزها القانون . 

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، اإذا وقع الفعل 

ليال اأو بوا�سطة ك�سر اأو ت�سور اأو ت�سلق ، اأو كان اجلاين حامال �سالحا ، اأو ارتكب من )2( 

�سخ�سني فاأكرث ، اأو من �سخ�س انتحل �سفة عامة ، اأو ادعى قيامه بوظيفة عامة . 

املـــادة ) 372 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن �سهـــر ، ول تزيــد على )6( �ستــة اأ�سهر ، وبغرامة ل تقـل 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، كل من دخل 

عقارا بوجه قانوين وبقي فيه ، بعد انتفاء الغر�س الذي دخل من اأجله ، باملخالفة لإرادة 

من له احلق فـي اإخراجه . 

املـــادة ) 373 (

يعاقـــب بال�سجـــن مــدة ل تقل عن )10( ع�ســرة اأيام ، ول تزيــد على �سهــر ، وبغرامة ل تقــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  تزيد على )300( ثالثمائة  ول   ، ريال عماين  مائة  عن )100( 

هاتني العقوبتني كل من : 

اأو اأدخل حيواناته اأو تركها  دخل بغري حق فـي اأر�س مزروعة اأو مهياأة للزراعة    اأ - 

متر اأو ترتع بها . 

األقى اأحجارا اأو اأ�سياء �سلبة اأو قاذورات على مبان ، اأو ممتلكات للغري .  ب - 
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األقى فـي جمرى مياه مملوك للغري اأدوات اأو اأ�سياء تعوق جريانه ، اأو األقى مثل  ج - 

ذلك فـي بئر عاملة من �ساأنها اأن تعوق ال�ستفادة منها . 

ت�سبب خطاأ فـي موت اأو اإيذاء حيوان اأو طري مملوك للغري .   د - 

ت�سبب باإهماله فـي اإتالف منقول مملوك للغري .  هـ - 

املـــادة ) 374 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة كل من ارتكب فعال 

�سهوانيا مع حيوان . 

املـــادة ) 375 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن )10( ع�ســرة اأيام ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقــل 

باإحدى  اأو   ، ريال عماين  ، ول تزيد على )500( خم�سمائة  ريال عماين  عن )100( مائة 

هاتني العقوبتني كل من : 

قتل عمدا ، وبدون مقت�س ، دابة من دواب الركوب اأو اجلر اأو احلمل اأو ما�سية    اأ - 

مملوكة للغري ، اأو اأ�سر بها ج�سميا . 

ا�ستخدم اإحدى طرق الإبادة للرثوات املائية احلية فـي مورد ماء ، اأو فـي اأحوا�س ،  ب - 

بوا�سطـــة ال�سمــوم ، اأو املتفجــــرات ، اأو املــواد الكيماويــة ، اأو الطـــرق الكهربائيــــة ، 

اأو غري ذلك . 

املـــادة ) 376 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة 

ل تقل عن )100( مائـــة ريــــال عمانـــي ، ول تزيـــد علـــى )500( خم�سمائــــة ريـــال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من قتل عمدا ، وبدون مقتـــ�س ، جمموعــــة من النحـــل ، 

اأو اأي حيوان داجن اأو م�ستاأن�س مملوك لغريه ، من غري الذي ن�س عليه فـي املـــادة )375( 

من هذا القانون . 
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املـــادة ) 377 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، وبغرامة ل تقل 

عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )100( مائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من : 

�سرب بق�سوة اأو عذب حيوانا من احليوانات امل�ستاأن�سة ، اأو الداجنة ، اأو املتوح�سة   اأ - 

املاأ�سورة . 

اأرهق حيوانا بركوبه ، اأو �سوقه ، اأو حتميله باأكرث مما يطيق .  ب - 

ا�ستط فـي ا�ستخدام حيوان غري �سالح للعمل ب�سبب �سنه ، اأو مر�سه ، اأو جروحه ،   ج - 

اأو لعاهة فيه ، اأو اأهمل فـي رعايته اإهمال يوؤدي اإىل اإحلاق الأذى به . 

املـــادة ) 378 (

تكون املالحقة فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل بناء على �سكوى املجني عليه ، 

وتنق�سي الدعوى اأو يوقف تنفيذ احلكم بالتنازل ، وذلك فيما عدا املادتني )374 و 377( 

من هذا القانون . 

البــاب الثانــي ع�ســر

اجلرائـم املتعلقـة بالتجـارة

الف�ســل الأول

الغــ�س فـي املعامــالت

املـــادة ) 379 (

تقل  ، وبغرامة ل  اأ�سهر  �ستة  تزيد على )6(  ، ول  �سهر  بال�سجن مدة ل تقل عن  يعاقب 

عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتيــن كل من ا�ستعمــل اأي ميزان ، اأو وحدة غري �سحيحة للوزن اأو القيا�س اأو الكيل 

اأو تخالف الوحدة احلقيقية مع علمه بذلك . 
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املـــادة ) 380 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــل عن )1000( األـــف ريال عماين ، ول تزيد على )10000( ع�ســـرة اآلف ريــال عمانــي 

كل من اأنتج اأو �سنع اأو عر�س اأو باع اأو خزن اأو نقل اأو �سوق اأو روج اأو �سرف ، اأو حاز بق�سد 

البيع ، مواد خمت�سة بغذاء الإن�سان اأو احليوان مغ�سو�سة اأو فا�سدة . 

وت�ساعف العقوبة اإذا نتج عنها اإ�سرار ب�سحة الإن�سان اأو نفوق احليوان . 

وتكـــــون العقوبـــــة ال�سجـــــن مــــدة ل تقــــل عــن )10( ع�ســـــر �سنـــــوات ، ول تزيــــــد علــى )15( 

خم�س ع�سرة �سنة اإذا ترتب عليها وفاة �سخ�س . 

ويعاقب على ال�سروع بذات العقوبة املن�سو�س عليها فـي هذه املــادة . 

املـــادة ) 381 (

يعاقــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامــة ل تقل عــن )1000( 

اأو نقل  األف ريال عماين ، ول تزيد على )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين كل من خزن 

�سلعا فا�سدة اأو مقلدة بق�سد الت�سويق اأو البيع اأو التعديل اأو التغيري عليها . 

املـــادة ) 382 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 

ل تقــل عن )1000( األــــف ريــال عماين ، ول تزيـــد على )10000( ع�ســــرة اآلف ريـــال عماين

 كل من غـــ�س املتعاقــد معه �ســواء فـي طبيعــة الب�ساعــة اأو اخلدمــة اأو �سفاتهــا اجلوهريــة 

اأو تركيبهـــا اأو الكميـــــة التــي حتتويهـــــا مــن العنا�ســـر املفيـــدة ، اأو فــي تاريـــــخ �سالحيتهـــــا 

اأو فـي نوعهـــا اأو م�سدرهـــا ، عندما يكون تعيني النــوع اأو امل�ســدر معتبـرا مبوجــب التفــاق 

اأو العادات . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ا�ستورد اأو ا�سرتى اأو روج هذه الب�ساعة بق�سد الجتار فيها ، 

مع علمه بذلك . 

وت�سدد العقوبة على األ جتاوز ال�سعف ، اإذا نتج عنها اإ�سرار ب�سحة الإن�سان اأو نفوق احليوان . 
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املـــادة ) 383 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عن �سهـــر ، ول تزيـــد علــى )2( �سنتيـــن ، وبغرامـــــة ل تقــــل 

عن )100( مائــــة ريـــال عماين ، ول تزيـــد على )1000( األـــف ريـــال عماين كــل مــن تو�ســـل 

اأو حـــاول اأن يتو�ســل بالغ�س لرفع اأو تخفي�س اأ�سعار الب�سائع اأو املــواد الغذائيــة اأو اأقــدم 

على اأي عمل من �ساأنه اإف�ساد قاعدة العر�س والطلب فـي ال�سوق . 

الف�ســل الثانــي

الإفـــال�س

املـــادة ) 384 (

يعد مفل�سا حمتال ، ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( 

خم�س �سنوات كل تاجر اأ�سهر اإفال�سه بحكم بات ، وثبت اأنه ارتكب اأحد الأفعال الآتية : 

اأخفى دفاتره اأو اأتلفها اأو بدلها اأو تالعب فـي بياناتها .     اأ - 

اأخذ اأو اأخفى اأو بدد جزءا من ماله اإ�سرارا بدائنيه .   ب - 

اأقر بدين �سوري اأو جعل نف�سه مدينا بطريق التدلي�س مببالغ لي�ست فـي ذمته   ج - 

حقيقة �سواء اأكان ذلك فـي دفاتره اأم ميزانيته اأم غري ذلك من الأوراق اأم باإقراره 

بذلك �سفاهة . 

اإي�ساحات طلبتها منه جهة خمت�سة ، مع علمه مبا  اأو  امتنع عن تقدمي اأوراق   د - 

يرتتب على ذلك المتناع . 

املـــادة ) 385 (

اإذا كـــان املفلـــ�س �سركـــة يعاقـــب ال�سركـــاء املفو�ســـون اأو اأع�ســـاء جملــ�س الإدارة اأو املديــرون 

هذا  من   )384( املـــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  بالعقوبة  احل�سابات  مراقبو  اأو  امل�سفون  اأو 

القانون اإذا : 

اأقدموا على ارتكاب اأحد الأفعال املن�سو�س عليها فـي تلك املـــادة .    اأ - 
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ارتكبوا اأو �سهلوا بطريق الغ�س والتدلي�س اأفعال توؤدي اإىل اإفال�س ال�سركة .  ب - 

اأعلنوا ما يخالف احلقيقة عن راأ�س املــال املكتتب به اأو املدفوع .   ج - 

وزعوا اأرباحا �سورية .   د - 

حت�سلوا على مكافاآت تزيد على القدر املن�سو�س عليه فـي القانون اأو فـي عقد  هـ - 

تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها الأ�سا�سي . 

املـــادة ) 386 (

يعد مفل�سا بالتق�سري ، ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على �سنة كل تاجر 

اأ�سهر اإفال�سه بحكم بات ، وثبت اأنه ارتكب اأحد الأفعال الآتية : 

اأنفق مبالغ باهظة على م�سروفاته ال�سخ�سية اأو م�سروفات منزله .  اأ - 

اأنفق مبالغ فـي اأعمال امل�ساربة فـي غري ما ت�ستلزمه اأعماله التجارية .  ب - 

ا�سرتى ب�سائع لبيعها باأقل من اأ�سعارها اأو اقرت�س مبالغ اأو اأ�سدر اأوراقا جتارية  ج - 

اأو ا�ستعمل طرقا اأخرى مما ي�سبب له خ�سارة كبرية ليح�سل على املـال حتى يوؤخر 

اإ�سهار اإفال�سه . 

ح�سل على ال�سلح مع دائنيه بطريق التدلي�س .  د - 

اأو �سمح مبزايا  اإ�سرارا بالباقني  وفى بعد توقفه عن الدفع دين اأحد الدائنني  هـ - 

خا�سة لأحد الدائنني تف�سيال له على الباقني ، ولو كان ذلك بق�سد احل�سول 

على ال�سلح . 

مل مي�سك دفاتر جتارية تكفـي للوقوف على حقيقة مركزه املايل .  و - 

املقررة  لالأو�ساع  وفقا  الإفال�س  �سهر  طلب  عند  تقريرا  املحكمة  اإىل  يقدم  مل  ز - 

قانونـــا اأو امتنــع عن تقديـــم البيانــات التي تطلبهـــا املحكمـــة اأو مديـــر التفلي�ســة 

اأو قدم بيانات غري �سحيحة . 
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املـــادة ) 387 (

اإذا كــان املفلـــ�س �سركـــة يعاقـــب ال�سركـــاء املفو�ســـون اأو اأع�ســـاء جملـــ�س الإدارة اأو املديــرون 

هذا  من   )386( املـــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  بالعقوبة  احل�سابات  مراقبو  اأو  امل�سفون  اأو 

القانون اإذا : 

   اأ - اأقدموا على ارتكاب اأحد الأفعال املن�سو�س عليها فـي تلك املـــادة . 

ب - ا�سرتكوا فـي اأعمال تخالف القانون اأو عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها الأ�سا�سي ، 

اأو �سادقوا على هذه الأعمال . 

املـــادة ) 388 (

�سنوات  ، ول تزيد على )3( ثالث  �سنة  بال�سجن مدة ل تقل عن  التفلي�سة  يعاقب مدير 

اإذا اختل�س مال للتفلي�سة فـي اأثناء قيامه باإدارتها ، اأو اأعطى بيانات غري �سحيحة تتعلق 

بالتفلي�سة اأو اأقدم عن ق�سد على الإ�سرار بالتفلي�سة اأو اأحد الدائنني . 

املـــادة ) 389 (

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقــل عن �سهر ، ول تزيـد على �سنــة ، وبغرامــة ل تقــل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

من اأخفى كل اأموال املفل�س اأو بع�سها اأو �ساعد على ذلك ، ولو كان زوجا له ، اأو من اأ�سوله 

اأو فروعه . 
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