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WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE  

Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU 

 

1 – ZAKRES I OBSZAR ZASTOSOWANIA 

Niniejsza norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej ma zastosowanie do ogólnych 

wymogów  dotyczących uboju zwierząt – i ptaków – zgodnie z zasadami prawa Islamu 

2-  DEFINICJE 

2.1.   DAKAH – ubój zwierząt poprzez rytualne zabicie przy użyciu następujących metod: 

2.1.1. Ubój (dabh) : obejmuje przecięcie tchawicy, przełyku i żył szyjnych zwierzęcia.              

Metoda ta jest głównie stosowana w przypadku owiec, bydła i ptaków. 

2.1.2. Podcięcie (nahr) :  przeprowadzane poprzez ugodzenie zwierzęcia przy pomocy noża w 

dolnej części szyi i przeprowadzenie cięcia poprzez przednią część klatki piersiowej. 

Metoda ta jest głównie używana w przypadku wielbłądów. 

2.1.3. Ugodzenie (agr ) : przeprowadzane poprzez śmiertelne zranienie zwierzęcia, którego nie 

da się poskromić, na przykład zwierzę dzikie, na które dozwolone jest polowanie lub 

zwierze domowe, które trudno poskromić 

2.2. Padlina: zwierzę, które ginie z przyczyn naturalnych i nie jest poddawane ubojowi pod 

żadną postacią.  

2.3 Zwierzę uduszone – zwierzę, które ginie w wyniku bezdechu (asphyxia). 

2.4 Zwierzę pobite ze skutkiem śmiertelnym – zwierzę, które zginęło w wyniku ciężkiego 

pobicia przy użyciu kija lub każdego innego narzędzia (wyjątek stanowi zwierzyna łowna 

lub ptaki zabite przy użyciu strzał lub kul podczas polowania). 

2.5  Zwierzę, które zginęło w wyniku upadku z wysokości : zwierzę, które zginęło w skutek 

upadku z wysokości lub wpadnięcia do dołu lub podobnego otworu. 

2.6 Zwierzę nadziane na rogi: zwierzę, które zginęło w wyniku nadziania na rogi innego 

zwierzęcia.  

2.7 Zwierzę, które zostało częściowo pożarte przez zwierzęta drapieżne: zwierzę (inne niż 

zwierzę łowne), które zostało częściowo pożarte przez zwierzęta drapieżne lub ptaki 

drapieżne.  
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2.8 Zwierzę, które zostało przeznaczone na cele inne niż dla Boga : zwierzę, nad którym 

podczas uboju wypowiadane było imię inne niż Boga, takie jak imię idola lub fałszywego 

bóstwa 

2.9 Duże zwierzęta: takie jak : wielbłądy bydło owce i kozy oraz podobnego rozmiaru  

3-       WYMOGI 

3.1 Wymogi dla zwierząt poddawanych ubojowi 

3.1.1. Nie powinny być to zwierzęta, które nie są dozwolone do spożycia Muzułmaninowi 

3.1.1.1. Padlina, zwierzęta uduszone lub  pobite ze skutkiem śmiertelnym, zwierzęta, które zginęły 

w wyniku upadku z wysokości, zwierzęta, które zginęły w wyniku nadziania na rogi, 

zwierzęta, które zostały częściowo pożarte przez zwierzęta drapieżne oraz zwierzęta 

przeznaczone komuś innemu niż Bóg. 

3.1.1.2. Świnie, psy osły domowe, słonie i  muły. 

3.1.1.3 Zwierzęta drapieżne takie jak lwy, tygrysy i niedźwiedzie.  

3.1.1.4. Ptaki drapieżne takie jak orły i sokoły.  

3.2. Wymogi dotyczące uboju i narzędzia ubojowe.  

3.2.1. Rzeźnik musi być wyznania Muzułmańskiego lub Kitabi (wyznania Żydowskiego lub 

Chrześcijańskiego). 

3.2.2. Ubój powinien być prowadzony pod nadzorem racjonalnego, sprawiedliwego  

Muzułmanina, który dobrze zna zasady „Dakah”. 

3.2.3. Narzędzia ubojowe powinny być wykonane z dowolnego materiału z wyjątkiem kości i 

rogu. 

3.2.4. Narzędzia ubojowe muszą być czyste i ostre, tnące ostrą krawędzią a nie w wyniku 

nacisku. Podcięcie (nahr) powinno być przeprowadzone na tyle całkowicie na ile  tylko 

możliwe. 

3.2.5. Ubój automatyczny to ubój w danej rzeźni oznacza, że używany system powinien być 

dostosowany tak, by dochodziło do przecięcia tylko czterech naczyń szyjnych bez 

odcinania całej głowy oraz powinny one zostać przecięte od przodu, a nie z 

któregokolwiek boku szyi. 

3.2.6. Uderzenie w głowę lub podobne działania, używanie pistoletu typu Radical lub 

niepenetrujących instrumentów lub oszałamianie przy użyciu dwutlenku węgla nie jest 

dozwolone.  



Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 

3.2.7. W przypadku oszałamiania przy użyciu prądu o niskim napięciu wyłącznie w okolicy głowy 

zwierzę powinno pozostać przy życiu,  by następnie zostać rytualnie zabite. Może to być 

wykazane prze obserwację ruchów zwierzęcia po uboju. Zwierzęta, które giną przed 

rytualnym ubojem, są postrzegane jako padlina i odrzucane. Oszałamianie przy użyciu 

prądu elektrycznego nie jest dozwolone w przypadku ptaków. 

3.3. Wymogi dotyczące metody uboju (Dakah) 

3.3.1. Imię Boga powinno być wypowiadane podczas uboju (W Imię Boga) 

3.3.2. Rytualny ubój Islamski (Dakah) powinien być przyprowadzony przy użyciu jednej z 

usankcjonowanych metod o których mowa w punkcie 2.1. 

3.3.3. Ubój zwierzęcia powinien być przeprowadzony poprzez przecięcie tchawicy, przełyku i 

naczyń szyjnych a cięcie winno być przeprowadzone od przodu w kierunku klatki 

piersiowej, a nie od tyłu w kierunku grzbietu 

3.3.4. Szyja zwierzęcia nie powinna zostać odcięta lub złamana i żadne tego typu działania nie 

powinny mieć miejsca do momentu ustania wypływu krwi (skrwawiania) 

3.3.5. Żadna część ciała zwierzęcia nie powinna być odcięta do momentu jego śmierci 

3.3.6. Ubój i przechowywanie nie powinno mieć miejsca w tych samych pomieszczeniach lub 

przy użyciu tych samych narzędzi, które wykorzystywane były do uboju zwierząt, których 

spożywanie przez Muzułman nie jest dozwolone . 

3.4. Wymogi dotyczące badania, zaświadczeń i pieczęci 

3.4.1. Każdej partii mięsa powinno towarzyszyć potwierdzone zaświadczenie wystawione przez 

odpowiedni konsulat Krajów Zatoki Perskiej (GCC)  lub przez autoryzowanego jego 

reprezentanta lub wystawione przez Centrum Islamskie lub organizacje (jeśli istnieje) 

potwierdzone przez powyższe organy, w każdym z krajów GCC, w celu potwierdzenia, że 

ubój odbył się zgodnie z zasadami Islamu. Zaświadczenia powinny być potwierdzone przez 

odpowiedni konsulat GCC lub jego autoryzowanego reprezentanta 

3.4.2. Pieczęć Centrum Islamskiego lub organizacji powinna być zabezpieczona przed 

podrobieniem a użyty tusz powinien być stabilny i nieszkodliwy dla zdrowia. 

3.4.3. Każda tusza (schłodzona lub zamrożona) lub ostateczne opakowanie poszczególnych 

elementów mięsa  winny być oznaczone urzędową  pieczęcią Centrum Islamskiego lub 

organizacji oraz pieczęcią ich reprezentanta potwierdzającą, że ubój został 

przeprowadzony pod nadzorem tego Centrum lub organizacji. 


