قانون رقم ( )9لسنة 1974م
بشأن احلـيواانت املهملـة

حنن خليفة بن محد آل اثين أمري دولة قطر ،

بعد االطالع على النظام األساسي املؤقت املعدل،وخباصة على املواد (  )51( ، )34( ، )23منه ،

وعلى القانون رقم ()11لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والقوانني املعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )13لسنة  1971بنظام احملاكم العدلية .

وعلى القانون رقم ( )15لسنة 1971م إبصدار قانون اإلجراءات اجلزائية .
وعلى القانون رقم ( )16سنة 1971م إبصدار قانون املواد املدنية والتجارية ،
وعلى القانون رقم ( )19لسنة  1972إبنشاء بلدايت جديدة ،

وعلى املرسوم بقانون رقم ( )24لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية ،

وعلى القانون رقم ( )8لسنة 1974م بشأن النظافة العامة ،
وعلى اقرتاح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء

وبعد أخذ رأي جملس الشورى ،
قرران القانون اآليت :
مادة ()1

حيظر أن يرتك يف غري املكان املناسب أو الزريبة املخصصة له ،حيوان أو ماشية أو غريها من الدواب واألنعام .
كما ال جيوز أن ترتك احليواانت مهملة يف اجلهات املسكونة أو يف أراضي الغري أو يف امليادين أو الطرق أو الشوارع أو املمرات أو األزقة

أو شواطئ البحر أو األراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة وينظم اجمللس البلدي القواعد والشروط اخلاصة مبنح الرتاخيص الالزمة

إليواء احليواانت يف املساكن واملباين واألماكن املأهولة ابلسكان .
مادة ()2

على أفراد الشرطة وموظفي البلدية املختصني  ،نق ل احليواانت اليت تضبط ابملخالفة ألحكام هذا القانون  ،إىل ( زريبة اهلوا مل ) .
وجيب على حارس الزريبة أو املوظف املختص هبا تسلم هذه احليواانت وإيداعها فيها .

مادة ()3
حيتفظ يف الزريبة بسجل خاص يدون فيه نوع احليوان وفصيلته وأوصافه ومكان وجوده وزمانه  ،كما يدون اسم من أحضره ووظيفته
وعنوانه  ،واتريخ تسلمه  ،وغري ذلك من البياانت الالزمة .

ويوقع على البيان كل من احلارس ومن أحضر احليوان .

وجيب أن يكون السجل خالياً من أي فراغ أو بياض أو كتابة يف احلواشي أو كشط أو حتشري  .كما جيب أن تكون صفحاته مرقمة

ومسلسلة .

ويعد هذا السجل طبقاً للنموذج اخلاص الذي يصدر به قرار من وزير الشؤون البلدية بناء على اقرتاح اجمللس البلدي .
مادة ()4

جيب عزل احليواانت املشتبه يف مرضها أو املصابة أبمراض معدية عن بقية احليواانت األخرى  ،وجيب إبالغ القسم البيطري عنها فوراً .

وللبلدية احلق يف إعدام هذه احليواانت وفقاً ملا تقدره من أسباب للصاحل العام .
مادة ()5

يقدم مسؤول الزريبة الطعام واملاء وكل ما يلزم من عناية للحيواانت املودعة هبا .

مادة ()6

مت تعديل املادة مبوجب القانون رقم ( )3لسنة 1994
ال جيوز تسليم احليواانت املودعــة يف الزريبة  ،إال إىل مالكيها أو من ينوب عنهم وذلك بعد دفع الرسوم اآلتية -:
احليوان الرسم املقرر عن اليوم الواحد

اجلمال  65رايالً عن الرأس

البقر واجلاموس واخليل والبغال واحلمري  50رايالً عن الرأس

األغنام واملاعز  35رايال عن الرأس

احليواانت األخرى  15رايال عن الرأس
وتعترب كسور اليوم يوماً واحداً
وجيب التحقق من شخصية املتسلم  ،ويثبت يف السجل اخلاص املشار إليه يف املادة الثالثة امسه ومهنته وعنوانه واتريخ التسلم ومقدار
املبلغ املدفوع وتوقيع املتسلم أو بصمته .

وجيوز تعديل هذه الرسوم بقرار من جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزير الشؤون البلدية والزراعة .
مادة ()7

إذا مل يقم مالك احليوان ابسرتداده خالل سبعة أايم من اتريخ إيداعه الزريبة يكون للبلدية احلق يف بيعة ابملزاد العلين  .وجيوز بيعه

ابملمارسة يف حاالت الضرورة .

وخيصم من حصيلة البيع الرسوم املستحقة وفقاً للمادة السادسة  ،مع عدم اإلخالل حبق البلدية يف حتصيل هذه الرسوم أو ما يتبقى منها
ابلطريق اإلداري .

مادة ()8

يتقادم بسنة واحدة من اتريخ البيع حق مالك احليوان املبيع يف اسرتداد ابقي مثنه .

مادة ()9
كل حيوان يتسبب يف أتالف مغروسان أو أشجار أو عالمات أو نصب أو غري ذلك من األموال اململوكة للدولة يلزم صاحبه بدفع
تعويض  ،وذلك دون إخالل ابلعقوبة املقررة .

وحيدد هذا التعويض بقرار من وزير الشؤون البلدية الذي يصدر األمر بتحصيله  .ويتم التحصيل ابلطريق اإلداري وختتص احملكمة املدنية
ابلفصل يف أي خالف ينشأ حول مبلغ التعويض .
مادة ()10

يكون ألفراد الشرطة  ،وكذلك ملوظفي البلدية املخولني بقرار من وزير الشؤون البلدية صفة الضبطية القضائية تنفيذ هذا القانون وإثبات

اجلرائم اليت تقع ابملخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية .
مادة ()11
يف حالة خمالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية  ،حترر مذكرة تتضمن البياانت الواجب ذكرها عند حترير احملاضر  ،وفقاً
للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية  .وتسلم صورة من هذه املذكرة إىل مركز الشرطة املختص الختاذ الالزم بشأهنا طبقاً للقانون .
مادة ()12

مت تعديل املادة مبوجب القانون رقم ( )3لسنة 1994
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر  ،يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز أسبوعني  ،وبغرامة ال تقل عن مائيت رايل وال
تتجاوز ألف رايل أو إبحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم املادة األوىل من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية .

مادة ()13
ينظم وزير الشؤون البلدية بقرار منه  ،بناء على اقرتاح اجمللس البلدي  ،ما مل ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى حتقيقاً ألغراضه .

ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج الالزمة لتنفيذه .
مادة ()14

على مجيع اجلهات املختصة  ،كل فيما خيصه  ،تنفيذ هذا القانون  ،ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .

خليفة بن محد آل اثين

أمري دولة قطر
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