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قانون رقم )52( ل�سنة 2014 

باملوافقة على قانون )نظام( الرفق باحليوان

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تـنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، املعدل بالقانون رقم 

)38( ل�شنة 2006،

دول جمل�س  البيطري يف  نظام احلجر  على  باملوافقة  ل�شنة 2003  رقم )8(  القانون  وعلى 

التعاون لدول اخلليج العربية،

ال�شادر  العربية،  لدول اخلليج  التعاون  الرفق باحليوان لدول جمل�س  قانون )نظام(  وعلى 

باعتماده ب�شكل اإلزامي قرار من املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 

الثانية والثالثني املنعقدة يف الريا�س باململكة العربية ال�شعودية يومي 24 و25 حمرم 1433هـ، 

املوافق 19 و20 دي�شمرب 2011،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأوىل

ووفق على قانون )نظام( الرفق باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر 

باعتماده ب�شكل اإلزامي قرار من املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 

الثانية والثالثني املنعقدة يف الريـا�س باململكة العربية ال�شعودية يومي 24 و25 حمرم 1433هـ، 

املوافق 19 و20 دي�شمرب 2011م، املرافق لهذا القانون.
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املادة الثانية

يف تطبيق اأحكام القانون )النظام( املرافق يق�شد بعبارة »اجلهة املخت�شة« الإدارة املعنية 

بالرثوة احليوانية يف الوزارة املخت�شة ب�شئون الرثوة احليوانية، كما يق�شد بعبارة »رئي�س اجلهة 

املخت�شة« الوزير املخت�س ب�شئون الرثوة احليوانية.

املادة الثالثة

ي�شدر بتحديد فئات الر�شوم امل�شتحقة عن اخلدمات والرتاخي�س التي تقدم طبقًا لأحكام 

القانون )النظام( املرافق  قرار من الوزير املخت�س ب�شئون الرثوة احليوانية بعد موافقة جمل�س 

الوزراء.

املادة الرابعة

ل�شاحب ال�شاأن التظلم من القرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون )النظام( ولئحته 

التنفيذية اإىل الوزير املخت�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بكتاب م�شجل بعلم الو�شول، 

ويجب البت يف التظلم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، فاإذا رف�س التظلم وجب اأن يكون 

اأمام  الطعن  ويجوز  له،  رف�س  رد مبثابة  دون  املدة  هذه  انق�شاء  ويعترب  م�شببًا،  الرف�س  قرار 

الإخطار  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  التظلم  برف�س  ال�شادر  القرار  على  املخت�شة  املحكمة 

بالرف�س اأو اعتباره مرفو�شًا.

املادة اخلام�سة

ي�شدر الوزير املخت�س ب�شئون الرثوة احليوانية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، 

واإىل اأن يتم اإ�شدار هذه القرارات ي�شتمر العمل بالقرارات واللوائح املعمول بها حاليًا فيما ل 

يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة ال�ساد�سة

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف قانون العقوبات اأو يف اأي قانون اآخر ُيعاقب 

باحلب�س مدة ل تزيد على �شهر وبالغرامة التي ل جتاوز األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 

كل من:

1- خالف اأيًا من اللتزامات الواردة يف املواد )2(، )3(، )4(، )5(، )6(، )7(، )9( و)10( 

من القانون )النظام( املرافق ولئحته التنفيذية اأو يف القرارات ال�شادرة تنفيذًا له.



7
العدد: 3176 - الخميس 25 سبتمبر 2014

2- عرقل عمل املوظفني املخولني اأو اخلرباء املنتدبني من قبل اجلهة املخت�شة اأو عرقل التفتي�س 

على املن�شاآت، يف احلالت املن�شو�س عليها يف القانون )النظام( املرافق ولئحته التنفيذية 

اأو يف القرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

وللمحكمة احلكم مب�شادرة اأو اإعدام احليوانات اأو املواد املخالفة، بح�شب الأحوال.

املادة ال�سابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

م�لك م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح������رين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 23 ذي القعدة 1435هـ

املوافق: 18 �شـبـتـمـبــــر 2014م


