
قانون نظارت بر ذبح شرعی

اتیکل-فصل اول 

:اهداف-1ماده

.یشرعنیبا موازانیپرندگان و آبزوانات،یحدیانطباق ذبح و ص-الف

گوشت حالل در جهان دیتولگاهیو کسب جایاعتماد امت اسالمتیپاك، تقويغذادیتوسعه فرهنگ تول-ب
.رانیایاسالميتوسط جمهور

ها و حالل گوشت در سطح دستگاهانیدام، پرندگان و آبزدیدر ذبح و صینیديندهایکردن فرآنهینهاد-ج
.ربطیذیردولتیو غیدولتينهادها

يدر کشورهایمحصوالت حالل گوشت و بهداشتدیتولقیاز طريو اقتصاديتجاريهاتیتوسعه فعال-د
.یاسالم

.رانیایاسالميحالل گوشت در جمهورواناتینظام پاسداشت حقوق حتیتقو-ه

:فیتعار-2ماده

حالل گوشت انیپرندگان و آبزوانات،یحهیکلدیاست که بر اساس آن ذبح و صيندیفرآ-یشرعنظارت
یبر اساس احکام اسالمدیو صحهینظارت شده، تا مصرف ذبيادیدر مراکز کشتار و صیتوسط ناظران شرع

.کنددایپتیحل

را دارد انیآبزدیکامل بر موضوع حالل و حرام ذبح دام، پرندگان و صیکه آگاهیبه مسلمان-یشرعناظر
.شودیگفته م

یگفته م» مراجع عظامیطبق نظر فقه« و پرندگان حالل گوشت واناتیحدنیبرسره به نحو-یشرعذبح
.شود

.را داشته باشدیذبح شرعيالزم براطیشود که شرایگفته میبه مسلمان-ذابح

.باشدیاسالمنیطبق موازدیصيالزم براطیشرايشود که دارایگفته ميبه فرد-ادیص



یاسالمنیحالل گوشت طبق موازانیپرندگان و آبزوانات،یگردد که حیاطالق مییبه روشها-یشرعدیص
.شوندیمدیص

.شترنهیگردن و سانیمیدر محل فرورفتگیزآهنیفروبردن کارد و همانند آن از آالت ت-نحر

:یشرعدیامور مربوط به ذبح و صیسامانده-دوم فصل

موجود، بر اساس يهاتیامکانات و ظرفروها،یموظف است با استفاده از نيکشاورزوزارت جهاد-3ماده
هیفقیولیندگیرا توسط حوزه نمایامکان اعمال نظارت بر ذبح شرع،ییایجغرافطهیمحوله و حيهاتیمأمور

.دیکشور فراهم نمایدر سازمان دامپزشک

(مراکز بزرگ و ینیمواد پروتئيو فرآوريو مراکز عمل آوريادیها و مراکز صکشتارگاههیکل-4ماده
.باشندیقانون منیبر اساس مفاد ایناظر شرعيریکارخانجات) موظف به به کارگ

در وریاز کشتار دام و طیافتیقانون را از محل عوارض درنیاازیدولت موظف است اعتبارات مورد ن-5ماده
.دیهمه ساله در بودجه ساالنه منظور نمایخاصفیو در ردنیکشور تأميکشتارگاهها

ول نظارت ئمسيهاموظف است به کمک دستگاهرانیایصنعتقاتیمؤسسه استاندارد و تحق-6ماده
در امر نظارت لیحالل را به منظور تسهيضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذا،یبر مواد غذائیبهداشت

.دیفراهم نمایشرع

نیاقیدقياجرايبرايبا اذن مقام معظم رهبریدر سازمان دامپزشکهیفقیولیندگیحوزه نما-7ماده
:استریقانون موظف به انجام اقدامات ز

يعملکرد آنان در دوره هایابیو ارزیناظران شرعيریو وظائف و به کارگتیصالحنییآموزش و تع-الف
.یزمان

.مرتبط با وظائف آنانیو ارتقاء سطح آموزشادانیو صنیذابحتیصالحنییتع-ب

حرام يحرام گوشت و منافع محلله اجزاواناتیضوابط مربوط به نحوة استفاده حالل از اجزاء حنییتع-ج
و فقه اهل سنت (در دیو مراجع عظام تقليمقام معظم  رهبريحرام وفق فتاوانیحالل گوشت و آبزواناتیح

.کشورازداخل و خارج يشود) براتیفقه اهل سنت رعادیکه طبق قانون باییجاها



نیو موظفند از موارد خالف شرع موضوع ادهیمحسوب گردیقضائنیدر حکم ضابطیناظران شرع-8ماده
در هیفقیولیندگیدفاتر نماقیاز طریبه مراجع صالح قضائیدگینموده و مراتب را جهت رسيریقانون جلوگ

.ندینماابالغ و اجرايرهبربا اذن مقام معظمیسازمان دامپزشک

ابالغ دیو مراجع عظام تقليمقام معظم رهبریو نظرات فقهدگاههایبر اساس دیناظران شرعفهیوظ-تبصره
.شودیم

موضوع یحقوقایو یقیاشخاص حقياز سویشرعدیمقررات مربوط به اصول ذبح و صتیعدم رعا-9ماده
ضمن جبران خسارات وارده، ،یبا حکم مرجع قضائریبه تقصنیمرتکبایقانون، جرم محسوب شده و مرتکب نیا

بار دوم، از ي) خسارت وارده محکوم و در صورت تکرار برا10%) تا ده درصد (5%پنج درصد (ينقديبه جزا
.دیآیبه عمل ميریمرتبط آنان جلوگیصنعتيواحدهاایها و ادامه اشتغال در کشتارگاه

موظف یو تعاونیو بخش خصوصیاعم از دولتدیمرتبط با امور ذبح و صيها و نهادهادستگاههیکل-10ماده
.باشندیقانون منیمفاد اتیبه رعا

یو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمرانیایاسالميجمهوريمایسازمان صدا و س،يوزارت جهادکشاورز-11ماده
یو مصرف غذائدیتولیآثار فرهنگنییغذا و تبتیحوزه نظارت حليتهایفعاليموظفند جهت فرهنگ ساز

.به عمل آورندستهیحالل، اقدامات با

بیو به تصوهیتهيقانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهادکشاورزنیاینامه اجرائنییآ-12ماده
.رسدیمرانیوزأتیه


