مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2009/36
بتعديــل بعــ�ض القوانـــني
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العمانى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 74/7
وعلــى قانون ت�سليم املجرمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/4
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  2005/37باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :جترى التعديالت املرفقة على قانون اجلزاء العمانى امل�شار �إليه .
املــادة الثـانيـــة  :ي�ض ــاف بن ــد جدي ــد برقــم "� "3إىل نــ�ص امل ــادة ( )2مــن قــان ــون ت�سليـ ــم
املجرمني امل�شار �إليه ن�صه الآتى :
" � -3إذا اتخذت اجلرمية طابع اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية " .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمــل به من الي ــوم التــاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  16 :من جمادى الثانية �سنة 1430هـ
املـوافـــق  10 :من يــــــونيــــــــــــــــو �سنة 2009م
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تعديالت قانون اجلزاء العمانى
�أوال  :ي�ضاف باب جديد �إىل قانون اجلزاء العمانى على النحو الآتى :
الباب الثانى ع�شر
اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
الف�صل الأول
اجلماعة الإجرامية املنظمة
املادة ( : )316فى تطبيق �أحكام هذا الباب يق�صد باجلرمية املنظمة عرب احلدود
الوطنية تلك اجلرمية ذات الطابع العابر للحدود الوطنية والتى
ترتكبها جماعة �إجرامية منظمة .
ويق ــ�صد باجلماعة الإجرامية املنظمة جماعة ذات هيكل تنظيمى
تــم ت�شكيلهــا من ثالثة �أ�شخا�ص على الأقـ ــل به ــدف ارتكاب جرميــة
�أو �أكثــر يعاق ــب عليها القان ــون بال�سجـن ملدة التقل عن �أربع �سن ــوات
�أو �أى من اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا الباب  ،من �أجل احل�صول ،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،على منفعة مادية �أو غري مادية .
املادة ( : )317تكون اجلرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنية فى الأحوال الآتية :
�أ � -إذا ارتكبتها فى الأرا�ضى العمانية جماعة �إجرامية منظمة
متار�س �أن�شطة �إجرامية فى �أكرث من دولة .
ب � -إذا ارتكب جزء منها اتفاقا �أو حتري�ضا �أو م�ساعدة �أو تنفيذا
داخل حدود ال�سلطنة وارتكب جزء �آخر خارج حدودها .
ج � -إذا ارتكبت فى �أية دولة وكان لها �آثار مبا�شرة وجوهرية على
الأرا�ضى العمانية .
املادة ( : )318يعاقــب بال�سج ــن من خم ــ�س �سن ــوات �إىل ع�ش ــر �سنوات كل �شخ�ص
قام بتكوين جماعة �إجرامية منظمة �أو �ساهم فى تكوينها باالتفاق
�أو امل�ساعـدة �أو التحريـ�ض  ،وذلـك بغـر�ض ارتكـاب جرميـة منظمـة
عرب احلدود الوطنية .
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املادة ( : )319يعاقب بال�سجن من �أربع �سنوات �إىل �سبع �سنوات كل من �شارك فى
الأن�شطة الإجرامية جلماعة �إجرامية منظمة  ،وذلك متى حتقق
علمه بهدف اجلماعة ون�شاطها الإجرامى �أو بعزمها على ارتكاب
جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية .
و�إذا �شارك �شخ�ص اعتبارى فى �أى من الأن�شطة املذكورة يعاقب
بغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف ريال وال تزيد على خم�سني �ألف ريال ،
وحل ال�شخ�ص االعتبارى دون �إخالل مب�س�ؤوليته املدنية عن كافة
الأ�ضرار التى تلحق ب�ضحايا اجلرمية .
املادة ( : )320للمحكمة تخفيف العقوبة عن املتهم الذى قدم عونا فى �إجراءات
التحقيق واملحاكمة ب�ش�أن �أى من اجلرائم املنظمة عرب احلدود
الوطنية .
الف�صل الثانى
عائدات اجلرمية املنظمة
املادة ( : )321مع ع ــدم الإخــالل بامل ــواد من � 52إىل  54من هــذا القانــون يحك ـ ــم
مب�ص ـ ــادرة املمتلك ـ ــات �أو املع ــدات �أو �أي ــة �أدوات ا�ستخدمـ ــت �أو ي ـ ــراد
ا�ستخدامها فى جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية وعائدات تلك
اجلرائم �أو الإيرادات �أو املنافع املت�أتية من تلك العائدات .
ويجوز لكل من الإدعاء العام واملحكمة �إ�صدار �أمر بتقدمي ال�سجالت
امل�صرفي ــة �أو املاليـ ــة �أو التجاري ــة والتحف ــظ عليه ــا وذلك بغـ ــر�ض
الك�شف عن العائدات واملمتلك ــات املت�أتيــة من جرمي ــة منظم ــة عرب
احلدود الوطنية .
املادة ( : )322تـ ـ�ؤول العائ ــدات واملمتلك ـ ــات امل�صادرة �إىل خزانة الدول ــة  .ويج ــوز
بنــاء على طلب دولة �أخرى  -وقــع فى �إقليمهـ ــا جزء من الن�شاط
الإجرامى للجماعة املنظمة  -اقت�سـ ــام هذه العائــدات �أو املمتلك ـ ـ ــات
مبوجب اتفاق �أو ترتيبات جترى مع الدولة الطالبة .
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الف�صل الثالث
تهريب املهاجرين
املادة ( : )323يعاقـب بال�سجــن من �ستــة �أ�شهر �إىل ثالث �سنـوات وبغرامـة من
خم�سمائة ريال �إىل خم�سة �آالف ريال كل من قام عمدا ومن �أجل
احل�ص ــول  ،ب�صـ ــورة مبا�ش ــرة �أو غيـ ــر مبا�شرة  ،على منفعة مادي ــة
�أو غري مادية بتهريب املهاجرين عن طريق الرب �أو البحر �أو اجلو .
ويعاقب بال�سجن من �سنة �إىل �أربع �سنوات وبغرامة من �ألف ريال
�إىل ع�شرة �آالف ريال كل من قام بغر�ض ت�سهيل تهريب املهاجرين ،
ب�أى من الأفعال الآتية :
� -1إعداد وثيقة �سفر �أو هوية مزورة .
 -2تدبي ــر احل�ص ــول عل ــى وثيق ـ ـ ــة مـ ــن هـ ـ ــذا القبي ــل �أو توفيـ ـ ــرهـ ــا
�أو حيازتها .
 -3متكــني �شخـ�ص  ،ليـ�س مواطنــا �أو مقيمــا دائمـا فى الأرا�ض ــى
العمانية  ،من البقاء فيها دون تقيد بال�شروط الالزمة للبقاء
امل�شروع بها  ،وذلك با�ستخدام و�سيلة غري م�شروعة .
وتكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على
خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف ريال وال تزيد على
خم�سني �ألف ريال �إذا و�ضع املهاجرون فى ظروف تعر�ضهم �أو يرجح
�أن تعر�ضهم للخطر � ،أو تهدد حياتهم و�سالمتهم �أو معاملتهم
معاملة ال �إن�سانية �أو مهينة بغر�ض ا�ستغاللهم .
ثانيا  :ت�ضاف فقرة جديدة �إىل ن�ص املادة ( )184من قانون اجلزاء العمانى ن�صها الآتى :
" ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها فى هذه املادة كل من ا�ستخدم القوة
البدني ــة �أو التهديد �أو الرتهيب �أو الوع ــد مبزي ــة غي ــر م�ستحق ـ ــة �أو عر�ضهـ ــا
�أو منحه ــا للتحري�ض على الإدالء ب�شهـ ــادة زور �أو التدخ ـ ــل فى الإدالء بال�شه ـ ــادة
�أو تقدمي �أدلة متعلقة بجرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فى هذا القانون ".
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