قانون التف�سريات والن�صو�ص العامة ل�سنة 1973م
رقم  3ل�سنة 1973
وهو قانون لتف�سري بع�ض التعبريات والن�صو�ص العامة
�سلطان عمان

نحن قابو�س بن �سعيد
�أ�صدرنا القانون التايل ن�صه :

ا�سم القانون وبدء نفاذه
املـــادة ( ) 1
ي�سمى هذا القانون (قانون التف�سريات والن�صو�ص العامه ل�سنة  )1973وي�سري مفعوله
اعتبارا من اليوم الأول من �شهر يناير 1973م .
تطبيــــق
املـــادة ( ) 2
تطبق �أحكام هذا القانون فـي تف�سري �أي قانون �سواء �صدر قبل �أو بعد نفاذ هذا القانون .
تف�سيـــرات
املـــادة ( ) 3
فـي هذا القانون  ،وفـي �أي قانون �آخر  ،تكون للكلمات والتعبريات التالية املعاين املبينة
�أمام كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر �أو ما مل ين�ص على معنى �أو تف�سري
مغاير فـي ذلك القانون الآخر :
(جاللة ال�سلطان) و(ال�سلطان) و(�صاحب اجلاللة) و(جاللته) تعني �سلطان �سلطنة
عمان .
(ال�سلطنة) تعني جميع �أرا�ضي �سلطنة عمان بحدودها اجلغرافية ومياهها الإقليمية
وجوفها القارئ وت�شمل كل اجلزر التابعة لها ومياهها الإقليمية وجوفها القارئ والف�ضاء
اجلوي لتلك الأرا�ضي واجلزر واملياه الإقليمية .
(احلكومة) تعني حكومة ال�سلطنة .
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(اجلريدة الر�سمية) تعني جريدة احلكومة الر�سمية وت�شمل �أي ملحق لها  .ويجوز �أن
ت�صدر اجلريدة الر�سمية �أو �أي ملحق لها فـي �أي وقت غري الوقت املحدد لإ�صدارها .
وتن�شر القوانني فـي ملحق اجلريدة الر�سمية كلما كان ذلك ممكنا .
(قانون) تعني �أي ت�شريع �أو نظام و�أي مر�سوم �سلطاين و�أي قرار �سلطاين ذي طبيعة
ت�شريعية وكل اللوائح والقواعد والأوامر الت�شريعية ال�صادرة مبوجب �أي قانون .
(عماين) تعني �أي �شخ�ص عماين اجلن�سية مبوجب قانون اجلن�سية العماين .
(ريال) تعني الريال العماين .
(�شخ�ص) وت�شمل �أية �شركة �أو هيئة �أو جمموعة من النا�س �أو جمعية �سواء �أكانوا ذوي
�شخ�صية اعتبارية �أم مل يكونوا .
(ال�سنة) و (ال�شهر) حتت�سبان وفقا للتقومي ال�شم�سي الغريغوري .
الكلمات التي تدل �أو ت�شري �إىل املذكر ت�شمل امل�ؤنث .
�ضمري املذكر  ،الظاهر وامل�سترت  ،ي�شمل امل�ؤنث .
الكلمات التي تدل �أو ت�شري �إىل املفرد ت�شمل اجلمع .
الكلمات التي ت�شري �أو تدل على اجلمع ت�شمل املفرد .
الإ�شارة �إىل القوانني
املـــادة ( ) 4
 - 1يكفـي �أن ي�شار �إىل �أي قانون �إما با�سمه الكامل �أو املخت�صر �أو برقمه وال�سنه التي
�صدر فيها .
 - 2الإ�شارة لأية مادة فـي �أي قانون تعني الإ�شارة �إىل القانون ذاته ما مل تكن الإ�شارة
�إىل قانون �آخر .
 - 3الإ�شارة لأية فقرة �أو بند فـي �أية مادة تعني الإ�شارة �إىل املادة ذاتها ما مل تكن
الإ�شارة �إىل مادة �آخرى .
ن�شر القوانني
املـــادة ( ) 5
 - 1مع مراعاة �أحكام املاده ( . )6ين�شر كل قانون فـي اجلريدة الر�سمية وي�سري
مفعوله من تاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية ما مل يحدد موعد �آخر � ،سابق �أو
الحق  ،ل�سريان مفعوله .
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 - 2ت�سري القوانني فـي جميع �أنحاء ال�سلطنة ما مل ين�ص على غري ذلك �صراحه فـي
�أي قانون .
القوانني ال�سابقة
املـــادة ( ) 6
�أي قانون �صدر قبل �صدور اجلريدة الر�سمية  ،ومل ين�شر بها  ،يعترب �ساري املفعول ما مل
يلغ �أو يعدل بقانون �آخر .
�إثبات القوانني
املـــادة ( ) 7
يكفـي لإثبات وجود �أو �إ�صدار �أي قانون ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية دون اللجوء �إىل �أي
دليل �آخر .
العلم بالقوانني
املـــادة ( ) 8
يفرت�ض علم �أي �شخ�ص ب�أي قانون مبجرد ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية  .كما يفرت�ض علم
�أي �شخ�ص بكل القوانني التي �صدرت قبل �صدور اجلريدة الر�سمية  .ويلتزم كل �شخ�ص
بكل القوانني منذ وقت نفاذها .
القوانني امللغاة
املـــادة ( ) 9
عندما يلغي قانون قانونا �آخر �أو �أي حكم من �أحكامه  ،ف�إن �إلغاء القانون الأخري الالغي
ال يرتتب عليه �إحياء �أحكام القانون الأول امللغاة ما مل جتدد تلك الأحكام امللغية �صراحة
مبوجب �أي قانون .
�أثر الإلغاء
املـــادة ( ) 10
 - 1عندما يلغي قانون قانونا �آخر �أو �أي حكم من �أحكامه ويعيد ت�شريعه من جديد
بتعديل �أو بدون تعديل  ,ف�إن الإ�شارة فـي �أي قانون �آخر للقانون امللغي �أو احلكم
امللغي تعني الإ�شارة �إىل القانون اجلديد الالغي ما مل يت�ضح ق�صد مغاير لذلك .
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 - 2عندما يلغي قانون قانونا �آخر �أو �أي حكم من �أحكامه  ،ف�إن �أيا من الأمور التالية
ال ترتتب على هذا الإلغاء ما مل يت�ضح ق�صد مغاير لذلك :
�أ 	-ال ي�ؤثر الإلغاء على �أي �أثر �سابق للقانون امللغي �أو احلكم امللغي �أو على �أي
فعل عمل مبقت�ضاه .
ب 	-ال ي�ؤثر الإلغاء على �أي حق اكت�سب �أو �أي امتياز اكت�سب �أو �أي التزام ن�ش�أ �أو
�أية م�س�ؤولية ن�ش�أت مبوجب القانون امللغي �أو احلكم امللغي .
ج 	-ال ي�ؤثر الإلغاء على �أي جزاء �أو عقوبة �أو م�صادرة فر�ضت بالن�سبة لأية
جرمية �أو خمالفة مبوجب القانون امللغي �أو احلكم امللغي .
د 	-ال ي�ؤثر الإلغاء على �أي حتري �أو �إجراء ق�ضائي �أو مطلب قانوين بالن�سبة
لأي حق �أو امتياز �أو التزام �أو م�س�ؤولية �أو جزاء �أو عقوبة �أو م�صادرة  ،مما
�سلف ذكرها  ،اكت�سبت �أو ن�ش�أت  .ويجوز �إقامة التحري والإجراء الق�ضائي
واملطلب القانوين �أو اال�ستمرار فيها �أو تنفيذها ويجوز فر�ض اجلزاء �أو
امل�صادرة �أو العقوبة ك�أن مل ي�صدر القانون امللغي .
الت�شريعات الفرعية
املـــادة ( ) 11
عندما يخول �أي قانون احلق لأي �شخ�ص ب�أن ي�صدر �أية قواعد �أو لوائح �أو �أوامر  ،ف�إن
الأحكام التالية تطبق بالن�سبة لإ�صدار هذه القواعد واللوائح والأوامر :
�أ	-ال تتعار�ض هذه القواعد واللوائح والأوامر مع �أحكام القانون الذي �صدرت
مبوجبه �أو �أي قانون �أعلى درجة منه .
ب  -يجوز �أن ين�ص فـي هذه القواعد واللوائح والأوامر على العقوبات املنا�سبة فـي
حالة خمالفتها وفقا لتقدير ال�سلطة املخول لها �إ�صدارها .
ج  -لل�سلطة املخول لها �إ�صدار هذه القواعد واللوائح والأوامر �أن تعدلها �أو تلغيها ،
فـي �أي وقت  ،وبنف�س الطريقة ووفقا لنف�س ال�شروط ال�سارية ب�ش�أن �إ�صدارها .
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التعيني
املـــادة ( ) 12
عندما يخول �أي قانون لأي �شخ�ص حق التعيني  ،يكون لذلك ال�شخ�ص حق �إيقاف �أو عزل
ال�شخ�ص املعني  ،ما مل يظهر ق�صد مغاير لذلك .
تغيري ا�سم املن�صب العام
املـــادة ( ) 13
عندما يحدث تغيري فـي ا�سم �أي من�صب عام  ،ف�إن الإ�شارة فـي �أي قانون للمن�صب القدمي
تعني الإ�شارة للمن�صب اجلديد .
التفوي�ض
املـــادة ( ) 14
هذه املادة ملغاة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2010/17
تعيني ر�ؤ�ساء و�سكرتريي اجلمعيات
املـــادة ( ) 15
عندما يخول �أي قانون لأي �شخ�ص حق تكوين �أية جلنة �أو جمعية �أو جمل�س �أو �أية هيئة
�أخرى  ،يكون لذلك ال�شخ�ص حق تعيني رئي�س و�سكرتري تلك اللجنة �أو اجلمعية �أو املجل�س
�أو الهيئة وحتديد �صالحيات وواجبات �أي من �أع�ضائها .
الن�صاب القانوين وقرارات اللجان
املـــادة ( ) 16
عندما ين�ص �أي قانون على عمل �أي �شيء بوا�سطة �أية جلنة �أو جمعية �أو جمل�س �أو �أية
هيئة �أخرى  ،ف�إن الأحكام التالية �ستطبق ما مل ين�ص �أي قانون على غري ذلك :
�أ  -يكون �أكرث من ن�صف الأع�ضاء الن�صاب القانوين .
ب  -تتخذ القرارات ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين املطلقة .
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ج 	-ال ي�ؤثر �أي عيب فـي تعيني �أي ع�ضو �أو فـي نق�ص م�ؤهالته على �أي عمل نفذ قبل
اكت�شاف ذلك العيب فـي التعيني �أو النق�ص فـي الت�أهيل .
د 	-ال ي�ؤثر �أي خط�أ طفيف �أو �شكلي فـي الإجراءات على �أي قرار اتخذ .
هـ  -لي�س للرئي�س �صوت �إ�ضافـي �أو مرجح .
امل�صادرة
املـــادة ( ) 17
عندما يفر�ض �أي قانون عقوبة امل�صــادرة  ،ف�إن املـ ــال امل�صادر �أو ال�شيء امل�صادر �أو ثمن بيعه
ي�ؤول �إىل خزينة احلكومة العامة بعد خ�صم النفقات ال�ضرورية التي ي�ستوجبها حفظه �أو
بيعه �أو ترحيله �أو �أي ت�صرف �آخر ب�ش�أنه �أو �أداء �أي حق منه للغري وغري ذلك من املدفوعات
الالزمة .
التزام احلكومة بالقوانني
املـــادة ( ) 18
تلتزم احلكومة بكل القوانني ما مل تعف من ذلك �صراحة .
وقع عليه فـي �صاللة
فـي يــوم  22 :من ذي القعدة 1392هـ
املوافــــق  28 :من دي�سمبــــــر 1972م
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قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عمـــــان

