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بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلزاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2018/7
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
äBG ƒ````g É```Ã É```æª°SQ
≈````dhC’G IOÉ``ŸG
جترى التعديالت املرفقة على قانون اجلزاء امل�سار اإليه.
á```«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
`g1444 á`æ°S ∫hC’G ™«HQ ø`e 24 :»`a Qó`°U
Ω2022 á`æ°S ô````````HƒàcCG ø`e 20 :≥````aGƒ`ŸG
¥QÉ``W øH º``ã«g
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AGõ÷G ¿ƒfÉb ΩÉµMCG ¢†©H ≈∏Y äÓjó©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
ي�ستبدل بعنوان الف�سل الثاين من الباب الثالث من الكتاب الثاين من قانون اجلزاء امل�سار اإليه،
العنوان االآتي:
الف�ســل الثان ــي
" القر�سنة واالعتداء على و�سائل النقل واملرافق العامة واملخالفات البلدية "
( 2 ) IOÉ``ŸG
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )97من قانون اجلزاء امل�سار اإليه ،الن�ص االآتي:
املــادة ( ) 97
" يعاقـب بال�سجــن م ــدة ال تق ــل عن ( )3ث ــالث �سنوات ،وال تزيـ ـ ــد علــى (� )7سبـ ــع �سنوات،
كــل مـن ارتكـب عالنيـة اأو بالن�سـر طعنـا فـي حقـوق ال�سلطـان ،و�سلطتـه ،اأو عابـه فـي ذاتـه.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب عالنية اأو بالن�سر طعنا فـي زوجة ال�سلطان
وويل عهده واأوالده ،اأو عابهم فـي ذاتهم ".
( 3 ) IOÉ``ŸG
ت�ساف اإىل قانون اجلزاء امل�سار اإليه ،مواد جديدة باأرقام ( )103مكررا )168( ،مكررا،
( )321مكررا ،ن�سها االآتي:
املــادة (  ) 103مكررا
" يعاق ــب بال�سجـ ــن مـ ــدة ال تق ـ ــل عــن ( )3ثالثـ ــة اأ�سه ــر ،وال تزي ـ ــد عل ــى ( )3ث ـ ــالث
�سنـ ــوات ،وبغرامة ال تقـ ــل عن ( )1000األ ــف ري ــال عماين ،وال تزيد على ( )5000خم�ســة
اآالف ري ــال عمانــي ،اأو باإحدى هاتني العقوبتني ،كل من اأن�ساأ خريطة الدولة ،اأو و�سعها
على اأي منتجات اأو م�سوغات اأو اأدوات تنتج اأو ت�سنع حمليا ،اأو ا�ستورد اأيا منها ،دون
ترخي�ص من اجلهة املخت�سة ،اأو ا�ستخدمها كعالمة جتارية اأو بق�سد االإعالن اأو الدعاية
التجارية ".
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املــادة (  ) 168مكررا
" يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )24اأربع وع�سرين �ساعة ،وال تزيـد علــى (� )6ستــة
اأ�سهر ،وبغرامة ال تقل عن ( )1000األف ريال عماين ،وال تزيد على ( )5000خم�سة اآالف
ريال عماين ،اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأحكام اللوائح والقرارات املنظمة
لالأن�سطة البلدية ".
املــادة (  ) 321مكررا
" يعاقــب بال�سجــن مــدة ال تق ــل ع ــن ( )3ث ــالث �سنــوات ،وال تزيــد علــى (� )7سبــع �سنوات،
كل من تعامل فـي اأي ع�سو من اأع�ساء ج�سم االإن�سان اأو جزء منه اأو اأحد اأن�سجته اأو خالياه
علــى �سبي ــل البيع اأو ال�سراء اأو مبقابل اأيا كانت طبيعته ،اأو قام بالدعوة اأو االإعــالن عن
ذلك اأو الرتويج له اأو التو�سط فـيه.
وتكــون العقوبــة ال�سجـن مـدة ال تقل عن ( )5خم�ص �سنوات ،وال تزيد على ( )10ع�سر
�سنوات اإذا كان اجلاين اأحد مزاويل املهن الطبية ".
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