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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/66
ب�إ�صــدار قانــون حمايــة امل�ستهــلك
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1081

قانــون حمايـــة امل�ستهــــلك
الف�صــل الأول
تعريفـــات و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون يكـ ــون للكلم ــات والعب ــارات التاليــة املعــنى املب ــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الهيئــــــة :
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .
املجلـــــــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـــــــــ�س :
رئي�س الهيئة .
اجلهة املعنية :
الوحدة املخت�صة بالإ�شراف على تنظيم ن�شاط املزود .
الالئحــــــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك .
امل�ستهــــــــلك :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على �سلعة �أو يتلقى خدمة مبقابل �أو بدون مقابل .
املـــــــــــــــزود :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بتداول �سلعة �أو تقدمي خدمة للم�ستهلك .
املعلــــــــــــــــن :
ك ــل �شخ ــ�ص طبيعــي �أو اعتبــاري يعلــن عن �سلع ــة �أو خدم ــة با�ستخ ــدام خمتلـ ــف و�سائ ــل
الدعاية والإعالن .
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ال�سلعــــــــــــة :
ك ــل منت ــج �صناع ـ ــي �أو زراع ـ ـ ــي �أو حيوان ــي �أو حتويلـ ــي مب ــا ف ـ ــي ذلك العنا�ص ـ ــر الأوليـ ــة
واملـ ــواد واملكون ــات الداخل ــة فـ ــي املنتـ ــج .
اخلــدمــــــــة :
كل عمل ي�ؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل �أو بدون مقابل .
التــــــــــداول :
بيع �أو �شــراء �أو عــر�ض �أو ت�صنيــع �أو توريد �أو �إنتاج �أو ترويج �أو نقل �أو تخزين �أو توزيــع
لل�سلعة  ،ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها .
الإعــالن امل�ضــلل :
كل �إعالن ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل خداع امل�ستهلك .
العيــــــــــــــب :
كـ ــل نق ــ�ص فـي قيمـ ــة �أي �سلع ـ ــة �أو خدمـ ــة �أو نفعهم ــا بح�س ـ ــب الغاي ـ ــة املق�صـ ــودة منهـ ـ ــا ،
ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستهلك كليا �أو جزئيا من اال�ستفادة الكاملة بها �أو يجعلها غري �صاحلة
لال�ستعمال فـيما �أعدت من �أجله  ،وال يكون للم�ستهلك دخل فـيه .
املوا�صفـــة القيا�سيـــة :
املعايي ـ ـ ــر الإلزاميـ ــة املعتمـ ــدة مـ ــن املديريـ ـ ــة العامـ ـ ــة للموا�صفـ ـ ــات واملقايي ـ ـ ــ�س ب ـ ـ ــوزارة
التج ــارة وال�صناعـ ـ ـ ــة .
املــادة ( ) 2
يحظر االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك �أو التزامات املزود املن�صو�ص عليهما فـي هذا القانون
والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك .
ويعتب ــر باطـ ــال ك ــل اتف ــاق يخــالـ ــف ذلك .
املــادة ( ) 3
يحظر تداول �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط اخلا�صة بال�صحة
وال�سالمة واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهة املعنية  ،وذلك على النحو
الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ( ) 4
يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة
املعنية .
املــادة ( ) 5
كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك
�أو �أموالــه  ,يجــب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربي ــة والإجنليزيــة
يب ــني الطريقـ ــة ال�صحيح ـ ــة ال�ستخدامه ـ ــا و�سب ـ ــل الع ـ ــالج مـ ـ ــن �أي �ضـ ــرر ينت ـ ــج عنهـ ــا ،
وذلك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة .
املــادة ( ) 6
يج ــب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاري ــة مقي ــدة فـي ال�سج ــل التجــاري �إثبات رقم قيدهــا التجــاري
على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها
مع �أي م�ستهلك .
املــادة ( ) 7
يحظـ ــر ت ـ ـ ــداول �أي �سلع ـ ــة مغ�شو�ش ـ ــة �أو فا�سـ ـ ــدة �أو مقلـ ـ ــدة �أو غي ـ ـ ــر م�ص ـ ـ ــرح بتداوله ـ ـ ــا ،
كما يحظر الإعالن عنها  ،وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا .
املــادة ( ) 8
فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها
الالئح ــة ب�سبـ ــب تقديـ ــم خدم ـ ــة �أو ت ـ ــداول �سلعة معين ــة  ،فعلـ ــى الرئيـ ــ�س بعـ ــد التن�سي ـ ــق
مع اجلهات املعنيــة �أن ي�صـ ــدر ق ــرارا بوقـ ــف تقديـ ــم هذه اخلدمة �أو ت ــداول تلك ال�سلـعـ ــة
�أو �إتالفه ـ ــا �إذا كـ ــان ا إلت ـ ــالف هو الو�سيل ــة الوحيــدة لو�ض ــع ح ــد للخط ــر الناجـ ــم عنهـ ــا ،
وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة .
وتتحم ــل اجله ــات احلكوميــة فـي هذه احلالة الت�أكــد من جــودة هذه اخلدم ــة �أو فح ــ�ص
تلك ال�سلعة  ،وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابلهــا �أو ا�ستبدال
ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا .
ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 9
فـي حـ ــال ظه ـ ــور �أزم ـ ـ ــة �أو جائحـ ـ ــة طبيعي ـ ـ ــة �أو ظ ـ ـ ــروف ا�ستثنائي ـ ــة �أو و�ضعي ـ ــة خا�ص ـ ــة
غري عادية لل�سوق ترتتب عليها زيادة غري طبيعية فـي الأ�سعار  ،يجب على رئي�س املجل�س
بعـ ــد موافق ـ ـ ــة املجلـ ــ�س اتخـ ــاذ �إج ـ ـ ــراءات وقتيـ ــة لتحجيـ ــم ت ــلك الزيـ ــادة بعـ ـ ـ ــد موافق ـ ــة
جمل ــ�س الـ ــوزراء .
وتبني الالئحة الأ�س�س التي ي�ستند �إليها رئي�س املجل�س فـي تقدير الزيادة غري الطبيعية
فـي الأ�سعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة .
املــادة ( ) 10
للهيئة فـي حال ن�شوب خ ــالف ب ــني امل ــزود وامل�ستهلك � ،أن ت�ستعني بخرباء ومتخ�ص�صني
فـي �سبيل �إبداء اخلربة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 11
للهيئــة فـي �سبي ــل ممار�سـ ــة اخت�صا�صاتها �أن تطلب فحــ�ص ال�سلعـ ــة فـي �أحـ ــد املختربات
احلكوميـ ـ ـ ــة �أو غريه ـ ـ ــا م ــن املختربات املعتمـ ــدة كلمـ ــا اقت�ضـ ـ ـ ــت امل�صلح ــة العامـ ـ ـ ـ ــة  ،وذلك
على النحو الذي تبينه الالئحة  ،ويتحمل املزود نفقة الفح�ص �إذا تبني عدم �صالحيتها .
املــادة ( ) 12
ت�صـدر الهيئــة ن�شــرات دورية لتوعيـ ــة امل�ستهلكــني ب�أ�سع ــار ال�سلع واخلدم ــات فـي الأ�سـ ــواق
وما يطر أ� عليها من تغريات وتوقعاتهـا بالن�سبة حلرك ــة ال�سل ــع واخلدمات فـي الــ�سوق ،
ويجوز لها �أن ت�ضمن هذه الن�شرات بيانا باجلزاءات املوقعة على املخالفـني .
املــادة ( ) 13
للرئيـ ــ�س اتخ ــاذ مـ ــا يلـ ـ ــزم مـ ــن �إج ـ ــراءات وتداب ـيـ ـ ــر ل�ضم ــان حق ـ ـ ـ ــوق امل�ستهـ ــلك الـ ـ ــواردة
فـي هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة  ،وله وقف �أي انتهاك
�أو جتاوز حلقـوق امل�ستهــلك والقواعد العامــة املتعلقـ ــة ب�صحة و�سالم ــة ال�سل ــع واخلدم ــات
والتثب ــت من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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الف�صـــل الثانــــي
حقــــوق امل�ستهـــــلك
املــادة ( ) 14
حقوق امل�ستهلك مكفولة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -احل ـ ــق فـ ــي احل�ص ــول عل ــى املعلومـ ـ ــات ال�صحيح ـ ــة ع ـ ــن ال�سلعـ ـ ــة التـ ــي ي�شرتيه ـ ــا
�أو ي�ستخدمها � ،أو اخلدمة التي يتلقاها .
ب  -احلق فـي االختيار احلر حني انتقائه �أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة .
ج  -احلق فـي �ضمان جودة ال�سلعة واخلدمة واحل�صول عليهما بال�سعر املعلن .
د  -احلق فـي كل ما ي�ضمن له �صحته و�سالمته عند ح�صوله على �أي �سلعة �أو تلقيه
�أي خدمة  ،وعدم �إحلاق ال�ضرر به عند ا�ستعماله العادي لهذه ال�سلعة �أو اخلدمة .
هـ  -احلــق فــي اقت�ض ــاء تعوي�ض ع ــادل عن ال�ضــرر ال ــذي يلحق ب ــه وب�أم ــواله ب�سب ــب
ح�صوله �أو ا�ستعماله العادي لل�سلعة �أو تلقيه اخلدمة .
و  -احلق فـي متثيل م�صاحله عند �إعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك .
ز  -احل ــق فـي احت ـ ــرام القيـ ــم الدينيـ ــة والع ــادات والتقالي ـ ــد للم�سته ــلك ع ــند تزويـ ــده
ب�أي �سلعة �أو تلقيه �أي خدمة .
املــادة ( ) 15
للم�ستهلك احلـق فـي احل�ص ــول على فات ــورة باللغة العربية تثبـت �شراءه ال�سلع ــة �أو تلقي ــه
اخلدم ــة  ،ويجــب �أن تت�ضمــن الفات ــورة البيانـ ــات الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلع ــة �أو اخلدم ــة
وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 16
للم�ستهـلك خ ــالل ( )15خم�ســة ع�شــر يوم ــا من تاريــخ ت�سلمــه �أي �سلعــة  -با�ستثن ــاء ال�سل ــع
اال�ستهالكية القابلـة للتل ــف ال�سريع  -احلــق فـي ا�ستبدالهـ ــا �أو �إعادتهـ ــا وا�ستـ ــرداد قيمتهـا
دون �أي تكلفـة �إ�ضافـيــة �إذا �شاب ال�سلعـة عيب � ،أو كانت غيـر مطابقة للموا�صفـات القيا�سيـة
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�أو الغــر�ض الــذي ت ــم التعاقـ ــد من �أجل ــه � ،شريطــة تقديــم ما يثب ــت �شراءه ــا م ــن املـ ــزود ،
وعلى �أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة .
وتبني الالئحة نوعية ال�سلع التي تنطبق عليها �أحكام هذه املادة .
املــادة ( ) 17
للم�ستهـ ــلك ف ــي كــل الأحـ ــوال احلـ ــق فـي ال�ضمان م ــن ق ــبل املـ ــزود لكـ ــل �سلعـ ــة  ،ويبقـ ــى
هذا ال�ضمان قائما مل�صلحة امل�ستهلك الأخري عند انتقال ملكية ال�سلعة �إليه  ،ويقع باطال
كل اتفاق ين�ص على خالف ذلك .
املــادة ( )18
يجوز للم�ستهلك �أن يثبت وجود �أي عيب فـي ال�سلعة بكافة طرق الإثبات .
الف�صــل الثالــــث
واجبـات املــزود واملعلــن والوكيــل
املــادة ( ) 19
يلتزم كل من املزود واملعلن ب�إمداد امل�ستهلك مبعلومات �صحيح ــة عن ال�سلعة �أو اخلدمة ،
وفـي جميع الأحوال يجب على املزود �أن يبني باللغة العربية وب�شكل ظاهر على ال�سلعة
املعلومات اخلا�صة بال�سعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�صالحية وا�سم املادة ومكوناتها
وبلد املن� أش� ورقم املوا�صفة  ،وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة  ،ويجوز كتابة
املعلوم ــات امل�شــار �إليها بلغــة �أخــرى بالإ�ضافة �إىل اللغــة العربيـة  ،وحتدد الالئحــة ال�سل ــع
التي ال ميكن كتابة البيانات عليها .
املــادة ( ) 20
يلتزم كل من املزود واملعلن بال�شفافـية وامل�صداقية والبعد عن �أعمال الدعاية والإعالنات
الزائفة �أو امل�ضللة عند الرتويج عن ال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها للم�ستهلك .
املــادة ( ) 21
يلت ــزم امل ــزود باحت ــرام القيــم الدينيــة والعادات والتقاليد عند تزويد امل�ستهــلك ب ـ�أي �سلع ــة
�أو تلقي ــه �أي خدمـ ــة .
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املــادة ( ) 22
م ـ ــع ع ـ ــدم الإخـ ــالل ب ـ ـ�أي �ضمان ــات �أخـ ــرى قانونـ ــية �أو اتفاقية تكون ل�صال ــح امل�سته ــلك ،
يلتـ ــزم املـ ــزود ب�ضمـ ـ ــان ال�سلع واخلدمات الت ــي يقدمها للم�ستهلك مـ ــن حي ــث مطابقتهـ ــا
للموا�صفات القيا�سية وال�شروط املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة  ،وفـي حال عدم وجود
موا�صفة قيا�سية فـيتعني االلتزام باملوا�صفة املتعارف عليها .
املــادة ( ) 23
يلتـزم املـزود بتقديـم اخلدم ــة للم�سته ــلك على الوج ــه ال�سليم ومب ــا يتفـ ــق مع طبيعتهـ ــا ،
كما يلتزم ب�ضمان ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعتها  ،وفـي حال
�إخاللـ ــه بذلك يلت ــزم برد قيمـ ــة تلك اخلدمة �أو مقابل ما يجرب النق�ص فـيها �أو ب�أدائها
مرة �أخرى على الوجه ال�سليم  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 24
يلتزم املزود بت�سليم امل�ستهلك وثيقة �أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط وا�ضح ي�سهل
قراءتــه تثبت �ش ــراءه ال�سلع ــة �أو تلقي ــه اخلدم ــة  ،ويج ــب �أن تت�ضمـ ــن الفاتـ ــورة البيانـ ــات
الأ�سا�سية اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة  ،وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة .
ويجوز �أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة �أخرى �أو �أكرث بالإ�ضافة �إىل اللغة العربية .
ويجوز الن�ص على ال�ضمان فـي فاتورة ال�شراء � ،أو فـي وثيقة م�ستقلة .
املــادة ( ) 25
يلتزم املزود با�سرتج ــاع ال�سلعـ ــة ورد قيمتها �أو �إبدالها �أو �إ�صالحها دون مقابل  ،فـي حال
اكت�شاف امل�ستهلك عيبا فـيها .
وتبني الالئحة �آلية ا�سرتجاع ال�سلعة وكيفـية حتديد قيمة ال�ضرر والقيمة التي يتوجب
على املـ ــزود دفعه ــا للم�سته ــلك واملدة الزمنيــة التي يتوجب على امل�سته ــلك �إرج ــاع ال�سلع ــة
فـيها للمزود .
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املــادة ( ) 26
يلتــزم املـ ــزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا ملــا هـ ــو من�صـ ــو�ص عليـ ــه فـ ــي ه ــذا القانون
والالئحة .
املــادة ( ) 27
يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك
�أو ب�أمواله  ،بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال  ،و�إخطار امل�ستهلكني الذين
قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلقــي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرع ــة بهذا العيــب ،
والأ�ضـ ــرار املحتمل ـ ــة وكيفـية توقي حدوثه ــا  ،وب�سحـ ــب ال�سلع ــة املعيبـ ــة مــن ال�سوق فورا ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة � ،أو بيع �سلعة � ،أو فر�ض �شراء كميات معينة
منه ــا � ،أو �ش ــراء �سلعة �أخـرى معهــا � ،أو تقا�ض ــي ث ــمن �أعلى من ثمنها الـ ــذي ت ــم الإعـ ــالن
عنه من قبل .
املــادة ( ) 29
يجـ ــب ع ــلى امل ــزود ال ــذي يتداول �سلعـ ــة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا � ،أن يف�ص ــح للم�سته ــلك
عن حال ــة ه ــذه ال�سلعة  ،و�أن يثبــت ذلك فـي العق ــد �أو الفاتورة التي ي�صدرهــا علــى النحــو
الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 30
يلت ــزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائي ــة مـ ــن ممار�س ـ ــة
اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا  ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
املــادة ( ) 31
يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
�إال بع ــد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافقـ ــات من اجلهــة املعني ــة بع ــد التن�سيــق من قبله ــا
مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ( ) 32
يحظر على �أي مزود مبفرده �أو باالتفاق مع غريه ممار�سة �أي ن�شاط يهدف �إىل احتكار
تداول �سلعة �أو تقدمي خدمة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 33
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الوكاالت التجارية  ،يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات
منتـ ــج ال�سلعـ ـ ــة خالل فت ــرة ال�ضم ــان  ،كما يلتــزم بتوفـيــر قطــع الغيار وور�ش الإ�صـ ــالح
الالزمة لتلك ال�سلعة .
ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�ضمانات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة
م ــدة تتجاوز ( )15خم�س ــة ع�شــر يوم ــا � ،أن يوف ــر للم�سته ــلك �سلعـ ــة مماثلـ ــة ي�ستعملهـ ــا
دون مقابل �إىل �أن يقوم بتنفـيذ تلك ال�ضمانات  ،وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة
يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
الف�صــــل الرابــــع
�ضبـط املخالفــــات
املــادة ( ) 34
يكـ ــون للموظفـ ــني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونـ ــا باالتفـ ــاق
مع الرئي�س �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة .
ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها  ،واالطالع على كافة
امل�ستندات والوثائق اخلا�صة بال�سلعة �أو اخلدمة التي يقدمها املزود  ،وطلب ن�سخة منها
للتحقـ ــق من �صحته ــا  ،و�أخ ــذ عينات من ال�سلــع لفح�صها وفقــا لأحكام الالئحــة  ،ويج ــوز
لهم اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم .
املــادة ( ) 35
يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فـيها �إداريا �أو ق�ضائيا ح�سب الأحوال على النحو
الذي حتدده الالئحة  ،وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .
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املــادة ( ) 36
فـي حــال توافـ ــر دالئـ ــل كافـيـ ــة علـ ــى وجـ ــود خمالف ـ ــة لأحكـ ــام هـ ــذا القانـ ــون �أو الالئح ــة
من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك  ،يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية
لجـ ــراءات
الق�ضائيــة احل ــق فـي �ضبــط ال�سلعــة والتحفظ عليه ــا والت�ص ــرف فـيه ــا وفقـ ــا ل إ
وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 37
يجوز لالدعاء العام  -بناء على طلب م�سبق من الرئي�س �أو ممن يفو�ضه � -أن يقرر ب�صفة
م�ؤقتة غلق املن�ش�أة �أو وقف الن�شاط حلني الف�صل فـي الدعوى  ،ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم
من القرار �أمام حمكمة اجلنح امل�ست�أنفة فـي غرفة امل�شورة .
الف�صــــل اخلامـــ�س
العقوبــــــات
املــادة ( ) 38
مع عـ ـ ــدم الإخـ ــالل بـ ـ�أي عقوبــة �أ�شـ ـ ــد ف ــي قانـ ـ ــون اجلزاء العمان ـ ـ ــي �أو �أي قان ـ ـ ــون آ�خـ ــر ،
يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 39
يعاق ـ ـ ــب كـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن يخالـ ــف حكـ ــم �أي م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــواد ( ) 30 ، 29 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19 ، 5 ، 3
من هذا القان ــون  ،بال�سج ــن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )1سنــة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عمانـ ــي  ،وال تزيد على (� )2000ألف ــي ريال عمان ــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ( ) 40
يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ( )32 ، 28 ، 27 ، 25 ، 20 ، 8 ، 7من هذا القانون
بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد عل ــى ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامــة
ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،و�إذا ترتب على اجلرمية وفاة �شخ�ص �أو �أكرث فال تقل عقوبة
ال�سجن عن ( )5خم�س �سنوات .
املــادة ( ) 41
يعاق ــب كل من يخال ــف حك ــم �أي من امل ـ ــواد( )31 ، 26 ، 24 ، 6 ، 4مــن هذا القان ــون بغرام ــة
ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 42
يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف � ،إذا ثبت علمهم
باملخالفة وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية .
املــادة ( ) 43
للمحكمة املخت�صة فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن
والغرامة �أن تق�ضي فـي جميع الأحوال مب�صادرة �أو �إتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد
والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها  ،وذلك على نفقة املحكوم عليه � ،أو وقف الن�شاط �أو �إغالق
املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�صفة م�ؤقتة �أو نهائية .
املــادة ( ) 44
يجـوز للمحكمــة فـي ح ــال احلك ــم بالإدانة �أن ت�أمر بن�شر ملخ�ص احلك ــم فـي جريدت ــني
يوميتني وا�سعتي االنت�شار � ،إحداهما باللغة العربية  ،وذلك على نفقة املحكوم عليه .
املــادة ( ) 45
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة �إىل اخلزانة العامة .
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املــادة ( )46
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون  ،يجوز لرئي�س املجل�س
فر�ض غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام
هذا القانون �أو الالئحة  ،على �أال يزيد مقدار الغرامة على (� )1000ألف ريال عماين ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة
ارتكاب خمالفة مماثلة خالل (� )2سنتني من تاريخ فر�ض الغرامة  ،وفـي حال املخالفة
امل�ستمرة يجوز فر�ض غرامة �إدارية بحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر
فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
الف�صـــل ال�ســــاد�س
الأحكــام اخلتاميـــة
املــادة ( ) 47
ي�صــدر رئيــ�س املجلــ�س الالئحـة بعــد موافقــة كـ ــل مـ ــن املجل ـ ــ�س وجمل ـ ــ�س الـ ــوزراء خـ ــالل
(� )6ست ــة �أ�شهــر من تاريخ �ص ــدور هذا القان ــون  ،كمـ ــا ي�صـ ــدر القــرارات الالزمة لتنفـي ــذ
�أحكام هذا القان ــون  ،وذلك بعد موافقة املجل�س  ،و�إىل �أن ت�صدر الالئحة ي�ستمر العمل
بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حماي ــة امل�ستهــلك ال�صادرة بالقـ ــرار الوزاري رقم ، 2007/49
وذلك فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 48
يلغـ ـ ــى قانـ ـ ـ ــون حماي ـ ـ ـ ــة امل�سته ـ ـ ـ ــلك ال�ص ـ ـ ـ ــادر باملر�س ـ ـ ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ــم ، 2002/81
كمــا يلغ ــى ك ــل ما يخال ــف هــذا القان ــون � ،أو يتعـ ــار�ض م ــع �أحكامـ ـ ــه .
املــادة ( ) 49
يعمــل بهـذا القانـون بع ــد ( )3ثالثــة �أ�شه ــر مــن تاريـخ ن�شــره فــي اجلريـدة الر�سميـ ــة .
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