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قانون رقم )٥( ل�سنة 201٥ 
ب�ساأن

 �لت�سرف باللقطة و�لأمو�ل �ملرتوكة يف �إمارة دبي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

 1985 ل�صنة   )5( رقم  �لحتادي  بالقانون  �ل�صادر  �ملدنيـة  �ملعامالت  قانون  على  �لطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى قانون �لعقوبات �ل�صادر بالقانون �لحتادي رقم )3( ل�صنة 1987 وتعديالته،
وعلى قانون �صرطة دبي ل�صنة 1966 ولئحته �لتنفيذية رقم )1( ل�صنة 1984،

وعلى �لقانون رقم )34( ل�صنة 2008 ب�صاأن �لت�صرف يف �ملركبات و�لآليات و�لدر�جات �ملحجوزة 
وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )35( ل�صنة 2009 ب�صاأن �إد�رة �لأمو�ل �لعامة حلكومة دبي وتعديالته،
دبي  �إمارة  �ملجتمع يف  و�صالمة  �لعامة  �ل�صحة  ب�صاأن  ل�صنة 2003  رقم )11(  �ملحلي  �لأمر  وعلى 

ولئحته �لتنفيذية وتعديالتهما،

ُن�سدر �لقانون �لتايل:
��سم �لقانون

�ملادة )1(
ُي�صمى هذ� �لقانون »قانون �لت�سرف باللقطة و�لأمو�ل �ملرتوكة يف �إمارة دبي رقم )٥( ل�سنة 

.»201٥

�لتعريفات
�ملادة )2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء كل منها، ما مل 
يدل �صياق �لن�ض على غري ذلك:
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: �إمارة دبي. �لإمارة 
: �صرطة دبي. �ل�صرطة 

: �لقائد �لعام لل�صرطة. �لقائد �لعام 
: �لأمو�ل و�لأ�صياء �ملنقولة مما يجوز حيازتها قانونًا وتكون لها قيمة يف ذ�تها �أو  �للقطة 
عند مالكها، �لتي يفقدها مالكها دون �أن ين�صرف ق�صده �إلى �لتخلي عنها، ويتم 

�لعثور عليها يف �لإمارة، ول ت�صمل �حليو�نات �ل�صائبة.
: من كان مالكًا للقطة �أو حائزً� لها قانونًا وقت فقد�نها. مالك �للقطة 

: ال�شخ�ص الذي يعرث على اللقطة، وال ي�شمل املوظف العام املنوط به بحكم وظيفته  امللتقط 
�لبحث عن �لأمو�ل �ملفقودة.

: �لأمو�ل و�لأ�صياء �ملنقولة مما يجوز حيازتها قانونًا، وتكون لها قيمة يف ذ�تها،  �لأمو�ل �ملرتوكة 
�لتي �ن�صرف ق�صد مالكها �أو من له حق حيازتها قانونًا �إلى �لتخلي عنها، ول 

ت�صمل �حليو�نات �ل�صائبة.

ت�سليم �للقطة
�ملادة )3(

اأق�شاها )48( ثمان و�أربعني �صاعة من  اأن ي�شّلم اللقطة لل�شرطة خالل مهلة  على امللتقط  اأ-  
وقت �لعثور عليها، و�أن ل يت�صرف فيها �أو يحوزها بنية �لتملك، وذلك حتت طائلة �مل�صوؤولية 

�جلز�ئية.
يتم ت�صّلم �للقطة من قبل �ل�صرطة مبوجب حم�صر ��صتالم، يت�صمن بيان �أو�صاف �للقطة،  ب-  

وحالتها، واملعلومات اخلا�شة باملُلتقط، واأية بيانات اأخرى حتددها ال�شرطة. 

�خت�سا�سات �ل�سرطة
�ملادة )4(

لغايات هذ� �لقانون، تتولى �ل�صرطة �ملهام و�ل�صالحيات �لتالية:
تلقي �لبالغات ب�صاأن فقد�ن �لأمو�ل و�لأ�صياء �ملنقولة يف �لإمارة.   -1

��صتالم �للقطة و�لأمو�ل �ملرتوكة وحفظها يف مكان منا�صب.   -2
�إن�صاء �صجالت خا�صة ُتدّون فيها بيانات و�أو�صاف �للقطة و�لأمو�ل �ملرتوكة، وتاريخ و�صاعة    -3
واأية  املُلتقط،  وبيانات  فيه،  تركت  اأو  عليها  ُعرث  الذي  واملكان  ا�شتالمها،  اأو  عليها  العثور 

معلومات �أخرى حتددها �ل�صرطة.
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�لإعالن عن وجود �للقطة لديها بالطريقة �لتي تر�ها منا�صبة.   -4
تقدير نفقات حفظ �للقطة و�لإعالن عنها.   -5

�لت�صرف باللقطة، و�لأمو�ل �ملرتوكة، وفقًا لأحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة مبوجبه.   -6
�أية مهام �أخرى تكون لزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.   -7

�لت�سرف باللقطة
�ملادة )٥(

حال  ويف  عليها،  �لعثور  تاريخ  من  و�حدة  �صنة  عن  تقل  ل  مدة  باللقطة  �ل�صرطة  حتتفظ  �أ-  
انق�شاء هذه املدة دون التعرف على مالكها، اأو مطالبة املُلتقط االحتفاظ بها وفقًا الأحكام 
هذ�  لديها يف  �ملعتمدة  و�لقو�عد  لالإجر�ء�ت  وفقًا  بيعها  لل�صرطة  يجوز  فاإنه  �لقانون،  هذ� 

�ل�صاأن، على �أن يودع ثمنها على �صبيل �لأمانة يف ح�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي.
يوؤول ثمن �للقطة �إلى ح�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي �إذ� مل يطالب مالكها بثمنها خالل  ب-  

)15( خم�ض ع�صرة �صنة من تاريخ بيعها.
��صتثناًء من �ملدة �ملُبّينة يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، يجوز لل�صرطة، يف �أي وقت، بيع �للقطة  ج- 

و�إيد�ع ثمنها على �صبيل �لأمانة يف ح�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة دبي يف �لأحو�ل �لتالية:
1-  �إذ� كانت مما يخ�صى تلفها �أو هالكها �أو تعيبها.

�إذ� كانت نفقات حفظها ت�صتغرق قيمتها.   -2
�إذ� كانت قيمتها زهيدة.   -3

�إذ� �نق�صت �ملدة �ملُبّينة يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ومل يتم �لتعرف على مالك �للقطة،  د-  
وكانت من �لأ�صياء �لتي حتوي �صورً� �أو بيانات خا�صة، وجب على �ل�صرطة معاجلتها بالطرق 

�لتي تر�ها منا�صبة، و�إل فيتم �إتالفها.
�إذ� تعذر بيع �للقطة ب�صبب طبيعتها �أو زهد قيمتها، فاإنه يجوز لل�صرطة �لت�صرف بها وفقًا ملا  هـ-  
تراه منا�شبًا، مبا يف ذلك التربع بها للجهات اخلريية، واملتاحف، واملكتبات العامة، وغريها 

من �جلهات �لأخرى.

��سرتد�د �للقطة
�ملادة )6(

ملالك �للقطة �حلق يف ��صرتد�دها قبل �لت�صرف بها من قبل �ل�صرطة. �أ-  
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ملالك �للقطة �ملطالبة بثمنها خالل �ملدة �مل�صار �إليها يف �لفقرة )ب( من �ملادة )5( من هذ�  ب-  
�لقانون �إذ� مت بيعها من قبل �ل�صرطة.

هذ�  من   )5( �ملادة  من  )هـ(  �لفقرة  لأحكام  وفقًا  عو�ض  دون  باللقطة  �لت�صرف  مت  �إذ�  ج-  
�لقانون، فيكون ملالكها حق تتبعها بيد �لغري.

اإذا ادعى اأكرث من �شخ�ص اأنه مالك اللقطة، فيتم ت�شليمها اأو اأداء ثمنها اإلى ال�شخ�ص الذي  د-  
تق�صي له �ملحكمة �ملخت�صة بذلك بحكم نهائي.

ل ُت�صمع دعوى �ملطالبة باللقطة �أو بثمنها، بدون عذر �صرعي، بعد م�صي )15( خم�ض ع�صرة  هـ-  
�صنة من تاريخ �لعثور عليها.

ويعترب  و�لإعالن عنها،  باأد�ء نفقات حفظها  بعد قيامه  ملالكها  �أو ثمنها  �للقطة  ت�صليم  يتم  و-  
تقدير �ل�صرطة لهذه �لنفقات نهائيًا.

حقوق وو�جبات �ملُلتقط
�ملادة )٧(

اأ-  يجوز منح املُلتقط، وفقًا لل�شوابط وال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من القائد العام، 
�أيًا مما يلي:

�صهادة �صكر من �ل�صرطة تقديرً� لأمانته.    -1
مكافاأة مالية مقد�رها )10%( من قيمة �للقطة، ومبا ل تزيد على )50.000( خم�صني    -2
األف درهم، على اأن ت�شتقطع املكافاأة من قيمة اللقطة، �شواء طالب مالكها با�شرتدادها 

�أم مل ُيطالب.
عليها  العثور  تاريخ  من  واحدة  �شنة  بعد م�شي  باللقطة  باالحتفاظ  املطالبة  للُملتقط  يجوز  ب-  

وعدم ظهور مالكها، وفقًا لل�شوابط وال�شمانات التي ي�شعها القائد العام يف هذا ال�شاأن.
على امللتقط املحافظة على اللقطة يف حال ت�شليمها له من قبل ال�شرطة، وردها اإلى مالكها  ج-  

عند �لطلب.

�لأمو�ل و�لأ�سياء �ملرتوكة
�ملادة )٨(

دون  �لقانون،  هذ�  �أحكام  وفق  تاليًا،  �ملبّينة  و�لأ�صياء  بالأمو�ل  �لت�صرف  �ل�صرطة  تتولى  �أ-  
�حلاجة لالإعالن عنها �أو �نق�صاء �ملدة �مل�صار �إليها يف �لفقرة )�أ( من �ملادة )5( من هذ� 

�لقانون: 
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و�ل�صفن،  و�لقطار�ت  �لطائر�ت  يف  �صحنها  �أو  حملها  ُيحظر  �لتي  و�لأ�صياء  �لأمو�ل   -1
وغريها من و�صائل �لنقل �لعام، �لتي يرتكها مالكوها يف �ملطار�ت و�ملحطات و�ملو�نئ 

و�ملنافذ �حلدودية.
�لأمو�ل و�لأ�صياء �لتي يرتكها نزلء �ملوؤ�ص�صات �لعقابية و�لإ�صالحية، وذلك بعد م�صي   -2

)60( �صتني يومًا من تاريخ �لإفر�ج عنهم دون �أن يطالبو� بها.
�حلكومية،  ولدى�جلهات  �لعامة  �لأماكن  يف  �أ�صحابها  يرتكها  �لتي  و�لأ�صياء  �لأمو�ل    -3

وذلك بعد م�صي )60( �صتني يومًا على تركها دون �ملطالبة بها.
�لتي ي�صدر قر�ر عن �جلهة �ملخت�صة بفك  �أو �مل�صبوطة،  �لأمو�ل و�لأ�صياء �ملحجوزة    -4
حجزها �أو �إلغاء �صبطها، وذلك بعد م�صي )60( �صتني يومًا على عدم �ملطالبة بها من 

قبل �أ�صحابها.
تقوم �ل�صرطة بتحرير حم�صر يت�صمن �أو�صاف �لأمو�ل و�لأ�صياء �ملن�صو�ض عليها يف �لفقرة  ب-  

)�أ( من هذه �ملادة، و�جلهة �لتي ��صتلمتها منها، و�أية بيانات �أخرى ترى �أهمية تدوينها.
يوؤول ثمن بيع �لأمو�ل و�لأ�صياء �مل�صار �إليها من �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة �إلى ح�صاب �خلز�نة  ج-  

�لعامة حلكومة دبي.

�لتعاون مع �ل�سرطة
�ملادة )٩(

على جميع �جلهات �حلكومية يف �لإمارة، تقدمي كافة �أوجه �لتعاون و�لتن�صيق مع �ل�صرطة لتمكينها 
اأموال  اأو  ُلقط  من  يدها  حتت  يقع  قد  ما  ت�شليمها  ذلك  يف  مبا  القانون،  هذا  اأحكام  تطبيق  من 

مرتوكة.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )10(

ُي�صدر �لقائد �لعام �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

�لإلغاء�ت
�ملادة )11(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي ت�صريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقانون.
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�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )12(

ُين�صر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ 11 �أبريل 2015م
�ملو�فـــــــــق 22 جمادى �لآخرة 1436هـ
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