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بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون االإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،

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

اإليه،  ي�ستبدل بن�سي املادتني )4( مكررا و)164( مــن قانــون االإجــراءات اجلزائيــة امل�سار 

الن�سان االآتيان:

املــادة ) 4 ( مكررا

ة املن�سو�ص عليها فـي املادة )230( من قانون اجلزاء  " يجوز ملن اأ�سابه �سرر من اجلر

اإخطار االدعاء  اأمانة �سر  املحكمة  اأن يرفع دعواه مبا�سرة اإىل املحكمة املخت�سة، وعلى 

العام بن�سخة من �سحيفة الدعوى ملبا�سرة الدعوى العمومية، وال يجوز رفع الدعوى 

ها من االأ�سخا�ص االعتبارية العامة  علـــى رو�ســـاء وحـدات اجلهاز االإداري للدولة وغ

ل�ص الوزراء بالن�سبة  �سول على اإذن من اجلهة املخت�سة، وي�سدر االإذن من  اإال بعد ا

بناء على  العام  املدعي  االإذن من  االإداري للدولة، ويقدم طلب  لرو�ساء وحدات اجلهاز 

طلب امل�سرور م�سحوبا بامل�ستندات املويدة له.

ها من االأ�سخا�ص االعتبارية العامة  ويجوز لرو�ساء وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغ

�سور اأو املرافعة ورفع الطعون اأمام املحاكم على اختالف درجاتها  اأن ينيبوا عنهم فـي ا

ائف القانونية فـي الوحدة التي يتبعونها ". اأحد �ساغلي الو
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املــادة ) 164 (

�سور ل�سخ�ص املتهم وفقا الأحكام املادتني )70( و )71( من هذا  " تعلن ورقة التكليف با

االأ�سخا�ص  ها من  للدولة وغ االإداري  اإعالن رو�ساء وحدات اجلهاز  القانون. ويكون 

يتبعونها،  التي  الوحدة  فـي  املخت�ص  االإداري  التق�سيم  طريق  عن  العامة  االعتبارية 

واإعالن  مقامه،  يقوم  من  اأو  ال�سجن  اإدارة  على  القائم  طريق  عن  امل�سجونني  واإعالن 

اأن يوقع من ت�سلم ن�سخة االإعالن  الع�سكريني عن طريق القيادة التابعني لها، ويجب 

بغرامة ال جتاوز  كم عليه حمكمة اجلنح  امتناعه  وفـي حالة  بالت�سلم،  االأ�سل  اإليه 

وفقا  املتهم  ل�سخ�ص  االإعالن  يتم  امتناعه  على  اأ�سر  فاإذا  رياال عمانيا،  )50( خم�سني 

الأحكام املادتني )70( و )71( من هذا القانون. وللخ�سوم مبجرد االإعالن باأمر التكليف 

�سور اأن يطلعوا على اأوراق الدعوى ". با
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ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.
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