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شیوه انهم نظارت رب وه هد ری سگاهی ه و بان

تدوين كننده :
سازمان شهرداریاه و دهياریاهی كشور
معاونت امورشهرداریاه
دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهری
دبيرخاهن ستاد مركزی كنترل جمعيت حیواانت انقل بيماری هب انسان

1

"هب انم خدا "
ماده  : 1کلیات

به استناد مفاد بند  51ماده  11قانون شهرداری ها که "جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیووانی و االو ا ایوو گونوه
بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگاا بروز آنها و دور نگهداشتو بیماران مبت به امراض ساریه
و معالجه و دفع حیواناتی که مبت به امراض ساریه بوده و یا در شهر ب صاحب و مضر هستند".را از وظایف شهرداریها دانسته
و نیز مفاد بند 15ماده  51اساسنامه تشکی ت سازمان دهیاریها مصوب سال  01در اشاره به همیو وظیفوه در دهیواریهواو از
آنجاییکه بخش المدهای از موارد حیوان گزیدگی در روستاها و شهرها توسط سگهای صاحبدار نیمه ولگرد بوقوع پیوسته است،
شیوه نامه نظارت بر نحوه نگهداری سگهای گله و نگهبان بر اساس مفاد زیر تدویو گردیده است.
ماده  : 2اهداف

و افزایش مشارکت بیو بخشی درراستای اجرای بهینه برنامه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان.
کاهش میزان آمار حیوان گزیدگی و کاهش هزینه های برنامه های کنترلی. تامیو حقوق شهروندی. تامیو حقوق حیوانات. ارتقاء سطح آگاهی صاحبان سگ در زمینه نحوه نگهداری سگها.ماده  : 3تعاريف

اصط حات و کلماتی که درایو شیوه نامه بکار برده می شود دارای معانی ذیل است:
صاحب سگ  :فردی است الاقل و بالغ که سگ صاحبدار را در اختیار دارد.
سگ صاحبدار(گله ـ نگهبان ) :سگی است که به دلیل نیاز صاحبان مشوخ

بورای امووری هم وون حفاظوت از احشواا و

نگهبانی از اماکو االم از باغات و مسکونی و صنعتی و ...نگهداری می شود.
سگ بدون صاحب :سگی است که فاقد صاحب مشخ  ،ق ده یا شناسنامه می باشند.
سگ صاحبدار نیمه ولگرد  :سگی است که بدون صاحبان خود در بعضی از اوقوات شوبانه روز در مکوانهوای الموومی رهوا
میباشد.
قانون مجازات اسالمی  :مجمواله مواد قوانیو مجازات اس می (حسب مورد )
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محل نگهداری حیوانات بدون صاحب  :به مکانی اط ق میگردد که توسط شهرداریها به منظور نگهداری حیوانوات بودون
صاحب و کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در خارج از محدوده مناطق مسکونی بر اساس مشخصات النوان شوده
در بند الف ماده  1دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد به روش زندهگیری ایجاد میگردد.
فرم مسئولیت پذيری :فرمی میباشد که در  1نسخه تنظیم و بر اساس مفاد آن صاحب سگ متعهد بوه نگهوداری اصوولی از
حیوان میگردد(.به شرح پیوست )5
فرم وضعیت عمومی حیوان :فرمی میباشد که در  1نسخه تنظیم و بر اساس مفاد آن س متی المومی سگ موورد بررسوی و
نحوه نگهداری صاحب سگ تعییو میگردد( .به شرح پیوست )1
ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان  :ایو ستاد با ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و
الضویت دستگاهها و سازمان های مرتبط به منظور کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سطح ملی تشکیل گردیده
است.
شیوه نامه :شیوه نامه نظارت بر نحوه نگهداری سگهای گله و نگهبان
ماده  : 4شرح وظايف

بر اساس مفاد ایو شیوه نامه وظایف واحدها و دستگاههای ذیربط به شرح ذیل می باشند:
 کارگروه استان کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان موظف است نسبت به برنامه ریزی-بستر سوازی و همواهنگیالزا برای تحقق اهداف شیوه نامه اقداا نماید.
سازمان دامپزشکی کشور باتوجه به شرح وظایف قانونی خود موظف است: .5نسبت به واکسیناسیون و شناسنامه دار کردن سگ های صاحب دار طبق برنامه مشخ

و مدون اقداا نماید.

 .2نسبت به پیگیری ،تکمیل و جمعآوری فرا مسئولیتپذیری بر اساس فرا پیوست  5اقداا نماید.
 .1نسبت به نگهداری و تهیه بانک اط الاتی سگ های صاحب دار در روستاها و شهرها بر اساس فورا پیوسوت شویوه
نامه اقداا نموده و گزارش الملکرد اقدامات و بانک اط الات سگهای صاحبدار هر شش ماه یوک بوار بوه کوارگروه
استانی و ستاد مرکزی ارسال گردد .
*تبصره  1ـ ضوابط اجرایی ایو ماده توسط سازمان دامپزشکی کشور حداکثر پس از گذشت  6ماه از اب غ ایو شیوهنامه ،تهیه
و به زیرمجمواله ذیربط اب غ میگردد.
*تبصره  2ـ شهرداریها ،بخشداریها ،دهیاری ها و خانههای بهداشت شوهری و روسوتایی موظفنود در ههوارهوب وظوایف
قانونی ،همکاریهای الزا را با سازمان دامپزشکی کشور در خصوص اجرای برنامههای فوق بعمل آورند.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان دامپزشکی همکواریهوای الزا در خصووص ارائوه آمووزش هوایموردنیاز به افراد جامعه و صاحبان سگها در مناطق شهری و روستایی بعمل آورند.
شهرداریها ،بخشداریها و دهیاری ها موظف به اط ع رسانی المومی ومعرفی طرح از طریق صدور فراخوان ،نصب پ کارد،توزیع بروشور در خانه های بهداشت ،بخشداریها،دهیاریها ،مدارس و..می باشند.
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ماده  : 5وظايف صاحب سگ

پس از تکمیل فرا مسئولیت پذیری توسط صاحب سگ ،صاحب سگ موظف به رالایت موارد ذیل خواهد بود:
 صاحب سگ در رابطه با کلیه امور مرتبط با بهداشت و نگهداری حیوان مسئول است. صاحب سگ موظف به تامیو غذا ،النه وکلیه احتیاجات حیوان خود است . رهاسازی سگ بدون حضور صاحب درمعابر و محیط های مسکونی و اماکو المومی ممنوع است. صاحب سگ ملزا به رالایت موازیو شرالی  ،پیگیری واکسیناسیون ،ق ده گذاری ،ثبت شناسنامه و درمانهای دوره ای حیواناست.
 صاحب سگ موظف است سگهای مازاد بر نیاز خود را به محل نگهداری حیوانات بدون صاحب تحویول و از رهاسوازی درمحیط پرهیز نماید.
*تبصره :1درصورت الدا رالایت هر یک از موارد فوق ،مطابق مواد قانون مجازات اس می با صواحب سوگ برخوورد خواهود
شد(.پیوست شماره )2
*تبصره :2در صورتی که بر اثر هرگونه سهل انگاری صاحب سگ نسبت به موارد فوق  ،سگ در معابر و مکانهوای الموومی
رها شده یا موجب بروز حادثه ای برای افراد گردد ،حیوان به النوان نیمه ولگرد شناخته شده و واحد زنده گیری سگهای ولگرد
می تواند بر اساس مفاد دستورالعمل کشوری اقداا نماید .ضمناً پرداخت غرامت بروز هر گونه حادثوه بور الهوده صواحب سوگ
میباشد( .پیوست شماره  2بر اساس ماده  122قانون مجازات اس می)
* تبصره  : 3کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان موظف اسوت نسوبت بوه جموعآوری اط الوات و
اط عرسانی در خصوص محلهای نگهداری حیوانات بدون صاحب ( موضوع ماده  1دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد
به روش زندهگیری اب غی سال  )08به الموا مردا و صاحبان سگهای مازاد اقداا نماید.
ماده  :7به روز رسانی

ایو شیوه نامه توسط ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان قابل اص ح و به روز رسانی است.
ماده  : 8نظارت بر اجرای شیوهنامه

نظارت بر حسو اجرای ایو شیوه نامه در شهرها و روستاهای کشور بر الهده کارگروه اسوتانی کنتورل جمعیوت حیوانوات ناقول
بیماری به انسان و نظارت الالیه بر الهده ستاد مرکزی است.
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ماده : 9

ایو شیوهنامه در 9ماده و پنج تبصره در تاریخ  92/51/ 11طی نامه شماره  21121برای کلیه کارگروههوای اسوتانی کنتورل
جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان ارسال و از تاریخ ارسال الزا االجرا می باشد .
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اعضاء ي ستاد مرزی رل ت واانت ان ل ماری هب ا سان
محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی کشور

البداالمیر رضایی
مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کل کشور

کاظم ندافی
رئیس مرکز س مت محیط و کار وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی کشور

مجید البدالهی
مدیرکل دفتر هماهنگی المرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مسعود احمدی
مدیرکل دفتر هماهنگی المرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
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پیوست شماره 1

فرم مسئولیت پذيری نگهداری از سگهای گله و نگهبان
فرزند

اينجانب (نام و نام خانوادگي)

كدملي

به شماره شناسنامه

ساكن
مشخصات

نژاد

سن

مشخصات

جنس

عنوان سگ

شناسنامه بهداشتي

ظاهري

تعداد
سگ1

دارد

ندارد

گله

نگهبان

سگ 2

دارد

ندارد

گله

نگهبان

سگ 3

دارد

ندارد

گله

نگهبان

سگ4

دارد

ندارد

گله

نگهبان

سگ5

دارد

ندارد

گله

نگهبان

به النوان صاحب سگ /سگهای فوق متعهد میگردا:
 .5در صورت فرار ،معدوا شدن یا تلف شدن حیوان ،مراتب را حداکثر ظرف  1روز به دهیاری یا شهرداری مربوطه ،خانه بهداشت
روستایی یا مراکز بهداشتی درمانی شهری مرتبط اال ا مینمایم.
 .2با اللم و اط ع کامل از مواد قانونی مندرج در پیوست شماره  2و وظایف صاحب سگ مندرج در بند ماده پنج شیوهنامه نظارت
بر نحوه نگهداری سگهای گله و نگهبان ،تعهد خود را نسبت به رالایت کامل موارد ذکر شده اال ا داشته و در صورت الدا
ایفاء تعهد و هرگونه سهل انگاری در نگهداری حیوان خویش (سگ نگهبان و گله) مطابق با قوانیو کیفری و حقوقی ،ضامو
بوده و مسئول خسارات حاصله خواهم بود.

نام و نام خانوادگی :

امضاء :

اثر انگشت :

تاريخ تكمیل :

ایو فرا در  1نسخه مشابه که به منزله واحد میباشند ،تنظیم و یک نسخه در اختیار صاحب سگ و یک نسخه در اختیار شبکه
دامپزشکی و نسخه دیگر در اختیار دهیاری  /شهرداری قرار میگیرد.
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پیوست شماره 2

1ـ ماده  501قانون مجازات اسالمی
هرگاه کسی به روی شخصی س ح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد مانند فریاد
کشیدن یا انفجار صوتی انجاا دهد و بر اثر ایو ارالاب ،شخ

بمیرد یا مصدوا گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه

محکوا میشود.
 2ـ ماده  522قانون مجازات اسالمی
متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او ،حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد ،ضامو
است .ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و الدا آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد ،ضامو نیست.
تبصره  -5نگهداری حیوانی که شخ

توانایی حفظ آن را ندارد ،تقصیر محسوب میشود.

تبصره  -2نگهداری هر وسیله یا شیء خط رناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخ

قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی آن نباشد،

مشمول حکم تبصره( )5ایو ماده است.
3ـ ماده  523قانون مجازات اسالمی
هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد ،وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست ،گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه
و خسارت ببیند ،اذن دهنده ضامو است ،خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت
به آسیبرسانی آن اللم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره  -در مواردی که آسیب مستند به مصدوا باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و اذندهنده از آن آگاه نیست و یا قادر
به رفع خطر نمیباشد ،ضمان منتفی است.
 4ـ ماده  525قانون مجازات اسالمی
هرگاه شخصی الملی انجاا دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامو جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند
مگر آنکه المل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
 5ـ ماده  512قانون مجازات اسالمی
هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست ،توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در ایو قبیل محلها مستقر سازد یا هیز لغزندهای در آن
قرار دهد و دیگری بدو ن توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوا شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند ،شخ

متوقف یا کسی که آن شیء یا

حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است ،ضامو دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه الابر با وسعت راه و محل المداً با آن برخورد کند که
در ایو صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه الهدهدار خسارت وارده نیز میشود.
6ـ ماده  1قانون مسئولیت مدنی
هر کس بدون مجوز قانونی المداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا س متی یا مال یا آزادی یا حیثیت و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به
موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارات ناشی از المل خود
میباشد.
 7ـ ماده  2قانون مسئولیت مدنی
در موردی که المل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده باشد ،دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور
محکوا نماید و هنان ه المل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوا
خواهد نمود.
8ـ ماده  5قانون مسئولیت مدنی
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا س متی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کمیو گردد و یا ازبیو برود و یا موجب
افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
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پیوست شماره 3

تعیین وضعیت عمومی و شرايط نگهداری از سگ

اینجانب ....................................با در نظر گرفتو موارد ذیل و با مشاهده وضعیت ظاهری /محل نگهداری از سگ با نژاد
 ........................جنس ،......... ...سو ...................و با مشخصات ظاهری ......................................................گواهی میکنم که
آقا /خانم ............. .....................در واحد اپیدمیولوژیک ...................................با شماره کد اپیدمیولوژیک .........................سگ
مذکور را در شرایط  .......................................نگهداری می کند.
توضیحات (توصیه ها و تغییرات مورد نظر در صورتی که سگ در شرایط نامناسب باشد):

موارد در نظر گرفته شده:
 پوشش مو (وجود انگل های خارجی)
 مشاهده ال یمی که دال بر وجود بیماری در سگ باشد (مانند ترشحات هرکی از بینی و هشم ،بی حالی و)...
 وضعیت بدنی (شرایط نامناسب بدنی به صورتی که دنده ها و کلیه برجستگی های استخوانی بدون حضور هربی قابل
لمس ،مشاهده و م مسه گردد)
 داشتو سرپناه برای حفاظت در مقابل شرایط نامساالد جوی

آقا  /خانم  ..............................با توجه به اینکه سگ تحت حفاظت شما در شرایط مناسب نگهداری نشده است ،لذا می بایست
نسبت به رالایت موارد ذکر شده و انجاا تغییرات مورد نظر اقداا الزا را صورت دهید ،در غیر ایو صورت به دلیل الدا
ص حیت در نگهداری ،سگ از شما گرفته و به مراجع مسئول تحویل داده می شود.

امضاء و مهر دامپزشك

ایو پیوست در سه نسخه تهیه و در اختیار صاحب سگ ،دهیاری و فرد تکمیل کننده فرا قرار خواهد گرفت.
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