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ב 1-בספטמבר  ,2005פורסם פסק הדין של בית המשפט העליון בעתירה של תנו לחיות לחיות
ואח' נגד שר החקלאות ואח' בו נתקפו התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )ייבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים( ,התשס"ד .2004
העתירה הוגשה בחודש דצמבר  2004כאשר ב 24-בחודש זה פורסם בהסכמת הצדדים צו ביניים
המקפיא את ביצוע תקנה ) 6עיקור וסירוס כלבים מגזע מסוכן(.
בית המשפט ,בהחלטתו מיום  1בספטמבר ,דחה את העתירה וביטל את צו הביניים.
בית המשפט החליט כי יש לפעול לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים ולפי התקנות אשר נכנסו
לתקפם ביום  4בנובמבר .2004
אני רואה לנכון להזכירכם כי תוקף רשיון של כלב המוגדר כמשתייך לגזע מסוכן ,מותנה
בעיקורו/סירוסו.
כמו כן ,הריני ממליץ ליידע את כל בעלי הכלבים המשתייכים לגזע מסוכן אודות ההגבלות
בהחזקת כלבים מגזעים אלה לרבות החובה בעיקורם/סירוסם.
על פי הנתונים המופיעים במרכז הרישום ,מצויים כלבים אשר לא דווחו למרכז הרישום
ככלבים מסוכנים על אף השתייכותם לאחד מהגזעים המסוכנים .נא הקפדתכם בנושא.
קישור לתקנותhttp://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali43_1.pdf :
קישור לצו המפרט את הגזעים המסוכנים:

http://www.moag.gov.il/vtr/dogcenter/pdf/dan_dog.pdf

 .10קישור לפסק הדין המלא:

http://elyon1.court.gov.il/files/04/760/069/v15/04069760.v15.pdf
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