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اجلريدة الر�سمية العدد )927(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2011/4    

بتعديل بع�ض اأحكام قانون اجلزاء العمانى

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،
 وعلى قانون اجلزاء العمانى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 74/7 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : 

جترى التعديالت املرافقة على قانون اجلزاء العمانى امل�سار اإليه .    

املــادة الثانيــــة : 

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

�سـدر فى : 30 من حمــــرم �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 5    من ينايــــر �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )927(

تعديالت على بع�ض اأحكام قانون اجلزاء العمانى 

اأول : ي�ساف اإىل الباب اخلام�س من الكتاب الثانى من قانون اجلزاء العمانى ف�سل ثامن 
بعنوان " الت�سول " وذلك على النحو الآتى : 

الف�سل الثامن
الت�ســــــــــول

املادة )234( مكررا 
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهرين ول تزيد على �سنـــة وبغرامة ل تقل عن خم�سني 
ريال عمانيا ول تزيد على مائة ريال عمانى اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من وجد مت�سول 
اأعمال الت�سول  ، ويعترب من  اأو اخلا�سة  اأو املحالت العامة  اأو الأماكن  فى الطريق العام 
ا�ستجداء �سدقة اأو اإح�سان من الغري اأو عر�س �سلع تافهة اأو األعاب ا�ستعرا�سية اأو غري ذلك 
من الأعمال التى ل ت�سلح موردا جديا للعي�س بذاتها ، ويجب احلكم مب�سادرة ما يكون 

معه من الأموال عند �سبطه .
واإذا كان املت�سول غري عمانى فللمحكمة - ف�سال عن العقوبة امل�سار اإليها - اأن تاأمر بطرده 

من البالد .

املادة )234( مكررا )1(  
اأ�سهر ول تزيد على  �ستة  بال�سجن مدة ل تقل عن  الت�سول يعاقب  املحكوم عليه  اإذا كرر 

�سنتني .

املادة )234( مكررا )2(  
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل 
عن خم�سني ريال عمانيا ول تزيد على مائة ريال عمانى اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من ا�ستخدم حدثا اأو �سلمه للغري بق�سد الت�سول .
وت�ساعف العقوبة املن�سو�س عليها فى الفقرة ال�سابقة اإذا كان الفاعل وليا اأو و�سيا على 

احلدث اأو مكلفا مبالحظته اأو رعايته .

ثانيا : يلغى ن�س البند )6( من املادة )312( من قانون اجلزاء العمانى امل�سار اإليه .


