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مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/59

بتعديل بع�ض اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية

�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 املر�سوم ال�سلطانى رقم 99/97 باإ�سدار قانون الإجراءات اجلزائية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 
جترى التعديالت املرافقة على قانون الإجراءات اجلزائية .

املــادة الثانيــــة 
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

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

�سـدر فى : 29 من جمادى الأوىل �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 3   من مايـــــــــــــــــــــــــو �سنة 2011م

 قابو�ض بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على قانون الإجراءات اجلزائية

ت�ستبدل بن�سو�ض املواد اأرقام ) 4 ، 31 بند 3 ، 50 ، 141( من قانون الإجراءات اجلزائية 
امل�سار اإليه الن�سو�ض الآتية : 

املـــادة ) 4 (
يخت�ض الدعاء العام برفع الدعوى العمومية ومبا�سرتها اأمام املحكمة املخت�سة ، ول يجوز 
التنازل عن الدعوى العمومية اأو وقف اأو تعطيل �سريها اإل فى الأحوال املبينة فى القانون .
ويجـوز لالدعــاء العـام فـى اجلنـح واملخالفـات اإذا راأى اأن الدعـوى �ساحلـة لرفعهـا بنـاء علــى 

ال�ستدللت التى جمعت اأن يكلف املتهم احل�سور اأمام املحكمة املخت�سة .
وجلهات الأمن العام بالتن�سيق مع الدعاء العام التحقيق فى اجلرائم الواقعة على اأمن 

الدولة واجلرائم املن�سو�ض عليها فى قانون مكافحة الإرهاب . 

املـــادة ) 31 (
3 - �سباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندى . 

املـــادة ) 50 (
على ماأمور ال�سبط الق�سائى عند القب�ض على املتهم اأو اإذا �سلم اإليه مقبو�سا عليه اأن ي�سمع 
اأقواله فورا ، واإذا مل ياأت مبا يربئه يحيله اإىل جهة التحقيق املخت�سة ، وذلك خالل خم�سة 
ع�سر يوما بالن�سبة للجرائم الواقعة على اأمن الدولة واجلرائم املن�سو�ض عليها فى قانون 
مكافحة الإرهاب ، وخالل ثمان واأربعني �ساعة بالن�سبة لغريها من اجلرائم ، ول يجوز 

جتديد هذه املدة اإل ملرة واحدة وملدة مماثلة مبوافقة الدعاء العام .

املـــادة ) 141 (
الذى  اأو  املتهم  فيه  يقيم  الذى  اأو  فيه اجلرمية  الذى وقعت  باملكان  الخت�سا�ض  يتحدد 

يقب�ض عليه فيه .
ويجـوز بقـــرار مـــن وزيــر العــدل لأ�سبـاب يقدرهــا وبنــاء علـى طلـب رئيـ�ض املحكمــة املخت�ســة 
اأو املدعى العام اإحالة الدعوى العمومية اإىل اأية حمكمة اأخرى خمت�سة نوعيا بالدعوى .


