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  پیشگفتار

نظارت کنترل و قوانین مربوط به جهان جرا در کشورهاي مختلف از اساسی ترین قوانین الزم اال

بر تهیه، تولید و عرضه مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. به جهت اینکه این 

افراد جامعه مرتبط است سازمانهاي مجري این قوانین  تک تک قوانین بطور مستقیم به سالمت

افراد جامعه  ي سیستم هاي نظارتی قوي و کارآمد سالمتمأموریت دارند با طراحی و پیاده ساز

با عنایت به پیشرفتهاي اخیر تکنولوژي و ورود دستگاهها و تجهیزات مدرن  را تضمین نمایند.

تولید از یک سو و افزایش احتمال تقلب در مواد غذائی از سوي دیگر، لزوم نظارت و کنترل 

د. لذا قانونهاي مرتبط با این حوزه و جرائم دقیق و به روز را در این صنعت تشدید می کن

بازدارنده قوي در این قوانین می تواند کمک کار بازرسان کنترل و نظارت بر مواد غذائی، 

  .آرایشی و بهداشتی باشد

به تصویب  1346در کشور ما، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در سال 

در سالهاي در آن صورت گرفته است.  1391و  1379 ،1353هاي  و اصالحاتی در سال سیدر

در آن به اخیر نیز زمزمه هایی مبنی بر اصالح کلی این قانون به خصوص در مورد جرائم مندرج 

قوانین دیگري از جمله قانون مجازات اسالمی، قانون تعزیرات حکومتی در  رسد. گوش می

ي و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، همچنین امور بهداشتی و درمانی، قانون آئین دادرسی کیفر

اصالحیه هاي بعد از آن توسط مراجع قانونگذار تدوین گردیده و مرتبط با مواد غذائی، آرایشی 

  آوري گردد.گرد مجموعهسعی شده به صورت کامل و جامع در این که و بهداشتی می باشند 

مدیران و کارشناسان نظارت بر مواد تهیه و تدوین این مجموعه گامی است در جهت کمک به 

غذائی، آرایشی و بهداشتی، همچنین کارشناسان حقوقی. امید است با ارائه پیشنهادات و نقطه 

  نظرات خود، ما را در تکمیل این مجموعه یاري نمائید.

  

  علی اکبر کمالی اردکانی 

1394آذر 
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تیر  22 مصوبتبصره  6ماده و  18آرایشی و بهداشتی مشتمل بر  آشامیدنی، قانون مواد خوراکی،

به  1391و  1379، 1353 يها سالهجري شمسی با اصالحات انجام شده در  1346ماه سال 

  :باشد یمشرح زیر 

  

  1ماده 

ي ها مجازاتاد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مو در ریزاز افعال  کیهر مرتکب 

  مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

  عرضه یا فروش جنسی به جاي جنس دیگر. -1

  مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده. -2

همچنین آن  تیو رعاي که تعیین فرمول در مواردعدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده  -3

  تعیین استاندارد و  رعایت آن الزامی باشد.

  جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد. و عرضهفروش  ایو جنس فاسد  و عرضهفروش  -4

خوردنی یا آشامیدنی یا  در مواداضافی غیرمجاز  مواد ریو سا ها اسانسو  ها رنگبکار بردن  -5

 لوازم بازي کودکان. ایو بهداشتی 

 آرایشی و بهداشتی ) ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و18/12/1353الحاقی ( -6

  

  2ماده 

ماده یک حسب مورد  ) ارتکاب به هر یک از اعمال مذکور در18/12/1353(اصالحی 

 د:زیر خواهد بو يها مستوجب یکی از مجازات

آن اینکه مصرف  در مواردي که مواد مذکور در ماده یک بدست مصرف کننده نرسیده یا -1

ي خواهد ا سال حبس جنحه کیمجازات مرتکب سه ماه تا  ،آسیبی نگردد موجب بیماري یا

از  2جنائی درجه  بود ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس

 د.دو تا پنج سال محکوم خواهد ش
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که معالجه  سیبی گرددکه مصرف مواد مذکور موجب بیماري مصرف کننده یا آ یدر صورت -2

بود و هر  ماه تا دو سال حبس جنحه اي خواهد مجازات مرتکب شش ،ماه باشد کیآن کمتر از 

جنحه اي  سال تا سه سال حبس کیگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب 

درجه یک جنائی  است و در هر مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس

 د.سه سال تا ده سال محکوم خواهد ش از

 ،گردد که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضاي مصرف کننده یدر صورت -3

این  درو  مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس جنائی درجه یک است

پنج سال تا  درجه یک از مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی

 د.شو یپانزده سال محکوم م

 ،منظر شود که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت یدر صورت -4

خواهد بود و  مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه اي

مواد خارجی به حبس  مخلوط کننده آن با در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده با

  .جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد

  

  3ماده 

آشامیدنی و آرایشی و  که مصرف مواد خوردنی و یدر صورت - )18/12/1353(اصالحی 

کننده یا مخلوط کننده اعدام  بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه

به فوت شود مجازات مرتکب  که منجر یو در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتاست 

 ت.پانزده سال حبس جنائی درجه یک اسسه تا 

این  2این ماده و ماده  مرتکب هر یک از جرایم مذکور در -)18/12/1353(الحاقی  -1تبصره 

ي از بیست هزار ریال تا نقد قانون عالوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي

مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا  پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب با کار

  .خواهد شد آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم

هر گاه معلوم شود که  در تمام موارد مذکور در این قانون - )18/12/1353(الحاقی   -2تبصره 

یا تهیه یا مواد خارجی  بی با علم و اطالع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه ساختهمواد تقل
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مقرر است محکوم  مان مجازاتی که براي مباشر عمله مخلوط شده است اشخاص مذکور به

  .خواهند شد

  

  4ماده 

مجاز در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر 

محکوم خواهد  2 در مادهي مذکور ها مجازاتمورد به حداکثر  بر حسب، دادگاه مرتکب را باشد

  .نمود

  

  5ماده 

 224مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده  در موردرقابت مکارانه 

  .قانون کیفر عمومی خواهد بود

  

  6ماده 

هارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم م جهیدر نتهرگاه 

مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به  ها آناز عاملین  کیهر عرضه کننده یا 

باشد،  ماه کصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماري یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از ی

بی خواهد بود و در صورتی که مورد دو ماه تا شش ماه تأدی بر حسبمجازات اشخاص مذکور 

ماده و تأدیه غرامت از  نیدر اماه باشد حداکثر مجازات حبس مذکور  کیبر مدت معالجه زائد 

  .شود یمریال محکوم  50000تا  5000

  

  7ماده 

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و 

پروانه  ها کارخانه در موردنوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداري و آرایشی و بهداشتی م

تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداري و 
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تعیین خواهد  شود یماداره مؤسسات مزبور در آئین نامه اي که به وسیله وزارت بهداري تهیه 

  گردید.

کارخانه هاي مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به عهده  مسئولیت فنی - تبصره

پزشکی، داروسازي، دامپزشکی، رشته هاي تغذیه، شیمی و علوم  در فنونافرادي خواهد بود که 

تجربی داراي درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به باال باشند و با توجه به رشته هاي مربوط 

رایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه (مواد خوردنی و آشامیدنی، آ

که به موجب آئین نامه اي که به وسیله وزارت  الذکر فوقالزم براي مسئولیت فنی مؤسسات 

  .، تعیین خواهد شدشود یمبهداري تهیه 

  

  8ماده 

 شود یمتهیه  در کارخانجاتوزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که 

هاي مشمول  در کارگاهیی که ها فرآوردهریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع  5000مبلغ 

ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه  500 شود یماین قانون تهیه 

  یی خواهد رسید.غذاي مواد ها شگاهیآزماو تکمیل 

مت و بسته بندي مشخص به صورت یی که فرآورده هاي خود را با عالها کارگاه -1تبصره 

  مشمول این قانون خواهند بود. کنند یمبازرگانی عرضه 

وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص  صالحیذاز آزمایشگاه هاي  کیهر  - 2تبصره 

به موجب تعرفه اي  دینما یمحقیقی یا حقوقی که تقاضاي آزمایش مواد یا محصوالت خود را 

ي دارائی مجلسین خواهد رسید، ها ونیسیکمداري پیشنهاد و به تصویب که از طرف وزارت به

ی در در حسابدرآمد هاي حاصل از اجراي این رأي و این ماده  حق آزمایش دریافت نمایند.

از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه  کیدر هر خزانه داري کل متمرکز شده و 

  .خواهد رسید

ي مشمول این قانون از طرف وزارت بهداري تهیه و ها کارگاهت و فهرست کارخانجا -3تبصره 

  .ي بهداري مجلسین آگهی خواهد شدها ونیسیکمپس از تصویب 
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  9ماده 

تهیه کنندگان و سازندگان و وارد کنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که 

در تاریخ تصویب این قانون و در آگهی وزارت بهداري قید خواهد شد و  ها آننوع مؤسسات 

ماه از تاریخ انتشار آگهی  6آئین نامه هاي اجرائی آن مشغول به کار هستند،  مکلفند ظرف 

  تقاضاي پروانه بهداشتی از وزارت بهداري بنمایند.

صالحیت دار به تعیین وزارت  نفر اشخاص 3ی فنی مرکب از ونیسیدر کمبه تقاضاهاي رسیده 

ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد. هرگاه  6 بهداري رسیدگی و ظرف

در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه شود و یا کمیسیون تقاضاي صاحب مؤسسه را رد نماید به 

روز پس از ابالغ  10از دستور مزبور تا مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید. دستور دادستان 

یت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و به دادگاه شهرستان شکا توان یم

  ، رأي مزبور قطعی است.دهد یمرأي 

به وسیله وزارت بهداري تهیه و پس از تصویب  9و  8آئین نامه هاي اجرائی مواد  - تبصره

  ي بهداري مجلس به مورد اجرا گذارده خواهد شد.ها ونیسیکم

  

  10ماده 

مجدداً  8ز آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده رد تقاضاي صدور پروانه مانع ا

  .تقاضاي صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید

  

  11ماده 

 گردد یماز طرف وزارت بهداري معین و صورت آن منتشر  ها آنداخلی که نوع  در مؤسسات

فرآورده به  هر نوعمکلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات الزم را در مورد  ها آنصاحبان 

  خط فارسی خوانا روي بسته بندي یا ظرف محتوي جنس قید نماید.

ي که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضاي سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند در موارد

باید فرمول محصول را قبالً به وزارت بهداري تسلیم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذکر 
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ریال محکوم خواهند  20000تا  5000مقررات این ماده به پرداخت غرامت از  نماید. متخلفین از

  شد.

  

  12ماده 

و سایر مواد قابل افزودن به مواد  ها اسانسو  ها رنگوزارت بهداري مکلف است فهرست 

خوردنی یا آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع 

  ي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهی نماید.ها رنگامیدنی و یا مواد خوردنی و آش

افزودن موادي که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و 

اسباب بازي بدون اجازه از وزارت بهداري و همچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و 

یی یا غذاردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزي ظروف میزان غیرمجاز در سفید کردن و پاك ک

پوشش و بسته بندي مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات 

ی که مستلزم مجازات شدیدتري در صورتسازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده 

  .سال خواهد بود 1ماه تا  3نباشد، حبس تأدیبی از 

  

  13ماده 

اطالع عموم به  مقررات بهداشتی طبق آئین نامه اي از طرف وزارت بهداري تعیین و براي

. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خالفی شود یموسایل مقتضی آگهی 

آئین نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعیین خواهد شد.  بر طبقاست که 

اري یا مؤسسات مسئول دیگر براي نظارت در مواد خوردنی و وزارت بهد از طرفینی که مأمور

مورد تخلف  با ذکرمکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را  شوند یمآشامیدنی و بهداشتی تعیین 

  با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

ه خالف تأیید گزارش مأمور  نظارت، متخلف را به دادگا در صورتمسئول بهداشت محل 

 نیدر آئمدت آن  مقرر که در موعد که دینما یممعرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار 

ي مهلت از انقضای که پس در صورت نامه تعیین خواهد شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.

مذکور رفع نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت  صینقامقرر 
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حل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مأمور  نظارت، محل م

  .کند یمتعیین شده را با دستور کتبی موقتاً تعطیل 

ی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت در صورتادامه کار 

  .محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد

  

  14ماده 

منقضی شده باشد بالفاصله پس از  ها آنمواد تقلبی یا فاسد یا موادي که مدت مصرف کلیه 

هرگاه وزارت بهداري یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد  شود یمکشف توقیف 

مکشوفه جهت برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهداري 

حضور د مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب کاال و با امکان ندارد، موا ها آن

و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم  رسد یمدادستان شهرستان به فروش  ندهینما

قطعی در صندوق دادگستري تودیع خواهد شد و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت 

  .شود یممعدوم  دستور دادستانفوراً به مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد، 

 5اسباب بازي و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده  در موردموارد فوق و همچنین  هیدر کل

و اگر قبالً به فروش رسیده باشد در مورد وجوه  دینما یمقانون مجازات عمومی تعیین تکلیف 

ز اجراي این ماده به مصرف حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل ا

  .تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه هاي تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید

  

  15 ماده

باید منحصراً براي مصارفی که از طرف  ندینما یمرا خریداري  14 در مادهکسانی که مواد مذکور 

 بر حسبا بکار برند واال گردیده معامله نمایند ی نییتع گریدوزارت بهداري یا مؤسسات مسئول 

  .قانون محکوم خواهند شد نیمذکور در اي ها مجازاتمورد به 
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  16ماده 

ی و هر شکلاز تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرك به 

 بودن گواهی بر داراکیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی عالوه 

بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ،  مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداري است 

و واردکننده نیز مکلف است براي تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادي که براي 

  اضافه شده به وزارت بهداري تسلیم نماید. ها آننگهداري به 

  

  17 ماده

  انون از جرائم عمومی محسوب است.ق نیدر اکلیه جرائم مندرج 

  

  18ماده 

  .دولت مأمور  اجراي این قانون است
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  امیدنی، آرایشی و بهداشتیقانون مواد خوردنی، آش 7آئین نامه اجرائی ماده  - 

 طرز ،شرایط صدور پروانه ،بهداشتی آرایشی و، آشامیدنی، قانون مواد خوردنی 7اجراي ماده  رد

  ها در همچنین شرایط احراز مسئولیت فنی آن اداره مؤسسات مذکور و و بهره برداري، تولید، کار

  :دیبه شرح زیر تصویب گرد 1347ماه  ریو تدر خرداد یک تبصره  ماده و 14

  

  1ماده 

موادى که براى خوردن و آشامیدن و آرایش و بهداشت پوست و مو و ناخن و نظافت انسان 

خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بسته بندى بهداشتى شود و یا مواد افزودنى به مواد  مصرف مى

هاى مورد مصرف در ظروف و  و نیز ظروف و بسته بندى مواد مذکور در قانون و همچنین رنگ

 وسایل و بسته بندى لوازم بازى کودکان مشمول این آیین نامه است.

  

  2ماده 

مذکور در قانون موظفند قبل از هاى  ها و کارگاه متقاضیان پروانه تأسیس کارخانه :پروانه تأسیس

اى را که از طرف وزارت بهدارى تهیه و در اختیار  پرسشنامه ،سفارش کارخانه یا کارگاه خود

متقاضیان گذارده خواهد شد تکمیل و به ضمیمه پیشنهاد و تأسیس کارخانه یا کارگاه مورد نظر 

 به وزارت بهدارى تسلیم نمایند.

  

  3ماده 

دارنده پروانه تأسیس باید پس از ایجاد کارخانه یا کارگاه مشخصات کامل  :بردارى پروانه بهره

ها را تعیین و ضمن معرفى مسئول فنى به وزارت بهدارى مدارك را ارسال و تقاضاى پروانه  آن

  بردارى نماید. بهره

برگ اعالم قبولى مسئول فنى با رونوشت شناسنامه و رونوشت آخرین مدرك تحصیلى  - تبصره

 او باید ضمیمه تقاضاى فوق باشد. 3×4عه عکس و دو قط
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  4ماده 

ات علمى یا تحقیقاتى یا مسئول فنى باید داراى یک سال سابقه کار و تجربه در یکى از مؤسس

زمایشگاهى در رشته مربوط باشد و در غیر این صورت تعهد نماید که ضمن انجام آ صنعتى یا

ظور از طرف وزارت بهدارى دایر خواهد شد با کار دوره یک ساله تعلیماتى را که به این من

 موفقیت بگذراند.

  

  5ماده 

اداره کل نظارت بر مواد غذایى و آرایشى و بهداشتى موظف است تقاضاها را به ترتیب تاریخ 

ها اعزام  ها یا کارگاه وصول تقاضا مرتب نمایند و متخصصین فنى خود را جهت بازبینى کارخانه

ه رسیدگى را ضمن اظهار نظر صریح در فرم مخصوصى که در متخصصین فنى نتیج دارد.

شود تنظیم و ظرف یک هفته به سازمان مرکزى ارسال خواهند داشت تا  اختیارشان گذارده مى

روز پروانه مربوطه را صادر و در صورتى که ایراد  10در صورت واجد بودن شرایط الزم ظرف 

 ین مدت مشروحاً به متقاضى اعالم گردد.یا نظر دیگرى باشد نیز باید قبل از انقضاى ا

  

  6ماده 

هاى موجود مکلفند ظرف مدت شش ماه با رعایت مقررات قانون و این  ها و کارگاه کارخانه

آیین نامه درخواست صدور پروانه نمایند. اداره کل نظارت بر مواد غذایى و آرایشى و بهداشتى 

صورت انطباق با مقررات ظرف مدت یک ماه تقاضاهاى واصله را مورد رسیدگى قرار داده و در 

پروانه الزم صادر و نظر اصالحى و تکمیلى خود را ظرف همان مدت به متقاضى ابالغ خواهد 

نسبت به اصالح و رفع نقایص مربوطه  ،که از شش ماه تجاوز نخواهد کرد ،نمود تا طى مهلتى

اصالحى به عمل نیامده و پروانه اقدام نماید و در غیر این صورت مادام که اقدامات تکمیلى و 

 صادر نگردیده از ادامه کار آن کارخانه یا کارگاه جلوگیرى خواهد شد.

  

  7ماده 

اداره کل نظارت بر مواد غذایى و آرایشى موظف است الاقل یک بار در سال مؤسسات مندرج 

 د.در قانون را بازدید و گردش امور کارخانه را از نظر فنى و بهداشتى کنترل نمای
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  8ماده 

  وظایف مسئول فنى به قرار زیر است:

در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصاً حضور داشته و امور مربوطه را  -الف

  گردد. اش به مدت سه ماه لغو مى اال پروانه سرپرستى نماید و

د شو بردارى کارخانه یا کارگاه حاصل مى از هر گونه تغییر اساسى که در شرایط یا بهره -ب

  وزارت بهدارى را مطلع نماید. 

نظرات فنى و بهداشتى خود را کتباً به کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف به انجام نظر  -پ

باشد. در غیر این صورت مسئول فنى جریان امر را به اداره کل  فنى و بهداشتى مذکور مى

 الزم اتخاذ شود.دهد تا رسیدگى و تصمیم  نظارت بر مواد غذایى و آرایشى اطالع مى

  

  9ماده 

مسئول فنى حق واگذارى پروانه خود را به شخص دیگرى ندارد و در صورت بیمارى یا مسافرت 

یا غیبت او کارفرما موظف است به جاى مشارالیه یک نفر واجد شرایط به وزارت بهدارى معرفى 

 نماید.

  

  10ماده 

ها از طرف  ایشى و بهداشتى که فهرست آنکنندگان مواد خوردنى و آشامیدنى و آر سازندگان و تهیه

وزارت بهدارى آگهى خواهد شد مکلفند براى کنترل محصوالت خود داراى آزمایشگاه مجهزى 

ها اقتضاى نگهدارى  متناسب با کارخانه یا کارگاه مربوطه باشند و در صورتى که حجم تولیدات آن

هاى مورد تأیید وزارت بهدارى انجام  آزمایشگاه اختصاصى نداشته باشد باید یکى از آزمایشگاه

 ها را تعهد و تأمین نماید. کنترل امور مربوطه آن
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  11ماده 

که حکم  8پروانه بهره برداري و مسئولیت فنی متخلفین از این آیین نامه (جز در مورد بند الف ماده 

خواهد شد. در خاصی دارد) براي بار اول به مدت یک ماه و در صورت تکرار به مدت سه ماه لغو  

 مسئول فنی دیگري معرفی نماید. فوراًصورت لغو پروانه مسئول فنی کارفرما موظف است 

  

  12ماده 

فنى در اجراى مقررات راجع به مواد خوردنى و  يها يبراى مشورت و همکار :کمیته فنى

سان مربوطه اى به نام کمیته فنى مرکب از پنج نفر از کارشنا آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى کمیته

براى مدت دو سال از طرف وزیر بهدارى انتخاب خواهند شد. ریاست کمیته با یکى از صاحب 

منصبان وزارت بهدارى به تعیین وزیر بهدارى خواهد بود. رئیس و اعضاى کمیته تا تجدید 

 کار خود ادامه خواهند داد. ها کماکان به انتخاب آن

  

  13ماده 

  است:وظایف کمیته فنى به شرح ذیل 

هاى فنى به تقاضاى اداره کل نظارت بر مواد  اشتراك مساعى و دادن نظرات و مشورت -الف

  غذایى.

هاى مذکور  ها راجع به تأسیس کارخانه یا کارگاه رسیدگى و اظهار نظر نسبت به درخواست -ب

ایى در قانون و همچنین مدارك مربوط به مسئولین فنى که از طریق اداره کل نظارت بر مواد غذ

 شود. به کمیته ارسال مى

  

  14ماده 

ها و همچنین بحث و شور درباره وظایف محوله به خود،  تواند براى تنظیم آیین نامه کمیته مى

هاى مختلف مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و  هاى فرعى از کارشناسان رشته کمیته

کى از اعضاى اصلى باشد و هاى فرعى با ی بهداشتى تشکیل دهد که ریاست هر یک از آن کمیته
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هاى فرعى ممکن است اشخاصى را براى مشاوره در کمیته فرعى دعوت  نیز رؤساى کمیته

 نمایند. 

 

  ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیقانون مواد خوردنی 9و  8آئین نامه اجرائی ماده  - 

، آشامیدنیی، ردنقانون مواد خو 9تبصره ذیل ماده و  8ماده  3آئین نامه به استناد تبصره این 

  به تصویب رسید. 1347خرداد ماه  25  تاریخ ماده در 4 بهداشتی مشتمل بر آرایشی و

  

  1ماده 

آشامیدنی  قانون مواد خوردنی و 9 و 8یا نگهداري مواد مشمول ماده  یا تهیه و راکز ساخت وم

  :گردد یتعیین م شرح زیره بهداشتی ب آرایشی و و

  آشامیدنی: مواد خوردنی و -1

  فرآورده هاي گوشتی  -الف 

  پرندگان فرآورده هاي ماهی و -ب

  فرآورده هاي آن  و شیر -ج

  غذاهاي تقویتی  -د

  فرآورده هاي انواع میوه  - هـ 

  خوردنی يهایفرآورده هاي سبز -و

  خوراکی  يهاروغن و هایانواع چرب - ز

  فرآورده هاي غالت -ح

  قند انواع شیرینی و -ط 

  یالکل ریغ نوشابه هاي الکلی و -ي

  هافرآورده هاي آن و ها یترش ها و شربت -ك

  هافرآورده هاي آن مشابهین و قهوه و کاکائو و چاي و -ل

  بهداشتی: ساخت مواد آرایشی و مراکز تهیه و - 2

  ها تقویت کننده مواد آرایشی و -الف
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  تنظیفی مواد بهداشتی و -ب

  ها حشره کش گندزداها و -ج

  متفرقه: -3

  ها  مراکز ساخت آن آرایشی و آشامیدنی و سته بندي مواد خوردنی وب الف) ظروف و

  ها سردخانه آشامیدنی و ب ) مراکز نگهداري مواد خوردنی و

 بهداشتی آشامیدنی و پخت مواد خوردنی و تولید و ساخت و ج ) ظروف تهیه و

  

   2ماده 

هاي مشمول قانون را کارگاه  همچنین کارخانجات و بسته بندي و ها و وزارت بهداري فرآورده

آرایشی آماده  مواد غذایی و کنترل بر به تدریج که سازمان نظارت و به ترتیب اهمیت بهداشتی و

 براي اطالع عموم آگهی خواهد کرد. شود یم

  

  3ماده 

بهداشتی  آرایشی و آشامیدنی و و یکارخانه هاي مشمول قانون مواد خوراک بین کارگاه و تمیز

اهد بود مرکب از نمایندگان وزارت بهداري، وزارت اقتصاد، وزارت کار کمیسیونی خو طبق نظر

وزارت بهداري تشکیل  مواد مصرفی که در وزارت تولیدات کشاورزي و و یو امور اجتماع

 .گردد یم

  

   4ماده 

تأمین کادر  و ییمواد غذا يها شگاهیتکمیل آزما ها براي توسعه و درآمد حاصل از صدور پروانه

مواد  طبق بودجه اي که به پیشنهاد اداره کل نظارت بر ها شگاهیوقت کردن آزماتمام  و یفن

 .به مصرف خواهد رسید رسد یبه تصویب وزارت بهداري م ییغذا
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  بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، ،موادخوردنی قانون 13 ماده اصالح قانون - 

 از جامعه نیازهاي بگويجوا یکسو از آن اجرائی نامه آئین و سابق 13 ماده اینکه به نظر

 دست فردي بهداشت و آموزش کار، ابزار محیط، بهسازي استانداردهاي و مسائل لحاظ

 مصرفه و عرضه و توزیع و تولید محلهاي و کارخانجات و کارگاهها در شاغلین و اندرکاران

 براي شده تعیین جرائم میزان دیگر سوي از و نبود عمومی اماکن همچنین و موادغذائی

 ناچیز و کم بسیار اخیر سالهاي در مشابه تخلفات و جرائم با مقایسه در زمان آن در خلفینمت

 سال در نظارتی واحدهاي و عوامل قانونی بنیه تقویت و مذکور نارسائیهاي رفع هدف با ،بود

 اصالح قانون عنوان تحت 1379 ماه آذر در و تدوین 13 ماده اصالحیه نویس پیش 1377

 شوراي محترم مجلس تصویب از بهداشتی و آرایشی آشامیدنی،،خوردنی مواد قانون 13 ماده

 پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت به و گذشت نگهبان محترم شوراي و اسالمی

 به تبصره و بند و ماده 200 حدود با مذکور ماده اجرائی نامه آئین آن دنبال به و گردید ابالغ

 علوم يدانشگاهها به و رسید پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت محترم مقام تصویب

  گردید. ابالغ اجرا جهت کشور سراسر درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

  

  واحده ماده

 زیر شرح به 22/4/1346 مصوب بهداشتی و خوردنی،آشامیدنی،آرایشی مواد قانون 13 ماده

  میگردد: اصالح

  13ه ماد

 کار وسایل ساختمانی، وضع فردي، بهداشت ترعای عدم نظیر بهداشتی مقررات از خلفت

 تولید، و تهیه مراکز به مربوط بهداشتی باشد. مقررات می محازات مستوجب و است ممنوع

 و اماکن بهداشتی و آشامیدنی، آرایشی خوردنی، مواد نقل و حمل و توزیع، فروش نگهداري،

  .شد خواهد تعیین ماده این اجرائی نامه آئین در عمومی

هزار  پانصد هزار تا پنج و بیست از بازدارنده محازاتهاي مستوجب مذکور مقررات زا تخلف

 یاد مجازاتهاي میزان. بود خواهد بهداشتی مقررات نقص مورد هر ازاي به نقدي جریمه ریال
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 اسالمی جمهوري مرکزي بانک اعالم به بنا )بار یک سال سه هر( تورم نرخ اساس بر شده

  است. افزایش قابل یرانوز هیات تائید و ایران

 اماکن بهداشتی نظارت براي پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت طرف از که مامورینی

 ذکر با را بهداشتی مقررات از متخلفین مکلفند شوند می تعیین ماده این موضوع مراکز و

  .نمایند معرفی محل بهداشت مسئول به گزارشی تنظیم یا تخلف موارد

 اخطار مربوطه مسئولین یا و مرکز صاحب به گزارش تائید صورت در لمح بهداشت مسئول

 عدم صورت در کند اقدام شده تعیین مهلت در بهداشتی نواقص رفع به نسبت تا نماید می

 و نماید می صادر را آن مهر و الك یا و موم و مهر و محل تعطیل دستور تخلف، موارد رفع

 و تعطیل رفع مربوطه واحد از محل بهداشت مسئول تائید و نواقص شدن برطرف از پس

  .شد خواهد موم و مهر فک

 مقررات .گردد می اعارج صالحه دادگاه به رسیدگی جهت پرونده مذکور موارد تمام در

 الزم زمانهاي مدت نظارت مأمورین و محل بهداشت مسئول مسئولیتهاي و وظایف بهداشتی،

 نامه آئین در واحده ماده این اجراي در مربوطه امور سایر و بهداشتی نواقص رفع براي

 شد. خواهد مشخص قانون این اجرائی

 مقررات و قانون خالف را شده انجام اقدامات که صورتی در مزبور مراکز صاحبان -1 تبصره

 نمایند. شکایت صالح قضائی مرجع به توانند می بدانند مربوطه

 و مهر و تعطیل بازرسی، عملیات راياج مراحل تمام در موظفند انتظامی مأمورین -2 تبصره

 و درمان ،بهداشت وزارت مأمورین با را الزم همکاري محل، کردن مهر و الك یا موم

  .آورند عمل به پزشکی آموزش

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط قانون این اجرائی نامه آئین -3 تبصره

  .میگردد تدوین
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قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی  13ح ماده آیین نامه اجرایی قانون اصال - 

  و بهداشتی

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  13در اجراي تبصره سه قانون اصالح ماده 

مجلس شوراي اسالمی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را  1379مصوب آذر ماه 

  بند بشرح ذیل تصویب می نماید. 46تبصره و  4ماده،  95فصل،  5مشتمل بر 

  

  بهداشت فردي -فصل اول

  1ماده 

تولید و توزیع و نگهداري و فروش و  ،کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه

وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، 

را به ترتیبی که معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی 

  آموزش پزشکی تعیین و اعالم می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت دارند. 

مدیریت و یا تصدي و اشتغال به کار در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و مراکز و  -1تبصره 

ممنوع  1بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده  اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه

  است. 

این آئین نامه  1استخدام یا بکارگیري اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده  - 2تبصره 

  در هر یک از کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است. 

اماکن موضوع  ان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که دراشخاصی مانند صندوقدار، باغب - 3تبصره 

این آئین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول 

  آن مستثنی می باشند.  2و  1فوق و تبصره هاي  1ماده 

  

  2ماده 

آئین نامه می باشند موظفند  این 1کارگران و اشخاصی که مشمول ماده  ،کلیه متصدیان، مدیران

کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه 

  نمایند. 



مجموعه قوانین مرتبط با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ■ 30   ̀

 

و کارت معاینه  1کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده  -1تبصره 

  کسب نگهداري نمایند. پزشکی آنان را مالحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل 

کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی  -2تبصره 

درمانی شهري و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد 

قنادان و  بستنی و آبمیوه فروشان و ،ساندویچ ،شد. مدت اعتبار کارت فوق براي رانندگان، اغذیه

 6شدنی  مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد

  ماه و براي سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یکسال می باشد. 

  

  3ماده 

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین 

ه موظفند رعایت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به نام

  که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.  دستوراتی

  

  4ماده 

کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید 

  نگ روشن باشند.ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و بر

ل مشابه و نیز کارگران غکلیه تهیه کنندگان مواد غذائی نظیر آشپزان، نانوایان  و مشا -1تبصره  

کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذائی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم 

غذیه و ساندویچ، به پوشیدن روپوش سفید و کاله و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان ا

کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها عالوه بر روپوش و کاله ملزم به  ،شیرینیجات ،آبمیوه، بستنی

  استفاده از دستکش در حین کار می باشند. 

در رستورانها و چایخانه هاي سنتی افرادیکه در امر پذیرائی شرکت داشته و با غذا  -2تبصره 

روپوش و کاله سفید بوده وسایر افراد می تواند از لباسهاي  سر و کار دارند ملزم به پوشیدن

  محلی استفاده کنند. 
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  5ماده 

متصدیان اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند براي هر یک 

از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی بمنظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه 

  نمایند.

   

  6ده ما

متصدیان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند 

از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد 

  غذائی جلوگیري نمایند. 

  

  7ماده 

وسایط نقلیه موضوع  این آئین نامه موظفند  متصدیان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و

با متر مربع اطاق استراحت مطابق  5/2به تناسب تعداد کارگران خود بازاء  هر کارگر  حداقل 

  موازین بهداشتی تهیه  نمایند.

متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید  5/7در هر حال مساحت اتاق استراحت نباید کمتر از  - تبصره

  باشد.متر  5/2کمتر از 

   

  8ماده 

متصدیان کارگاهها و کارخانجات مواد غذائی و بهداشتی این آیین نامه موظفند در صورت لزوم 

آشپزخانه، انبار مواد غذایی اولیه و سالن غذاخوري با فضاي کافی به تناسب تعداد کارگران و 

پزشکی در شاغلین با شرایط کامالً بهداشتی مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  محل کارگاه یا کارخانه ایجاد نمایند.
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  9ماده 

  هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی میباشد. 

  

  10ماده 

اشخاصی که به نحوي از انحاء با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذائی سر و کار دارند، در حین کار 

  ه شده را از مشتري نخواهند داشت.شخصا حق دریافت بهاي کاالي فروخت

شاغلین محلهائی مانند میوه و سبزي فروشی، عطاري، سقط فروشی، بقالی و  -تبصره 

همچنین فروشندگان آن گروه از مواد غذایی که بدون  ،فروشندگان مواد غذائی بسته بندي شده

  .شستشو یا پخت و پز به مصرف نمی رسند از شمول این ماده مستثنی می باشند

   

  11ماده 

  جعبه کمکهاي اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد. 

  

  12ماده 

کارگران کارگاهها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و پز و فرآوري مواد غذایی سرو کار 

ز دارند همچنین کارگران کشتارگاهها و محلهایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد ا

  خاتمه کار استحمام نمایند. 

  

  13ماده 

  استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است.

  

  14ماده 

فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهاي موضوع این آیین 

  نامه ممنوع است.

ائیکه مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده اماکن و مراکز و محله -1تبصره  

  مستثنی می باشند. 14
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سال در اماکن و مراکز موضوع این آیین نامه  18فروش سیگار به افراد کمتر از  -2تبصره  

  ممنوع است. 

  

  15ماده 

مصرف هر گونه محصوالت دخانیاتی در محوطه هاي عمومی کارگاهها، کارخانجات و اماکن و 

  اکز و محلهاي موضوع این آیین نامه ممنوع است. مر

متصدیان، مسئولین و یا کارفرمایان محلهاي موضوع این آیین نامه مسئول اجراي مفاد  - 1تبصره

بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دیده  15ماده 

  از مصرف دخانیات جلوگیري کنند.

می توانند محل مشخصی را که  1ن، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره متصدیا -2تبصره  

خانیات مصرف که می خواهند د کامالً از محلهاي معمولی و عمومی جدا باشد جهت افرادي

  کنند در نظر بگیرند.

  

  

شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه و تولید و توزیع نگهداري و فروش مواد  -فصل دوم

  اماکن عمومیغذائی و 
  

  16ماده 

  کف ساختمان باید داراي شرایط زیر باشد: 

  الف) از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.

ب) داراي کف شور به تعداد مورد نیاز، مجهز به شتر گلو بوده و نصب توري ریز روي آن  

  الزامیست. 

   ت) داراي شیب مناسب بطرف کف شور فاضالب رو باشد.
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  17ماده 

ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد که از ورود حشرات و 

  جوندگان جلوگیري بعمل آورد. 

  سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد.  -1تبصره 

  

  18ماده 

و برحسب مشاغل پوشش دیوار ها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار 

  مختلف، به شرح تبصره هاي ذیل باشد. 

آشپزخانه، آبدارخانه، انبار مواد  ،پوشش  بدنه دیوار کارگاههاي تهیه مواد غذائی -1تبصره 

غذایی، میوه و سبزي فروشی، حمام، مستراح، دستشوئی، رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف 

اد غذایی تا ارتفاع حداقل چهار متر کاشی، سنگ و در مورد کارگاهها و کارخانجات تولیدي مو

یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع چهار متر به باال می تواند از سیمان صاف و صیقلی 

  برنگ روشن باشد. 

پوشش بدنه دیوار انبارهاي بزرگ مانند انبارهاي عمومی و امثال آن و بنکداریها می  -2تبصره 

  د سنگ و سیمان صاف و صیقل و برنگ روشن باشد.تواند از مصالح دیگر مانن

سانتیمتر از کف با سنگهاي  120سطح دیوار سالنهاي پذیرائی تا ارتفاع حداقل  -3تبصره  

سانتیمتري تا زیر سقف با رنگ روشن قابل  120صیقلی یا سرامیک و یا کاشی و از ارتفاع 

  شستشو پوشیده شود. 

تهیه و فروش مواد غذائی از قبیل کبابی، جگرکی، کله و پوشش بدنه دیوارها مراکز  -4تبصره 

مرغ کنتاکی، قهوه خانه و نظایر آنها باید بر  ،پیتزا ،پاچه، سیراب و شیردان، ساندویچ و اغذیه

  حسب نوع بشرح زیر باشد. 

چنانچه محل  طبخ در مراکز فوق الذکر از سالن پذیرائی جداسازي شده باشد قسمت  -1بند 

  فوق الذکر می باشد.  18ماده  3و قسمت پذیرائی مشمول تبصره  1صره طبخ مشمول تب

چنانچه محل طبخ از سالن پذیرائی جدا نشده باشد کلیه دیوارهاي مراکز مذکور مشمول  - 2بند 

  می باشد.  18ماده  1تبصره 
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 ،خواربار فروشی ،و آجیل سطح بدنه دیوارهاي مراکز فروش انواع شیرینی، خشکبار -5تبصره 

سانتیمتر با سنگ یا کاشی و یا  120بنیات فروشی، انواع نان فروشی و عطاري تا ارتفاع ل

  سانتیمتر تا زیر سقف با رنگ قابل شستشو پوشیده شود.  120سرامیک و از ارتفاع 

پوشش بدنه دیوارهاي مراکز فروش انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتی (قصابی،  -6تبصره 

) باید از کف تا زیر سقف کاشی یا سرامیک با س و مواد پروتئینیامرغ و ماهی، سوسیس و کالب

  سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد. 

پوشش بدنه دیوارهاي نانوائیهاي سنتی و کارگاههاي پخت  انواع نانهاي ماشینی و  -7تبصره 

ساندویچی و فانتزي و انبار آرد و شکر آنها باید از کف تا زیر سقف از جنس کاشی یا سرامیک 

  با سطح صاف یا سنگ صیقلی باشد.

سطح بدنه دیوارهاي سالن آرایشگاه ها از کف تا زیر سقف با رنگ روغنی قابل  -8تبصره 

شستشو پوشیده شود. بدیهی است پوشش بدنه دیوارهاي دستشوئی،  سرشوئی و مستراح در 

  اشد. آرایشگاهها باید از کف تا زیر سقف با کاشی یا سرامیک صاف و یا سنگ صیقلی ب

پوشش سطح دیوار سالنهاي پذیرائی در رستورانها و چایخانه هاي سنتی باید ضمن  -9تبصره 

دارا بودن طرح و حالت سنتی از کف تا زیر سقف از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرورفتگی و 

  شکاف و قابل شستشو باشد. 

  

  19ماده 

شکاف و همیشه شسته  سقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترك خوردگی و درز و

  شود. 

  تعداد و ظرفیت هر ظرفشوئی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.  -1تبصره 

  هر لگن یا هر واحد ظرفشوئی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد.  -2تبصره 

(قفسه  در صورت نداشتن ماشین ظرفشوئی، ظروف پس از شستشو، درمحل مناسب - 3تبصره 

ون استفاده از پارچه و حوله و امثال آنها خشک و سپس در قفسه مجهز به آب چکان) و بد

  مخصوص ظروف نگهداري شود. 
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  20ماده 

  ره ها باید داراي شرایط زیرباشد:وضع درها و پنج

سالم و بدون ترك خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و  الف) درها و پنجره ها از جنس مقاوم،

  قابل شستشو بوده و همیشه تمیز باشد. 

پنجره بازشو باید مجهز به توري سالم و مناسب باشد به نحوي که از ورود حشرات بداخل ب) 

  اماکن جلوگیري نماید.

ج) درهاي مشرف به فضاي باز باید مجهز به توري سالم و مناسب و همچنین فنر دار باشد  

  بطوریکه از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات نماید.

   

  21ماده 

  د مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد. آب مصرفی بای

  

  22ماده 

کلیه اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشمول این آئین نامه باید داراي سیستم جمع 

و در مورد هتلها و کارگاهها و کارخانجات سیستم تصفیه) و دفع بهداشتی فاضالب ( آوري

  مورد تأیید مقامات بهداشتی باشند. 

خلیه هر گونه فاضالب و پساب تصفیه نشده اماکن و مراکز و کارگاهها و هدایت و ت - تبصره

  کارخانجات مشمول این آئین نامه به معابر و جوي و انها رعمومی اکیدا ممنوع می باشد. 

  

  23ماده

  وضع و تعداد دستشوئی بهداشتی و متناسب باشد.

  

  24ماده

  وضع و تعداد توالت و دستشوئی بهداشتی و متناسب باشد
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دستشوئی ها باید مجهز به صابون (ترحیحا صابون مایع) و خشک کن مناسب و   -بصرهت

  .دان در کنار دستشوئی الزامی است بهداشتی بوده و وجود زباله

  

  25ماده 

براي کارگران باید دستشوي و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و سرد و با شرایط الزم 

  د نیاز بشرح ذیل وجود داشته باشد. بهداشتی در محل مناسب و به تعداد مور

  دستشوئی  1توالت و  1نفر کارگر  5-1) 1

  دستگاه)  3نفر از هر کدام  25دستشوئی ( 1توالت و  1نفر  10نفر به ازاء هر  25-6 )2 

  دستگاه) 5نفر از هرکدام  50دستشوئی ( 1توالت و  1نفر  15نفر به ازاء هر  26- 55) 3

  دستگاه) 7نفر از هر کدام  100دستشویی ( 1توالت و  1نفر  20ر نفر به ازاء ه 56 - 115 )4

  دستگاه) 13نفر از هر کدام  250دستشوئی ( 1توالت و  1نفر  25نفر به ازاء هر  116- 266 )5

  دستشوئی. 1توالت و  1نفر اضافی  30نفر به باال به ازاء هر  266از  )6 

آن براي کارگران مرد و  6تا  1و بندهاي  25وجود توالت و دستشوئی بشرح مفاد ماده  -تبصره 

  کارگران زن بصورت کامالً جدا و مستقل از هم اجباریست. 

  

  26ماده 

و  37و  30،31 ،27و  20لغایت  15باید داراي شرایط مندرج در مواد  12حمام مذکور در ماده 

ذیل بوده و باید  این آیین نامه بوده و تعداد آن نیز متناسب با تعداد کارگران بشرح جدول 38

مشابه توالت و دستشوئی براي کارگران مرد و کارگران زن بطور جداگانه محاسبه و اعمال و 

  بصورت کامالً جدا و مستقل از هم در محل هاي مناسب وجود داشته باشد. 

  دستگاه   1نفر، کارگر  5-1 )1

  دستگاه)  4نفر  20دستگاه ( 1نفر  5نفر، به ازاء هر  6- 20 )2

  دستگاه)  7نفر  50دستگاه ( 1نفر  10به ازاء هر  ،نفر 21- 50 )3

  دستگاه) 10نفر  100دستگاه ( 1نفر  20نفر، به ازاء هر  51 – 100 )4
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  نفر اضافی یکدستگاه 20نفر به باال به ازاء هر  100از  )5

  

  27ماده 

  ام گیرد.امل انجدستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت ک

نصب هود با ابعاد متناسب، از جنس مناسب و مجهز به هواکش با قدرت مکش کافی  - تبصره

  باال ي دستگاه پخت الزامیست. 

  

  28ماده 

  محل شستشو و نگهداري ظروف باید در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل ازآن باشد. 

  

  29ماده 

آبکشی) یا توسط دستگاههاي  -ظروف باید در ظرفشوئی حداقل دو مرحله اي (شستشو 

  اتوماتیک شسته شود. 

  تعداد و ظرفیت هر ظرفشوئی باید متناسب با تعداد ظروف باشد.  -1تبصره

  هر لگن یا هر واحد ظرف شوئی باید مجهز به آب گرم و سرد باشد.  -2تبصره

ظروف پس از شستشو، در محل مناسب  ،شوئی در صورت نداشتن ماشین ظرف  -3تبصره

در  نها خشک و سپسآز به آب چکان) و بدون استفاده از پارچه و حوله و امثال (قفسه مجه

  .دوقفسه مخصوص ظروف نگهداري ش

  

  30ماده 

قفسه و ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و 

  سانتیمتر باشد.  20فاصله کف آنها از زمین حدود 

  

  31ماده 

  سطح آن از جنس قابل شستشو باشد. و میزکار باید سالم و پیشخوان
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میز کاري که صرفاً جهت تهیه مواد غذائی بکار می رود باید فاقد هر گونه کشو و یا  - تبصره

  قفسه بوده و فضاي زیر آن نیز مورد استفاده قرار نگیرد. 

  

  32ماده 

غذائی بصورت خام، در سبزیجات و صیفی جاتی که در اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد 

اختیار مشتریان گذارده می شود باید در محل مخصوص، تمیز و با آب سالم و مایع ظرف شوئی 

  شستشو شده و پس از گندزدائی آبکشی و مصرف گردد. 

  

  33ماده 

 16انبار مواد غذاي باید قابل تمیز کردن بوده و وضع داخلی آن مطابق با شرایط مندرج در مواد 

این آئین نامه و حجم و فضاي آن متناسب با نیاز و احتیاجات  40لغایت  38 و 20لغایت 

  موسسه باشد. 

انبار مواد غذائی باید به نحو مطلوب تهویه و میزان حرارت و رطوبت آن همواره  - 1تبصره 

  مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد. 

  بهداشتی محل شود.  انبار آرد و شکر باید مطابق نقشه مصوب باالترین مقام -2تبصره 

  قفسه بندي و پالت گذاري در انبار به نحو مطلوب و مناسب انجام شود.  -3تبصره 

  

  34ماده 

کلیه مواد غذائی فاسد شدنی باید در یخچال و یا سردخانه مناسب نگهداري شود و مدت آن 

  بیش از زمانی نباشد که ایجاد فساد یا تغییر کیفیت نماید. 

پزخانه ها و هر نوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و دوش حمام باید پوشش سقف آش - تبصره

  از جنس قابل شستشو و برنگ روشن باشد.
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  35ماده 

قرار دادن مواد غذائی پخته و خام و شسته و نشسته در کنار هم در داخل یخچال ممنوع بوده و 

  شد. یخچال و سردخانه همواره باید تمیز و عاري از هر گونه بوي نامطبوع با

  

  36ماده 

عرضه و فروش مواد غذائی آماده مصرف از قبیل انواع ساندویچ، کباب، آش، غذاهاي پخته، 

غذاهاي فاسد شدنی، شربت آالت و نوشیدنیهاي فله، ترشیجات و شور و خیارشور، شیرینی 

  انواع تنقالت و خشکبار و آجیل فله و امثال آنها بصورت دوره گردي ممنوع است.  ،جات

  

  37 ماده

تهویه مناسب باید به نحوي صورت گیرد که همیشه هواي داخل اماکن سالم، تازه، کافی و 

  عاري از بو باشد. 

  

  38ماده 

  درجه سانتیگراد باشد.  30در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل اماکن نباید بیشتر از 

  

  39ماده 

 500تا  200وکس، آرایشگاه ل 200تا  100شدت روشنائی نور طبیعی یا مصنوعی در آشپزخانه 

لوکس  200تا  150لوکس، محلهاي فرآوري و تولید و بسته بندي  200تا  100لوکس، نانوائی 

(بسته به نوع کار) و در محوطه عمومی و انبار مراکز و اماکن کارگاهها و کارخانجات موضوع 

ا دستشوئی و حمامه ،لوکس و در راهرو، سرسرا، رختکن، توالت 100این آئین نامه باید حداقل 

  لوکس باشد. 150تا  50باید بین 
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  40ماده 

براي جلوگیري از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالی باید پیش بینی هاي الزم با توجه به 

  حجم کار و نوع فعالیت و تعداد کارگران بعمل آید. 

  

  41ماده 

این آیین نامه و هم چنین هتلها کارگاهها و کارخانجات تولیدي مواد غذائی و بهداشتی مشمول 

طریقه کامالً بهداشتی جمع آوري ه و متل ها و امثال آنها موظفند زباله تولیدي را همواره ب

نگهداري موقت، حمل و نقل و دفع نمایند بطوریکه اقدامات آنها مورد تأیید مقامات بهداشتی 

  باشد. 

  

  42ماده 

، قابل حمل و با حجم مناسب و تعدد کافی زباله دان در پوش دار، زنگ نزن، قابل شستشو

  موجود باشد.

محل مناسبی قرار گرفته و اطراف آن همواره  ردان باید مجهز به کیسه زباله و دزباله  - تبصره

 تمیز باشد.  

  

  43ماده 

هیچ وجه نباید در داخل ه گربه و موش و سایر حیوانات ب ،سگ ،حشرات مگس، پشه و سایر

  ارخانجات دیده شوند. اماکن و کارگاهها و ک

وجود سگ نگهبان در کارخانجات و محلهاي مشابه مشروط بر اینکه به هیچ وجه با  - تبصره

محلهاي تهیه و تولید و نگهداري و توزیع مواد غذایی و افراد شاغل در این قسمتها در ارتباط و 

  تماس نباشد بالمانع است. 

  

  



مجموعه قوانین مرتبط با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ■ 42   ̀

 

  44ماده 

و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آئین نامه نقشه کلیه ساختمانهاي اماکن عمومی 

  به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد. 

  

  45ماده 

اماکنی که اجازه قبول مسافر دارند باید عالوه بر رعایت کلیه موارد بهداشتی واجد شرایط زیر 

  باشند: 

متر مربع  5عداد تختخوابها باید طوري باشد که براي هر تخت حداقل در هر اطاق ت - 1تبصره 

  مساحت منظور گردد. 

در  -3هر اطاق داراي دستشوئی مجهز به صابون (ترجیحاً صابون مایع باشد) تبصره  -2تبصره 

تخت حداقل دو دستگاه مستراح (یکدستگاه مردانه و یک دستگاه زنانه)  18هر طبقه به ازاء هر 

  ط کامال بهداشتی وجود داشته باشد. با شرای

تعداد دوش آب گرم و سرد در هر طبقه از ساختمان نباید کمتر از مجموع تعداد  -4تبصره 

  مستراحهاي همان طبقه باشد. 

در صورتیکه در داخل اطاقها امکانات صحیح و قابل قبول براي آشپزي وجود نداشته  -5تبصره 

  اشتی و مجهز در هر طبقه الزامیست.باشد وجود آبدارخانه با شرایط بهد

لوکس) بوده و لغزنده نباشد،  100پله باید داراي حفاظ و روشنائی کافی (حداقل  - 6تبصره  

  سانتیمتر باشد.  30سانتیمتر و عرض آن حداقل  18ارتفاع پله حداکثر 

الهم) باید با پتو و امث ،حوله، ملحفه، روبالشی، پردهالبسه و لوازم پارچه اي مانند ( - 7تبصره 

درمان و  ،دستگاههاي اتوماتیک در محل مناسب که مطابق نقشه استاندارد وزارت بهداشت

  ضدعفونی، خشک و اطو شود.  ،آموزش پزشکی باشد شستشو

  

  46ماده 

استخرهاي شنا  رو امثال آن ممنوع می باشد. مگر دوجود هر گونه حوض یا حوضچه پاشوي 

  نامه . این آیین  58مطابق مواد ماده 
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هاي آب نما طوري طراحی گردند که حوضچه  ،در رستورانها و چایخانه هاي سنتی- تبصره

همواره در آنها آب در گردش بوده و امکان دسترسی به آب براي مشتریان و اطفال آنها فراهم 

  نگردد. 

  

  47ماده 

ف و نگهداري هر گونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذائی غیر قابل مصر

  ضایعات در محل کار ممنوع است. 

  

  48ماده 

 pHنصب دستگاه کلرزنی و سیستم تصفیه آب در استخرهاي شنا الزامی است و کلر باقیمانده و 

آب استخر می بایست روزانه و به دفعات کافی اندازه گیري و در دفتر مخصوص ثبت و هنگام 

   مراجعه بازرسین بهداشت محیط براي کنترل ارائه گردد.

(حسب  میلی گرم در لیتر 5/3تا  1میزان کلر باقیمانده در آب استخر می بایست بین  - تبصره

 و باالخره مشخصات فیزیکی، شیمیائی و 8تا  2/7آن حدود  pHنظر مقامات بهداشتی) و 

  آموزش پزشکی باشد.  باکتریولوژي آن مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و

  

  49ماده 

درجه سانتیگراد باشد و درجه حرارت  25استخر سرپوشیده باید حدود درجه حرارت آب در 

درجه سانتیگراد گرمتر و یا یک درجه سانتیگراد سردتر از  5هواي اطراف استخر نباید بیش از 

  آب استخر باشد.

  

  50ماده 

حداقل مساحت مورد نیاز براي هر شناگر در استخرهاي مخصوص شناگران (با عمق متوسط 

 8/1متر ) برابر  1متر مربع و در استخرهاي آموزشی (با عمق متوسط  5/1تر) معادل م 8/1حدود 

  متر مربع می باشد.
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در استخرهاي چند منظوره الزم است مساحت مورد نیاز براي هر نفر در هر قسمت بر  -تبصره 

  اساس نوع بهر برداري از همان قسمت محاسبه و اعمال شود. 

  

  51ماده 

ل از ورود و به هنگام خروج از محوطه استخر دوش گرفته و بدن خود را شناگران بایستی قب

  کامالً شستشو نمایند، مسئولیت اجراي آن بعهده مدیر استخر می باشد.

   

  52ماده 

استخر باید مجهز به دوش آب سرد و گرم بوده و حداقل تعداد آن به تناسب مدت زمان استفاده 

  در هر نوبت استخر بشرح زیر باشد:

  و گرم  نفر شناگر یکدستگاه دوش بهداشتی آب سرد 5ساعته، به ازاء هر  2ف) براي هر نوبت ال

  و گرم  نفر شناگر یک دستگاه دوش بهداشتی آب سرد 7ساعته، به ازاء هر  3ب) براي هر نوبت 

  و گرم  نفر شناگر یکدستگاه دوش بهداشتی آب سرد 10ساعته، به ازاء هر  4ج) براي هر نوبت 

  و گرم  نفر شناگر یکدستگاه دوش بهداشتی آب سرد 20ساعته، به ازاء هر  6اي هر نوبت د) بر

  

  53ماده 

  نفر  شناگر باید یکدستگاه مستراح با شرایط کامالً بهداشتی وجود داشته باشد. 40به ازاء هر 

  

  54ماده 

با شرایط  و گرم نفر شناگر باید حداقل یکدستگاه دستشوئی مجهز به آب سرد 75به ازاء هر 

  کامالً بهداشتی وجود داشته باشد.

  

  55ماده 

رختکن باید داراي وسعت کافی و متناسب با تعداد کمدها بوده و موازین بهداشت عمومی در 

  آن رعایت گردد. 
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  56ماده 

به ازاء هر شناگر در هر نوبت استفاده از استخر باید جایگاه محفوظ و مناسب براي حفظ لباس 

  شته باشد. شناگران وجود دا

  

  57ماده 

شانه، برس و  ،توزیع و استفاده از وسایلی مانند مایو، حوله، کاله، دمپائی، بینی بند، لنگ، تیغ

امثال آنها بصورت مشترك در حمامها و آرایشگاهها و استخرهاي شنا و محلهاي مشابه ممنوع و 

  مسئولیت آن متوجه مدیر و متصدي مکان می باشد. 

  

  58ماده 

توي مایع ضد عفونی کننده، بمنظور ضد عفونی پاي شناگران بنحوي تعبیه گردد که حوضچه مح

  شناگران بعد از دوش گرفتن و قبل از ورود به محوطه استخر الزاماً از داخل آن عبور نمایند. 

  

  59ماده 

این آئین نامه بنحوي  16پوشش سطح محوطه اطراف استخر عالوه بر شرایط مندرج در ماده 

موجب لغزندگی و بروز حادثه براي شناگران نشود. ضمناً شستشو و ضد عفونی مرتب باشد که 

  محوطه استخر الزامی است. 

  

  60ماده 

ابعاد و مشخصات فنی ساختمان استخر و تجهیزات وتأسیسات آن باید مطابق نقشه مصوب 

  سازمانهاي مسئول مربوطه باشد. 

  

  61ماده 

کافی براي استفاده شناگران در محوطه استخر وجود  الزم است آبسرد کن مناسب و به تعداد

  داشته باشد. 
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  62ماده 

شرایط بهداشتی بوفه و رستوران موجود در محوطه استخر مشمول مواد مربوطه مندرج در فصل 

  پنجم این آئین نامه می باشد.

  

  63ماده 

نع وضعیت ساختمانی و شیب بندي موج شکن و سر ریز استخر باید بنحوي باشد که ما

  برگشت آب بداخل استخر شود. 

  

  64ماده 

  حضور نجات غریق واجد شرایط و متناسب با تعداد شناگران در محوطه استخر الزامیست . 

  

  65ماده 

وجود وسایل نجات غریق از قبیل چوب، تیرك، لوله عصائی شکل، حلقه نجات، تیوب، طناب 

  و سایر وسایل مورد نیاز در محل استخر الزامی است. 

  

  

  وسایل و لوازم کار -فصل سوم

  66ماده 

  ظروف مورد استفاده باید داراي شرایط زیر باشد:

  ظروف شکستنی باید تمیز، بدون ترك خوردگی و لب پریدگی باشد. -1

وسایل و ظروف فلزي که براي تهیه و نگهداري و مصرف مواد غذائی بکار می روند باید  -2

  سالم، صاف و بدون زنگ زدگی باشند. 

وسایل و ظروف غذا باید پس از هر بار مصرف شسته، تمیز و برحسب ضرورت ضدعفونی  -3

  گردیده و در ویترین یا گنجه مخصوص که محفوظ باشد نگهداري شود.
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  67ماده 

  استفاده از ظروف و وسایل مشروحه زیر ممنوع می باشد:

  دیگ و ظروف مسی اعم از اینکه سفید کار شده یا نشده باشد. -1 

  گوشت کوب و قاشق چوبی و سربی   -2 

  قندان بدون درپوش مناسب  -3

ظروف فاقد در ثابت و مخصوص براي عرضه موادي از قبیل نمک، فلفل، سماق، شکر و  -4

  امثال آنها

هر نوع ظروف و ابزاریکه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غیر مجاز -5 

  شناخته و آگهی می شود. 

  

  68ماده 

مشخصات ظروف، وسایل و دستگاههایی که براي مراحل مختلف تولید و بسته بندي  جنس و

ن مواد بکار می مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی در کارگاهها و کارخانجات تولید ای

  درمان و آموزش پزشکی باشد.  ،ید وزارت بهداشتروند باید مورد تأئ

  

  69ماده 

وه، انواع لبنیات، امثال آنها باید در ظروف بسته بندي یکبار مصرف مواد غذایی مانند بستنی، آبمی

مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخته شده از مواد اولیه نو (غیر 

بازیافتی) و مرغوب و حتی االمکان تجزیه پذیر و همواره سالم، تمیز و بهداشتی عرضه می 

  گردد. 

ئی مذکور در ماده فوق که توسط واحدهاي تولیدي مجاز و داراي آن دسته از مواد غذا - تبصره

پروانه هاي معتبر بهداشتی تهیه و بطرق مجاز دیگر بسته بندي و عرضه می شوند از شمول ماده 

  مذکور مستثنی می باشند. 
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  70ماده 

سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از جنس قابل شستشو و به رنگ 

  وشن باشد. ر

  

  71ماده 

  صندلیها و نیمکتها باید سالم و تمیز باشد. 

  

  72ماده 

براي هر مسافر تازه وارد باید از ملحفه، روبالشی و شمد تمیز و سالم استفاده شود و تعویض 

  آنها حداقل هر سه روز یکبار اجباریست. 

  

  73ماده 

  ملحفه ممنوع است. استفاده از لحاف، پتو، تشک و بالش کثیف و مندرس و بدون 

  

  74ماده 

استفاده از تختخوابهائی که داراي پارگی یا شکستگی و یا گودرفتگی فنر باشد وایجاد سر و 

  صداي غیر طبیعی نماید ممنوع است. 

  

  75ماده 

استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذهائیکه تمیز نباشد و روزنامه و همچنین کیسه هاي 

  بسته بندي مواد غذائی ممنوع است.چیدن و پالستیکی  جهت پی

  

  76ماده 

جعبه هاي مقوائی و پاکتهاي کاغذي که براي بسته بندي مواد غذائی استفاده می شوند باید از 

  جنس سالم و استاندارد و کامالً تمیز بوده و از نوع بازیافتی نباشد. 
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  77ماده 

صب شیر آب باالي ظرف خمیر ظروف خمیر گیري باید صاف و تمیز و بدون درز باشد. ن

  گیري الزم است.

کوشش شود از دستگاههاي خودکار براي تهیه خمیر و سایر مواد مخلوط کردنی  -تبصره 

  استفاده گردد. 

  

  78ماده 

براي حمل و نقل و جابجائی مواد غذائی فاسد شدنی  مانند انواع گوشت دام و طیور و آبزیان، 

و آبزیان، کله و پاچه و آالیش  و پخته غذائی  دام و طیورفرآورده هاي خام  ،مواد پروتئینی

خوراکی دام، شیر و محصوالت لبنی و امثال آنها باید منحصراً از وسائط نقلیه مخصوص و 

  مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود. 

  

  79ماده 

دد بمصرف براي حمل و نقل و جابجائی، هر نوع ماده غذائی که بدون شستشو و پخت وپز مج

میرسد، همچنین انواع نان، شیرینی جات و خشکبار و امثال آنها باید از وسائط نقلیه مخصوص 

  و مجهز به اطاقک محفوظ و مناسب، تمیز و بهداشتی استفاده شود. 

  

  80ماده 

براي حمل و نقل مواد اولیه مصرفی و محصوالت نهایی کارگاهها و کارخانجات تولید مواد 

غالت، میوه جات و سبزیجات باید صرفاً از وسایط نقلیه مخصوص حمل و  ،غذائی، حبوبات

  نقل این مواد که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد استفاده شود. 
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  81ماده 

فوق الذکر با جابجائی مواد غذائی  80لغایت  78کلیه افرادي که در وسائط نقلیه موضوع مواد 

این آئین نامه در خصوص اخذ کارت معاینه پزشکی و تبصره  2شمول ماده سر و کار دارند م

  هاي ذیل آن می باشند. 

  

  82ماده 

صاحبان وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و 

  نقل مواد غذایی توسط وسیله نقلیه مربوط را از وزارت بهداشت اخذ نمایند.

حمل و نقل هر نوع کاالي غیر از مواد غذایی توسط وسایط نقلیه  مجاز حمل این مواد  -تبصره 

ممنوع و عالوه بر اخذ جریمه موجب توقف وسیله نقلیه متخلف بمدت حداقل یکماه خواهد 

  شد. 

  

  83ماده 

این آیین نامه توسط وسایط  80لغایت  78حمل و نقل مواد غذایی و بهداشتی موضوع مواد 

ر مجاز ممنوع و عالوه بر اخذ جریمه، موجب توقف وسیله نقلیه متخلف بمدت حداقل نقلیه غی

  یک ماه خواهد شد.

   

  84ماده 

استفاده از انبرك مخصوص از جنس استنلی استیل براي برداشتن دانه هاي شیرینی جات، خرما، 

  یر، حلوا و امثال آنها الزامیست.خیارشور، قطعات پن
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صاحب یا مدیر محلهاي  سئول بهداشت محل و مأمورین نظارت و تکالیفوظایف م -فصل چهارم

  مشمول قانون
  

  85ماده 

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي نظارت و بازرسی 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و  13بهداشتی  از محلهاي مشمول قانون اصالح ماده 

وند موظفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر تخلف و تنظیم گزارش بهداشتی تعیین می ش

  مسئول بهداشتی محل معرفی نمایند.به 

مسئول بهداشت محل رئیس مرکز بهداشت شهرستان یا رئیس مرکز بهداشتی درمانی  -1تبصره 

ه  علوم شهري یا روستایی است که با تشخیص و ابالغ معاون امور بهداشتی دانشگاه یا دانشکد

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل تعیین می شود. 

مأمور نظارت یا بازرس بهداشت به کاردان یا کارشناسی گفته می شود که دوره  - 2تبصره 

مخصوص بهداشتی را گذرانده و از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا 

براي امور بازرسی و نظارتی در زمینه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 

  مسائل بهداشت محیطی و بهداشت مواد غذایی بکار گمارده شده و داراي کارت بازرسی باشد. 

کارت بازرسی کارت مخصوص مدت داري است که عکس بازرس روي آن الصاق و  -3تبصره 

ن کارت منحصراً مشخصات کامل شناسنامه اي، تحصیالتی و شغلی وي در آن درج شده باشد. ای

توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با امضاي وزیر) یا  دانشگاههاي علوم پزشکی و 

فوق صادر و  2خدمات بهداشتی درمانی( با امضاي رئیس دانشگاه) براي بازرسین موضوع تبصره 

  هر گونه سوء استفاده از آن جرم محسوب می شود. 

  

  86ماده 

عالوه بر معرفی صاحب یا مدیر  ،ورت تأیید گزارش مأمور نظارتمسئول بهداشت محل در ص

مؤسسه و یا صاحب یا راننده وسیله نقلیه به دادگاه، کتباً به وي اخطار می نماید ظرف مدت 

  روز تا دو ماه حسب نوع و تعداد نواقص)، نواقص بهداشتی را برطرف نماید.  15معین (
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  87ماده 

داده شده، محل داراي نواقص بهداشتی باشد. بازرس  در صورتیکه پس از انقضاي مهلت

بهداشت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نماید و مسئول مذکور پس از 

رسیدگی و تأیید گزارش بازرس بهداشت مکلف است عالوه بر معرفی متخلف به دادگاه محل 

موقتاً براي مدت حداقل یک هفته  ساعته 48تا  24تعیین شده را با دستور کتبی و صدور اخطار 

تعطیل و در مورد وسایط نقلیه دستور توقف در پارکینگ آنرا براي مدت حداقل یک هفته به 

  نیروي انتظامی ابالغ نماید. 

  

  88ماده 

تعطیل موقت محل با الك و مهر ویا مهر و موم کلیه درها و راههاي نفوذي و نقاط حساس 

ر برق و امثال آنها و در مورد وسایط نقلیه توقف وسیله نقلیه مانند شیرهاي آب و گاز و کنتو

مربوطه توسط نیروي انتظامی در پارکینگ و تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه 

  علت تعطیل یا توقف همراه خواهد بود. 

 مسئولیت نگهداري از الك و مهر یا مهر و موم و اطالعیه علت تعطیل یا توقف بعهده - 1تبصره 

  صاحب یا مدیر موسسه تعطیل شده یا صاحب و یا راننده خودرو متوقف شده می باشد. 

شرایط توقف وسیله نقلیه و صورت مجلس و سایر موارد برخورد با وسیله نقلیه طبق  -2تبصره 

  دستور العملی خواهد بود که توسط نیروي انتظامی و وزارت بهداشت مشترکاً تنظیم می شود. 

  

  89ماده 

الك و مهر  یا مهر و موم و همچنین برداشتن موانع ورود به محل تعطیل شده و یا  شکستن

داخل شدن به وسیله نقلیه متوقف شده بدون کسب مجوز کتبی از مسئول بهداشت محل موجب 

تعقیب قانونی صاحب یا مدیر موسسه تعطیل شده و یا صاحب و راننده خودرو متوقف شده 

  خواهد بود. 
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  90ماده 

صاحب یا مدیر  ،ز انقضاي مدت تعیین شده براي تعطیل موقت محل یا توقف وسیله نقلیهپس ا

موسسه تعطیل شده یا صاحب یا راننده وسیله نقلیه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول 

متضمن اجراي قانون به مسئول بهداشت محل، تقاضاي بازگشایی محل تعطیل شده یا رفع 

  می نماید. شده  را توقف وسیله نقلیه متوقف

مسئول بهداشت محل در صورت قبول تقاضا و تعهد متقاضی، محل تعطیل شده را صرفاً براي 

رفع نواقص بهداشتی با دستور کتبی موقتاً بازگشایی و حسب مورد دستور رفع توقف خودرو 

  متوقف شده را براي رفع نواقص صادر می نماید.

  

  91ماده 

وسیله نقلیه با شکستن الك و مهر و یا مهر و موم کلیه درها و  بازگشایی محل و یا رفع توقف

راههاي نفوذي و تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه حاوي در حال رفع نواقص 

  بهداشتی است، اجازه بهره برداري ندارد همراه خواهد بود. 

  

  92ماده 

هداشتی، تقاضاي بهره برداري صاحب یا مدیر مؤسسه یا وسیله نقلیه، پس از رفع کلیه نواقص ب

از محل یا وسیله نقلیه را به مسئول بهداشت محل تسلیم و مسئول مذکور موظف است مأمور 

  نظارت را ظرف مدت دو روز اداري جهت بازرسی اعزام نماید. 

  

  93ماده 

بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسی، چنانچه کلیه نواقص بهداشتی برطرف شده باشد 

کتباً به مسئول بهداشت محل گزارش و مسئول مذکور در صورت تأیید گزارش  مراتب را

  بازرس بهداشت اجازه بهره برداري از محل با وسیله نقلیه را کتباً صادر نماید. 

  



مجموعه قوانین مرتبط با مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی ■ 54   ̀

 

  94ماده 

اقدام به بهره برداري قبل از رفع کلیه نواقص بهداشتی و اخذ مجوز بهره برداري از مسئول 

مجدد محل یا توقف مجدد وسیله نقلیه براي حداقل مدت یک  بهداشت محل، موجب تعطیل

  این آیین نامه خواهد شد.  87و  86ماه بدون نیاز به طی مراحل مندرج در مواد 

  

شمول مواد این آیین  طبقه بندي اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات از لحاظ -فصل پنجم

  نامه
  

  95ماده 

  از لحاظ شمول مواد این آئین نامه بشرح ذیل است:  طبقه بندي اماکن و مراکز و محلها

شامل محلهاي تهیه و  74تا  72و  65، 48، 45، 41کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -1

فروش مواد غذایی که داراي محل پذیرایی از مشتري می باشند از قبیل رستوران، چلوکبابی، 

  مثال آنها می باشد.سلف سرویس، تاالر پذیرایی، کافه قنادي و ا

 72و  65لغایت  48،  45، 26لغایت  24، 12، 8 ،7کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -2

شامل محلهاي تهیه و فروش مواد غذائی که داراي محل پذیرائی از مشتري بوده لیکن  74لغایت 

، سیراب و شیردان، فاقد آشپزخانه هستند از قبیل کبابی، حلیم پزي، آش پزي، کله پزي، جگرکی

اغذیه و ساندویچ، پیتزا، مرغ سوخاري، چایخانه و قهوه خانه، آبمیوه و بستنی فروشی، بوفه و 

  امثال آن می باشد.

شامل  74لغایت  70و  65لغایت  45و  24، 23، 8کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -3 

کباب، چلوخورش، کباب، جوجه کباب، محلهاي تهیه و توزیع مواد غذایی از قبیل انواع چلو 

  پلو، آش و... امثال آنها که فاقد امکانات پذیرایی از مشتري در محل هستند می باشد.

 45 و 41و  32  و 29 لغایت 24و  12و  10و  8و  7کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -4

خواروبار و لبنیات  شامل سوپر مارکت، 84و 77و  74لغایت  70و  68 و 66لغایت  48و 

  فروشی و بخش عرضه مواد غذایی در فروشگاههاي بزرگ، تعاونی و زنجیره اي می باشد.

لغایت  48و  46 و 45 و 32 و 29 و 28 و 24 و 23کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -5 

و آب نبات  شامل کارگاهها و کارخانجات تولید انواع مواد غذائی و نیز نبات 74لغایت  70و 65
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پزي، قند ریزي حلوا سایز و عصار(آبغوره و آبلیمو کشی و تهیه ترشیجات)، خشکبار، انواع نان، 

  لبنیات سازي، کشک سائی و بستنی سازي و امثال آن می باشد. 

 45 و 33 و 32 و 29 لغایت  24 و 12 و 10 و 8 و 7 کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد -6

شامل فروشگاههاي گوشت و مرغ و  84 و 80و 79 و 77 و 74 لغایت 68 و 66 لغایت 48 و

  ماهی و میگو و آالیش خوراکی دامی و سایر مواد پروتئینی می باشد. 

شامل هتل ها، متل ها، مهمانخانه  68 ،65لغایت  48، 8کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -7

  ها و پانسیونها می باشد. 

 و 65لغایت  48 و 41 و 33 و 28 و 12 و 10و 8 و 6آئین نامه باستثناي مواد کلیه مواد این -8

  شامل مسافرخانه ها و مهمانپذیرها می باشد.  84لغایت  77 و 69 و 68

 32 و 29 لغایت  24 و 12 و 10 و 8 و 7 و 6 و 4 کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد -9

شامل آرایشگاهها می  84لغایت  72 و 69لغایت   58 و 56لغایت  48 و 45 و 41 و 35 لغایت

  باشد. 

 و 33 و 32 و 29 و 28 و 26 و 23 و 10 و 8 و 6  کلیه مواد این آئین نامه به استثناي مواد- 11

  شامل حمامها می باشد.  84لغایت  58و  56لغایت  48 و 45 و 41 و 35 و 34

، 78، 74لغایت  48، 45، 35، 34، 32، 29، 28، 23، 8کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -12

  شامل نانوائیها می باشد. 84

لغایت  48- 45- 41- 32- 29لغایت  24-12-10-8-7کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -13 

  شامل عطاري و بقالی می باشد.  74-77-78-84

-45-41-35-34-32-29لغایت 24-12-10-8-7کلیه مواد این آئین نامه باستثناي مواد  -14

  شامل میوه و سبزي فروشیها می شود.  84لغایت  74،77لغایت 48

ضوابط بهداشتی و مفاد فنی آئین نامه اجرایی سایر محلها و اماکن و مراکز و کارگاهها و  -15

هداشتی متعاقباً قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و ب 13کارخانجات مشمول اصالح ماده 

  .اعالم خواهد شد
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  :مسئول فنی

در  و بسته بندي دیکه داراي شرایط الزم جهت کنترل و نظارت بر تول شود یبه فردي اطالق م

با مدرك حداقل کارشناسی  یی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیکارخانجات مواد غذا و ها کارگاه

ده و به رشته هاي مرتبط با صنعت غذا مطابق با چارت مسئولین فنی بو ریصنایع غذایی و سا

   قانونی رسیده باشد. فنی و تهیکم دییتا

نسبت به معرفی مسئول فنی اقدام  دیبابهداشتی زمان اخذ پروانه بهره برداري  در يدیواحد تول

را که از طرف مدیریت  يکارآموز و آموزشیو مسئول فنی موظف است دوره هاي  دینما

وده و پروانه اخذ موفقیت طی نم با، دگرد یاعالم م یو بهداشت ، آرایشییینظارت بر مواد غذا

  نماید.

  

 :پروانه مسئول فنی

در  براي نظارت جهت فرد واجد شرایطصالحیت علمی و فنی  پروانه مسئول فنی گواهینامه

  .گردد یم پس از صدور پروانه بهره برداري صادر و باشد یواحد تولیدي م

  

  :یو بهداشترایشی ، آغذائیمواد  يدیفنی مراکز تول وظایف مسئولین

بسته بندي و امور مربوطه  و تولید، هیدرزمان مصرف مواد اول يدیحضور فعال در واحد تول -

  گیرد.  مسئول فنی قرار تایید مورد الزامی بوده و هر ماده اولیه قبل از مصرف باید

، سالن تولید یه،از جمله دریافت مواد اول یدمرتبط با تول يها بخش یهبر کل یدمسئول فنی با -

سرپرستان هر قسمت  یتکه با مسئول یشگاه و ...آزما، گرم خانه، سردخانه، انبارها، سته بنديب

 و بهداشتی کارگران و دستگاه هاي تولید بر وضعیت یزن نظارت داشته باشد وگیرد،  یصورت م

گونه اي که قابل دسترسی  به ید،بایگانی نما را آنمدارك  یهو کل نظارت داشته باشدبسته بندي 

 باشد. ربط يارشناسان ادارات نظارت دانشگاه هاي ذک

مسئولین فنی  ییو گردهما ینارهاسم–که مسئول فنی در دوره هاي آموزشی  یدر صورت -

دانشگاه علوم پزشکی  یالزم است موضوع با هماهنگو یا به مرخصی می رود،  نماید یشرکت م

  ه فعالیت دارد.تعیین جانشین موسسه اجاز منحصراً با وصورت گیرد مربوطه ب
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پروانه هاي ساخت به مدیرعامل کارخانه و در صورت عدم  یدابالغ به موقع جهت تمد -

 گزارش نماید.  یو بهداشت یشیآرا یدنیآشام ییاقدام وي مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذا

به تحویل رونوشت  و تایید و مسئول فنی پس از ارائه استعفانامه به صورت کتبی به کارفرما -

 ماه بیشتر یکاز  بایست یکه نم( یطفرد واجد شرا یمعرفزمان اداره نظارت دانشگاه مربوطه تا 

بدیهی است در صورت عدم  .باشد یم نظر مسئولیت فنی موسسه مورد کماکان عهده دار) شود

 پس از مدت مقرر موسسه مجاز ادامه فعالیت تولیدي نخواهد بود. یدحضور مسئولین فنی جد

اولیه به کارخانه و مجوز خروج  مواد ورود مجوز صدور و یفیبهداشتی و ک ییدیهتأ -

 .گردد یمحصول نهایی از کارخانه توسط مسئول فنی انجام م

 .کند ینظر مسئول فنی انجام وظیفه م یرکارخانه ز یفیکنترل بهداشتی و ک یشگاهآزما -

  

  :یهمواد اول يو نگهدار یهنکات مهم در ته

 یهپروانه ساخت بوده و مواد اول يدارا یدداخل با یدمصرف از منابع تول مورد یهکلیه مواد اول -

  دانشگاه هاي علوم پزشکی باشد. یااز اداره کل نظارت  ورود مجوز يدارا یدوارداتی با

 انبار مسئول فنی اجازه نگهداري در ییدو تا یشآزما پس از خریداري شده صرفاً یهمواد اول -

 دارند. مصرف را و

انبار  در خارج و انبار از رد شده باید قبول و یرقابلغ یاتاریخ مصرف گذشته و  یهمواد اول -

 تکلیف نگهداري شوند. یینتا تع یعاتضا

 باشد.ء انقضا و تاریخ تولید و بر اساس تاریخ ورود باید انبار در یهچرخش مواد اول -

بدون نقص  لم وساداراي مجوز،  یدبا در موقع ورود به انبار یهظروف بسته بندي مواد اول -

  باشند.

ن مشخصات الزم آ در و مستندات کارخانه نگهداري شود در باید یهشناسنامه کلیه مواد اول -

 شماره پروانه ساخت یا ،آدرس کارخانه تولیدکننده نام و ،نام تجاري ،ییجمله نام شیمیا از

  .و توسط مسئول فنی امضاء شوددرج  ...ء و انقضا و تاریخ تولید ،ورود مجوز
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  :محصول نهایی ينکات مهم در مورد نگهدار

  مسئول فنی رسیده باشد. ییدبه تاباید مصرف  یتاز نظر قابل یعمحصول تولیدي قبل از توز -

  موجود باشد. یشگاهآزما محصول در یشاتمستندات انجام آزما -

با توجه به و مسئول فنی  ییدمورد تاباید نوع و جنس ظروف بسته بندي محصول  -

  انه ساخت و از درجه غذایی باشد .مندرجات پرو

بهداشتی رعایت  یشیآرا یدنیآشام یقانون مواد خوراک 11برچسب گذاري با استناد ماده  -

 .گردد

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  

  اسالمی  مجازات قانون از موادي

  موادي از قانون آئین دادرسی کیفري
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ماده  289ویب رسید. این قانون به تص 1304ماه سال  يددر در ایران اسالمی قانون مجازات 

داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزي انقالب سه قانون حدود و قصاص، دیات 

با اصالحاتی در یک  1370به تصویب رسید. سه قانون مذکور در سال  1361و کلیات در سال 

مرداد  قانون مجازات اسالمی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در قانون جمع شد.

به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی رسید و مجمع  1370

تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعالم کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا 

بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت  يها قانون تعزیرات و مجازات 1375شد. در سال 

  سال دیگر تمدید شد. 10 اجراي آن براي

براي تصویب یک قانون جامع، الیحه مجازات اسالمی شامل کلیات،  1386سرانجام سال 

حدود، قصاص و دیات از سوي قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این 

 قانون مجازات اسالمی ایران الیحه به مجلس فرستاده شد. 1386الیحه در دولت، آذر سال 

  ده دارد.ما 729است و  جمهوري اسالمی ایراندر  کیفريین مجموعه قوانین تر مهم

 
 47ماده 

جرایم مجازات  در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید براي هر یک از

در این قسمت  جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و

وان در قانون، عن تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی

  .گردد جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می

شده  حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر - تبصره

 ت.اس

  

 529ماده 

قانون تشکیل شده  هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکی از شرکت هاي غیر دولتی که مطابق

نماید عالوه بر جبران  جارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمالاست یا یکی از ت

  .خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد
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 530ماده 

در مواد قبل را  هر کس مهر با تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه هاي مذکور

آورد استعمال کند یا  وق و منافع آنها ضرر واردبدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حق

دو سال حبس محکوم  سبب استعمال آن گردد عالوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا

  .خواهد شد

  

    543ماده 

عالماً هرگاه محلی یا چیزي بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی 

ماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ ها را بشکند یا محو ن آن و عامداً

  .سال محکوم خواهد شد 2ماه تا  3 تلقی شود، مرتکب به حبس از

شود و  سال تا دو سال محکوم می کیکه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از  یدر صورت

 ه حبس یامجازات مستحفظ یک تا شش ما ،اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد

  .ضربه شالق خواهد بود 74حداکثر 

  

  607ماده 

ین دولت در حین انجام وظیفه آنان مأمورهر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به 

  شود و مجازات آن به شرح ذیل است: یمبه عمل آید تمرد محسوب 

  اه تا دو سال.هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش م -1

  هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. -2

  در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.  -3

اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگري هم بشود به مجازات هر دو جرم  -تبصره 

  محکوم خواهد شد.
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  609ماده 

ز روساي سه قوه یا معاونان رییس جمهوري یا وزرا یا یکی از هر کس با توجه به سمت، یکی ا

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شوراي نگهبان یا 

ي دولتی و ها شرکتو  مؤسساتو  ها وزارت خانهقضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا کارکنان 

آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ها در حال انجام  وظیفه یا به سبب  شهرداري

  شود. یم) ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي محکوم 74(

  

  663ماده 

هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذیصالح توقیف شده است، بدون اجازه 

له کننده یا متصرف مالک آن باشد به دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخ

  حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

  

  688ماده 

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا 

توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد 

، استفاده غیرمجاز فاضالب در خیابانها و کشتار غیرمجاز دامم کننده در رودخانه ها، زباله مسمو

خام یا پس آب تصفیه خانه هاي فاضالب براي مصارف کشاورزي ممنوع می باشد و مرتکبین 

چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند، به حبس تا یک سال محکوم 

  د.خواهند ش

تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست  – 1تبصره 

می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم  شناخته

مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط 

  ود. زیست و سازمان دامپزشکی خواهد ب
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منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از: پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا  -2بصره ت

هوا یا خاك یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوري که به حال 

  .انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد

اجرا  مبالغ ذکر شده در این مجموعه مربوط به زمان تصویب قوانین بوده و در زمانتوضیح: 

 ت.تغییراتی را خواهد داش

  

  )1392(مصوب سال  موادي از قانون آئین دادرسی کیفري

جرم، تعقیب متهم، است که براي کشف  يو قواعد مقررات مجموعه  آیین دادرسی کیفري

میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأي، طرق  تحقیقات مقدماتی، میانجی گري، صلح

اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستري 

  دیده وضع شده است. و رعایت حقوق متهم و بزه

  

 ضابطان دادگستري و تکالیف آنان -فصل دوم  بخش دوم)

  28ماده 

ت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ ضابطان دادگستري مأمورانی هستند که تح

آثار و عالئم و جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن 

 .متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند

  

  29ماده 

 :ضابطان دادگستري عبارتند از

طان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ضاب -الف 

 .ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف  - ب 

نسبت  شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان محول شده ضابط دادگستري محسوب می

  سپاه  بسیج  مقاومت  نیروي  به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطالعات و مأموران
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اسالمی. به گزارش خبرگزاري تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: همچنین  انقالب   پاسداران

آنان سایر نیروهاي مسلح در مواردي که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به 

 .شوند محول شود، ضابط محسوب می

کارکنان وظیفه، ضابط دادگستري محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط  -تبصره 

کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.  در این مورد انجام وظیفه می

 .این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست

  

  30اده م

احراز عنوان ضابط دادگستري، عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیري مهارتهاي 

الزم با گذراندن دورههاي آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان 

دادگستري است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و 

 .نظر قانونی بدون اعتبار استاز 

طور مستمر دورههاي آموزشی حین خدمت را جهت کسب  دادستان مکلف است به - 1تبصره 

 .مهارتهاي الزم و ایفاء وظایف قانونی براي ضابطان دادگستري برگزار نماید

ط نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توس آیین -2تبصره 

وزیر دادگستري و با همکاري وزراي اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و کشور و 

فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه 

 .رسد می

  

  31ماده 

جوانان منظور حسن اجراي وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نو به

شود. وظایف و حدود اختیارات آن به  در نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران تشکیل می

 .موجب الیحهاي است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود
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  32ماده 

عنوان ضابط به عهده دارند با  ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حیث وظایفی که به

ضائی نیز در اموري که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دادستان است. سایر مقامات ق

 .دارند

ارجاع امر از سوي مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی  - تبصره

 .شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است¬نمی

  

  33ماده 

ي مربوط را حداقل هر دو دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف ضابطان، واحدها

دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این  ماه یکبار مورد بازرسی قرار می

 .کند شود، قید و دستورهاي الزم را صادر می منظور تهیه می

  

  34ماده 

دستورهاي مقام قضائی به ضابطان دادگستري به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر 

موارد فوري که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر  شود. در می

شود و ضابط دادگستري باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در  می

صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام 

 .قضائی برساند

  

  35ماده 

ي مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین ضابطان دادگستر

 .کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند می

چنانچه اجراي دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین  -تبصره 

 .مقام قضائی مربوط ارسال کنند شده، گزارش آن را با ذکر علت براي دادستان یا
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  36ماده 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد 

 .و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود

  

  37ماده 

ی در وقت قبول نمایند. شکایت شفاه ضابطان دادگستري موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه

صورت مجلس قید و به امضاي شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، 

مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق 

شود. ضابطان دادگستري مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به  می

 .نزد دادستان ارسال کنندفوریت پرونده را 

  

  38ماده 

ضابطان دادگستري مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندي از خدمات 

 .هاي حقوقی آگاه سازند مشاورهاي موجود و سایر معاضدت

  

  39ماده 

ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به 

 .قضائی ذکر کنندمراجع 

  

  40ماده 

دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص  افشاي اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه

  .مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي که قانون معین میکند، ممنوع است
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  41ماده 

توانند أخذ  قضائی نیز نمیضابطان دادگستري اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات 

تأمین را به آنان محول کنند. به گزارش خبرگزاري تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: در 

هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات 

 .شود این قانون اقدام می

  42ماده 

نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد 

 .و با رعایت موازین شرعی انجام شود

  

  43ماده 

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستري از 

سی یا منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطالع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازر

عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش  احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم را به

دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی 

 .کند مناسب را اتخاذ می

  

  44ماده 

د مراتب را براي کسب ضابطان دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهو

کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم،  تکلیف و أخذ دستورهاي الزم به دادستان اعالم می

کند. ضابطان دادگستري  دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می

عالئم و ادله  درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار،

وقوع جرم و جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات الزم 

رسانند.  دست آمده را به اطالع دادستان می را انجام میدهند و بالفاصله نتایج و مدارك به

شماره  همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی،

کنند. ضابطان دادگستري در اجراي - تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می
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) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و 46این ماده و ذیل ماده(

 .امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد

  

  45ماده 

 :زیر مشهود است جرم در موارد

در مرئی و منظر ضابطان دادگستري واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل وقوع  -الف

 .جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند

اند، حین وقوع جرم یا بالفاصله پس از  دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده بزه -ب 

 .ن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنندآ

بالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم  -پ 

 .یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد

اصله پس از متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالف -ت

 .وقوع جرم دستگیر شود

جرم در منزل یا محل سکناي افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در  -ث

همان حال یا بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکناي خود 

 .درخواست کند

 .و وقوع آن را خبر دهد متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند -ج 

 .متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد -چ 

) این قانون به 302چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ( -1تبصره 

صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان میتوانند 

 .راي جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورنداقدامات الزم را ب

ولگرد کسی است که مسکن و مأواي مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه  - 2تبصره 

 .معینی ندارد
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  46ماده 

ضابطان دادگستري مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطالع دهند. چنانچه 

جام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، دادستان اقدامات ان

ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را براي کشف جرم و تکمیل 

دارند. چنانچه در جرائم مشهود،  نظر نگه توانند متهم را تحت تحقیقات به عمل آورند، اما نمی

قیقات ضروري باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را نگهداري متهم براي تکمیل تح

بالفاصله و به طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصمیم قانونی 

به اطالع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را 

 .تحت نظر قرار دهند

  

  47ماده 

نظر قرار گیرد، ¬هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت 

باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعالم شود. دادستان یا قاضی 

نظر  کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت

 .اقدام قانونی به عمل آورد قرار گرفتن متهم

  

  48ماده 

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضاي حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و 

توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل 

د مالحظات کتبی خود را براي تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باش می

 .درج در پرونده ارائه دهد

اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت  - تبصره

داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهاي (الف)، 

ار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر ) این قانون، تحت نظر قر302(ب) و (پ) ماده (

 .قرار گرفتن امکان مالقات با وکیل را ندارد
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  49ماده 

به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، 

نظر قرار گرفتن وي، به هر طریق ممکن، به دادسراي محل اعالم میشود.  نشانی و علت تحت

رستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات دادستان هر شه

راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت الزم را براي رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و 

کند تا به  فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستري استان مربوط اعالم می

دین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق همان نحو ثبت شود. وال

نظر ¬نظر بودن آنان اطالع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت مراجع مزبور از تحت

نظر منافات نداشته باشد،  قرار گرفتن، تا حدي که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت

 .ضروري است

  

  50ماده 

وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از  نظر میتواند به شخص تحت

نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت الزم را در این خصوص بهعمل آورند،  تحت

نظر نباید از چنین حقی استفاده کند.  مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت

 .مراتب را براي أخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضائی برسانند در اینصورت باید

  

  51ماده 

نظر یا یکی از بستگان نزدیک وي، یکی از پزشکان به تعیین  بنا به درخواست شخص تحت

آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط  عمل می نظر معاینه به دادستان از شخص تحت

 .میشود
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  52ماده 

ظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در این قانون در هرگاه متهم تحت ن

صورت مکتوب در اختیار وي قرار دهند و رسید  مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به

 .دریافت و ضمیمه پرونده کنند

  

  53ماده 

نظر بودن، تاریخ و ساعت  نظر، علت تحت ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شخص تحت

آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد 

قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. 

بودن را در دفتر خاصی ثبت و نظر ¬غاز و پایان تحت ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ

 .ضبط کنند

در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص  - تبصره

 .پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی داراي اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد

  

  54ماده 

رس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان یا بازپ

کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت  اند به آنان تسلیم می داده

 .دیگري از سوي مقام قضائی به آنان ارجاع شود

  

  55ماده 

رائم ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در ج

طور کلی به  غیرمشهود با اجازه موردي مقام قضائی است، هر چند وي اجراي تحقیقات را به

 .ضابط ارجاع داده باشد

  

  56ماده 
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ضابطان دادگستري مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و 

 .مکانهاي غیرمرتبط با موضوع خودداري کنند

  

  57ماده 

دادگستري در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگري را که چنانچه ضابطان 

تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم 

مجلس، بالفاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وي عمل  صورت

 .میکنند

  58ماده 

گام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستري باید به هن

ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در 

صورتمجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این 

شود و ضابطان بازرسی را انجام  اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می

 .دهند می

  

  59ماده 

گذاري نمایند، در  ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره

 .کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند مجلسی که براي مقام قضائی ارسال می صورت

ري اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در گذا رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره - تبصره

دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از 

 .خدمات دولتی است

  

  60ماده 

ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤاالت تلقینی یا اغفال کننده  در بازجویی

هام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤاالتی و و سؤاالت خارج از موضوع ات
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همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت 

 .مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد بازجویی باید در اوراق صورت

  

  61ماده 

م تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدي باشد که تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجا

 .براي تحقیقات مقدماتی مقرر است

  

  

  

  62ماده 

هاي ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و  تحمیل هزینه

جمعآوري ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیري 

یت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضائی وي، حما

 .تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است

  

  63ماده 

)، 51)، (49)، (42)، (41)، (40)، (39)، (38)، (37)، (35)، (34)، (30تخلف از مقررات مواد (

ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک ) این قانون توسط 141) و (59)، (55)، (53)، (52(

  .سال انفصال از خدمات دولتی است
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  سومفصل 

  

  قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی
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در مفهوم عام  تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی بر تخلفات اقتصادي،

تعابیر مختلف در  و از صدر اسالم تا کنون تحت عناوین وپدیده اي تازه و بدیع نبوده 

دنیا نیز متناسب با  ي حقوقی شناخته شدهها نظامي اسالمی وجود داشته و در سایر ها حکومت

  تشکیالت قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

قانون تحت عنوان  مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تصویب دو قانون 23/12/67در مورخ  

رسیدگی به تخلفات  تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی،

ي تحت نظارت وزارت ها ونیسیکم بخش غیر دولتی را به محاکم انقالب اسالمی و دولتی را به

یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل  ادامه 1373کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 

گذاري و توزیع کاال و خدمات و اجراي  ور اقتصادي و لزوم هماهنگی مراجع قیمتدولت بر ام

واحده قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی  مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده

امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و  مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه 19/7/73مصوب 

حکم قطعی و اجراي آن به دولت (قوه  رت، رسیدگی و صدورغیر دولتی، اعم از بازرسی و نظا

اقدام نمایند که  23/11/67حکومتی مصوب  مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات

  این امر نیز تا کنون ادامه دارد.

تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و ماده و چهار فصل در موضوعات  44این قانون در 

و  یخشک و ملزومات پزشکی، دندان پزشک یرع و فروش دارو و شتعزیرات توزی، درمانی

تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و و همچنین  آزمایشگاهی

  باشد. یم بهداشتی

تولید، توزیع،  حکومتی در امور بهداشتی و درمانی به تعزیرات تعزیراتاز قانون  فصل سوم

  .شود یممربوط  دنی، آرایشی و بهداشتیش مواد خوردنی، آشامیروف

کمیسیونی  در مورد جرایم موضوع این قانون کهدارد  قانون تعزیرات حکومتی مقرر می 11ماده 

 بهداشت مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان

رسیدگی  موضوع را بدواً درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و

 سازمان تعزیرات حکومتی به نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم جهت تعیین مجازات

  نماید. معرفی می
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در تخلفات تعزیراتی همانند  11کمیسیون ماده  مستنبط از ماده قانونی مذکور، جایگاه و نقش

زبور و مرجع تعیین قضائیه بوده و مرجع تشخیص تحقق جرم، منحصراً کمیسیون م نقش قوه

  براي متخلف، شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است. مجازات

بهداشتی به دبیرخانه  ،داروئی ، غذایی،گزارشات واصله از کارشناسان نظارتی بر امور درمانی

کمیسیون ارجاع و پس از بررسی به تعزیرات حکومتی ارجاع تا حکم قطعی در مورد متخلفان 

  صادر شود. 

  

  :باشد یمزیر اصلی  ايعضا داراي 11ون ماده کمیسی

  .و نماینده وزیر بهداشت به عنوان رئیس کمیسیون علوم پزشکی ریاست دانشگاه )1

  .معاونت درمان دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون )2

  ریاست نظام پزشکی. )3

زشکی، دامپسازمان رئیس نماینده تعزیرات حکومتی، سایر اعضاي این کمیسیون عبارتند از 

معاونت درمان، معاونت غذا و دارو و معاونت معاونین و کارشناسان تخصصی هر حوزه از 

  بهداشتی دانشگاه و ...

  .باشد یم دانشگاه علوم پزشکی در حوزه معاونت درمان 11دبیرخانه کمیسیون ماده 

  

  یدرمان و بهداشتی امور در حکومتی تعزیرات قانون سوم فصل

  بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد فروش توزیع، تولید، تعزیرات
  

  31ماده 

بندي مشخص به  تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با عالمت و بسته

قانون مواد  9و  8نامه اجرایی ماده  آیین 1ماده  گردد طبق فهرست صورت بازرگانی عرضه می

به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط 

زیر محکوم  يها باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات پزشکی می و آموزش

  شود: می

  تعطیل واحد تولیدي غیر مجاز بالفاصله و ضبط کاالي تولیدي به نفع دولت.  -مرتبه اول  
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ه نقدي تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به هاي مرتبه اول، جریم عالوه بر مجازات -مرتبه دوم  

  حجم تولید غیر مجاز. 

  هاي مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدي به نفع دولت.  عالوه بر مجازات -مرتبه سوم  

  چنانچه واحد تولیدي مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کاالیی نماید: 

  دي به نفع دولت. تعطیل خط تولید و ضبط کاالي تولی -مرتبه اول  

هاي مرتبه اول، جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به  عالوه بر مجازات -مرتبه دوم  

  حجم تولید. 

 عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدي تا مدت شش ماه.  -مرتبه سوم  

  

  32ماده 

 فنی انجام گیرد، در صورت تخلف : تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول

 تعطیل تولید با حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده. –مرتبه اول 

 مرتبه اول، ضبط کاالي تولیدي به نفع دولت. يها عالوه بر مجازات -مرتبه دوم

 مرتبه دوم جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال. يها عالوه بر مجازات -مرتبه سوم

 سال. تعطیل واحد تولیدي تا یک -به چهارممرت

  

  33ماده 

حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید 

 :شود یزیر محکوم م يها داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات

 فنی. اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول -مرتبه اول

 هزار ریال. صد کیمرتبه اول جریمه نقدي تا مبلغ  يها عالوه بر مجازات -مرتبه دوم 

 جریمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ریال. -مرتبه سوم

 تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه. -مرتبه چهارم
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  34ماده 

ده هاي تولیدي کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطالعاتی بر روي کلیه محصوالت و فرآور

روي  زیخود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را ن

زیر  يها محصوالت، حسب مورد درج نماید. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات

 :شود یمحکوم م

 .اخطار و جریمه نقدي تا مبلغ دویست هزار ریال -مرتبه اول 

 .جریمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ریال -مرتبه دوم 

 .جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه سوم 

  

  35ماده 

تولید کنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در 

بر  تخلف از مفاد این ماده، در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت .باشند یپروانه ساخت م

محسوب  یفروش اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد از مصادیق کم فروشی و یا گران

 :شود یزیر محکوم م يها گردیده و متخلف به مجازات

 تا مبلغ دو هزار ریال. یفروش الف : گران

 .جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریال -مرتبه اول

نصب پارچه در محل واحد به عنوان جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریال و  -مرتبه دوم 

 فروش. گران

و معرفی از رسانه  واحد جریمه نقدي تا مبلغ ده هزار ریال نصب پارچه در محل -مرتبه سوم 

 .فروش هاي گروهی به عنوان گران

 از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال یفروش ب : گران

 .یفروش هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانجریمه نقدي از مبلغ ده  -مرتبه اول 

و نصب پارچه در  یفروش جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران - مرتبه دوم 

 .فروش محل واحد به عنوان گران
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و نصب پارچه  یفروش جریمه نقدي از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گران -مرتبه سوم 

 .فروش و معرفی از رسانه هاي گروهی به عنوان گران در محل واحد

 از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال یفروش ج : گران

 .یفروش جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گران -مرتبه اول 

ل واحد و نصب پارچه در مح یفروش جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گران - مرتبه دوم 

 .فروش به عنوان گران

و نصب پارچه در محل  یفروش جریمه نقدي از پنج تا هشت برابر میزان گران - مرتبه سوم 

 .فروش رسانه هاي گروهی به عنوان گران واحد و معرفی از

 بیش از پنج میلیون ریال یفروش د : گران

 .یفروش جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گران -مرتبه اول 

و نصب پارچه در محل واحد  یفروش جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گران -مرتبه دوم 

 .فروش به عنوان گران

و نصب پارچه در محل واحد  یفروش جریمه نقدي از هشت تا ده برابر میزان گران -مرتبه سوم 

 .فروش رسانه هاي گروهی به عنوان گران و معرفی از

بکار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف که مواد اولیه  یدر صورت

 :شود یزیر محکوم م يها به مجازات

 معدوم نمودن کاال. ،ضبط کاالي تولیدي و در صورت سمی و یا زیان آور بودن –مرتبه اول 

 .جریمه نقدي تا پنج میلیون ریال ،مرتبه اول يها عالوه بر مجازات –مرتبه دوم 

 .سال تعطیل واحد تولیدي تا یک ،مرتبه دوم يها عالوه بر مجازات -سوممرتبه 

  

  36ماده 

ع یو سایر اماکن که حق فروش یا توز ها یها، تعاون ها، سوپرمارکت پخش، فروشگاه يها شرکت

کاالي خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از 

که داراي پروانه  باشند ین مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مکاالهاي مشمول قانو
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ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشند. تخلف از این 

  :شود یزیر محکوم م يها امر جرم بوده و متخلف به مجازات

  بزرگ يها یپخش و تعاون يها الف: شرکت

  .ضبط کاال به نفع دولتاخطار و  -مرتبه اول

جریمه نقدي تا یک میلیون ریال با توجه به حجم  ،مرتبه اول يها عالوه بر مجازات -مرتبه دوم 

  کاال.

محکومیت مدیرعامل شرکت به زندان از یک تا  ،مرتبه دوم يها عالوه بر مجازات -مرتبه سوم

  شش ماه.

  .ها و سایر اماکن  و سوپرمارکت ههاب: فروشگا

  .ضبط کاال به نفع دولتاخطار و  -لمرتبه او

  هزار ریال. صد کیجریمه نقدي تا  ،مرتبه اول يها عالوه بر مجازات -مرتبه دوم 

  هزار ریال. پانصدجریمه نقدي تا  ،مرتبه اول يها عالوه بر مجازات -مرتبه سوم

 تعطیل واحد از یک تا شش ماه. -در صورت تکرار

  

  37ماده 

و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کاالي غیر بهداشتی  ها ی، تعاونها ها، سوپرمارکت فروشگاه

خودداري نمایند. عرضه و تحویل کاال با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و 

  :شود یم زیر محکوم يها متخلف به مجازات

  .ضبط کاال به نفع دولتاخطار کتبی و  -مرتبه اول

اي مرتبه اول، جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب عالوه بر مجازاته -مرتبه دوم

  حجم کاال. 

 تعطیل واحد از یک تا شش ماه.  هاي مرتبه دوم، عالوه بر مجازات -مرتبه سوم
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  38ماده 

وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در  يها ها و شرکت سازمان

این قانون عرضه نمایند که  31خود را به تولید کنندگان موضوع ماده کاالي  توانند یصورتی م

واحدهاي مذکور داراي مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت درمان و آموزش 

  : شوند یزیر محکوم م يها پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازات

  وارد کنندگان : )الف

  .تا مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدي -مرتبه اول 

  .جریمه نقدي از یک میلیون تا ده میلیون ریال -مرتبه دوم 

  .سال کیجریمه نقدي از مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت  -مرتبه سوم 

  تولید کنندگان : )ب

  .جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال -مرتبه اول 

  .میلیون تا پنج میلیون ریالجریمه نقدي از یک  -مرتبه دوم 

 .جریمه نقدي تا مبلغ ده میلیون ریال -مرتبه سوم 

  

  39ماده 

ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی،  متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه

 يها آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل

هاي ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت  ري و پرورش دام و طیور و کشتارگاهنگهدا

. متخلفین از مفاد این ماده، به ازاي هر مورد نقص باشند یمحیطی در محل فعالیت خود م

  :شوند یزیر محکوم م يها بهداشتی به مجازات

  .هزار ریال تا پنجاه هزار ریال کیجریمه نقدي از مبلغ  -مرتبه اول 

  .هزار ریال صد کیجریمه نقدي از مبلغ دو هزار ریال تا  -مرتبه دوم 

  .جریمه نقدي از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال -مرتبه سوم 

  .مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه يها عالوه بر مجازات -مرتبه چهارم
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لغو پروانه کسب متصدي و  صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، بارد–تبصره

 .باشد یمحل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص م ،یا مسئولین

  

  40ماده 

در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته 

هر دو متخلف محسوب و به حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا  باشد،

  :گردند یزیر محکوم م يها مجازات

  اخطار کتبی و جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال.  -مرتبه اول  

  جریمه نقدي تا مبلغ پنج میلیون ریال.  -مرتبه دوم  

  تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.  -مرتبه سوم  

  زندان از یک تا شش ماه. -مرتبه چهارم  

  

  41ده ما

 وزارت توسط که اي ویژه بازرسین و ناظرین وسیله به قانون دراین مندرج تخلفات گزارش

 می تعیین درمان اي بهداشت منطقه سازمانهاي عامل مدیر یا و آموزش پزشکی و درمان بهداشت

  گردد. می تهیه شوند،

 

  42ماده 

  برسد. بازرسین ویژه و ناظرین تایید به باید قانون این در مندرج تخلفات گزارشات کلیه

  

  43 ماده

 غیر و کاالهاي مجاز اسامی منظم طور به است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت

 نماید. اعالم مقتضی نحو به عموم جهت بهداشتی) را و آرایشی قانونی (خوردنی، آشامیدنی،

  

  44  ماده

 بود. نخواهند دیگر قانونی هايمجازات اجراي مانع قانون این موضوع حکومتی تعزیرات اعمال



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  چهارمفصل 

  

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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تبصره در جلسه علنی روز  79ماده و  77متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مشتمل بر 

تأیید  به 18/10/1392مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  3/10/1392شنبه مورخ   سه

  د:یبه شرح زیر ابالغ گردو شوراي نگهبان رسید 

  

  تعاریف، مصادیق و تشکیالت  -فصل اول

  1ماده 

  روند:  اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می

قاچاق کاال و ارز: هر فعل یا ترك فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط  -الف

براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و  به ورود و خروج کاال و ارز گردد و

تعیین شده باشد، در مبادي ورودي یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن   براي آن مجازات

  در بازار داخلی کشف شود. 

  کاال: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادي دارد.  -ب

ات، حوالجات ارزي و سایر ارز: پول رایج کشورهاي خارجی، اعم از اسکناس، مسکوک -پ

  اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت مالی کاربرد دارد. 

تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهاي الزم و ارائه  -ت

کردن  به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج

   یا ارز، انجام دهند. کاال

  کاالي ممنوع: کاالیی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.  -ث

کاالي مجاز مشروط: کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب  -ج

  قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. 

الیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز کاالي مجاز: کا -چ

  به کسب مجوز ندارد. 

ارزش کاالي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سیف کاال(مجموع قیمت خرید کاال در  -ح

هایی که به  مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودي زمان کشف و سایر هزینه
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گیرد که براساس باالترین نرخ ارز اعالمی توسط بانک مرکزي  محل کشف تعلق می آن کاال تا

  شود.  در زمان کشف محاسبه می

ترین بازار داخلی  ارزش کاالي قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کاال در نزدیک -خ

ادراتی هایی مانند عوارض ویژه ص فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه عمده

  گیرد.  هایی که به آن کاال تعلق می و کلیه یارانه

هاي نفتی و محصوالت  فهرست و ارزش کاالي قاچاق خروجی مربوط به فرآورده - تبصره

پتروشیمی حسب مورد متناسب با باالترین قیمت خرید کاال در بازارهاي هدف و یا براساس 

  شود.  سط وزارت نفت و ستاد اعالم میباالترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر تو

بهاي ارز: باالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در زمان  -د

  گردد.  کشف اعالم می

بندي کاالست و  اي چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه شناسه کاال: شناسه -ذ

(بارکد)  شود و به صورت رمزینه امانه ثبت میمشخصات ماهوي هر قلم کاال احصاء و در یک س

  گردد.  و یا نظایر آن بر روي کاال نصب یا درج می

اي چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد  شناسه رهگیري: شناسه - ر

یابد.  بندي با ابعاد مشخص اختصاص می نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهاي داراي بسته

، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعالم و ماهیت

  شود.  رهگیري است و در قالب یک رمزینه بر روي کاالهاي مزبور نصب یا درج می

اسناد خالف واقع: اسنادي است که در آن خصوصیات کاالي ذکر شده از حیث نوع، جنس،  - ز

  اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. تعداد و وزن با کاالي 

اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده  - ژ

موجب ترخیص کاال، حواله فروش و یا قبض خرید کاالي متروکه، ضبطی و بالصاحب، پروانه 

، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت (ترانزیت)، عبور

(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافري صادره  بري عبور، پروانه کران

شود  توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرك تکمیل و تأیید می

از هر حیث تطبیق نماید و مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کاال 
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فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال با توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب 

  باشد. 

اسناد گمرکات کشورهاي خارجی و یا اسنادي که داللتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از 

  شوند.  کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی

ریزي و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط  مان یافته: جرمی است که با برنامهقاچاق ساز -س

یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که براي ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس 

 گیرد.  از تشکیل، هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می

از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق  اي: شخصی است که بیش قاچاقچی حرفه -ش

  شود. 

) قانون مدیریت خدمات کشوري است که 5دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده( -ص

به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کشف آن را 

  برعهده دارد. 

هاي اجرائی است که به موجب  دولت: هر یک از دستگاهدستگاه مأمور وصول درآمدهاي  -ض

  باشد.  قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت می

  ستاد: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.  - ط

  

  2ماده 

موارد زیر نیز ذکر شده است،  22/8/1390عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 

  شود:  قاچاق محسوب می

بري به کشور در مهلت مقرر  برنگرداندن کاالي اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران -الف

  در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کاال 

هاي  اضافه کردن کاال به محموله عبوري (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله -ب

  داخل کشور عبوري در 

  اظهار کاال به گمرك با ارائه اسناد و یا مجوزهاي جعلی  -پ
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تعویض کاالي صادراتی داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی  -ت

  براي کاالي جایگزین شده 

  22/8/1390 ) قانون امور گمرکی مصوب122( (ر) ماده ورود کاالي موضوع بند -ث

رداتی با نام یا عالمت تجاري ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط اظهار کاالي وا -ج

  با قصد متقلبانه 

واردات کاال به صورت تجاري با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و  -چ

هاي  مقررات مربوط براي کاالهاي مورد مصرف شخصی مانند تسهیالت همراه مسافر، تعاونی

  و ملوانی در صورت عدم اظهار کاال به عنوان تجاري به تشخیص گمرك مرزنشینی 

خروج کاالهاي وارداتی تجمیع شده مسافري و کاالهاي مشمول تسهیالت مرزنشینی و  -ح

  هاي مرزي، بدون رعایت تشریفات قانونی  ملوانی از استان

ط دولت و بدون ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توس -خ

  يمجوزهاي الزم از بانک مرکز

آوري و فروش اموال تملیکی و یا سایر  هاي فروش سازمان جمع عرضه کاال به استناد حواله -د

  ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله  دستگاه

فروشی با رعایت  عرضه کاالهاي وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیري در سطح خرده -ذ

  ) این قانون 10ده (ما

هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در  - ر

  مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات موجود 

  سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر  - ز

  

  3ماده 

امور اجرائی، پیشگیري و ریزي، هماهنگی و نظارت در حوزه  گذاري، برنامه به منظور سیاست

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل از وزیران دادگستري، 

اطالعات، امور اقتصادي و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و 

ذیربط آنان و دو شهرسازي، جهادکشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان 
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هاي اقتصادي و قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی به  نفر از نمایندگان عضو کمیسیون

آوري و فروش اموال تملیکی،  هاي تعزیرات حکومتی، جمع انتخاب مجلس و رؤساي سازمان

صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهاي مسلح، 

یروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، رؤساي کل بانک مرکزي و گمرك جمهوري فرماندهی ن

اسالمی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و 

قضائیه و نماینده   صنایع و معادن و کشاورزي ایران و معاون اجتماعی و پیشگیري قوه

  گردد.  جمهور یا نماینده ویژه وي تشکیل می ه با ریاست رئیساالختیار رئیس قوه قضائی تام

جمهور و یا نماینده ویژه وي با رعایت اصل یکصد و  تصمیمات این ستاد پس از امضاي رئیس

اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کاال و ارز براي تمامی  ) قانون127بیست و هفتم(

  االجراء است.  هاي اجرایی الزم دستگاه

قضائیه،   هاي مرتبط با امر پیشگیري و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه دستگاه سایر

هاي عضو  نیروهاي نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و دستگاه

  ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاري الزم را با آن داشته باشند. 

ها به  ریزي، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان ن برنامهکمیسیو - تبصره

  شود.   ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشکیل می

  

  4ماده 

تواند حسب مورد  به منظور هماهنگی و نظارت بر اجراي وظایف مندرج در این فصل، ستاد می

ارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیري از قاچاق کاال و ارز متشکل از نمایندگان هاي ک کارگروه

  هاي عضو ستاد تشکیل دهد.  دستگاه

معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیري  -1تبصره 

  از قاچاق کاال و ارز را برعهده دارد. 

ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات  ین کارگروهکلیه پیشنهادها و تصمیمات ا -2تبصره 

  االجراء است.  این قانون الزم
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  5ماده 

مند آن با پیشنهاد ستاد  دولت مکلف است به منظور پیشگیري از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام

هاي الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر  جمهور سامانه و پس از ابالغ رئیس

  اندازي نماید.  آیند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله کاال و ارز را ایجاد و راهفر

هاي  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه

باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک  شده می اندازي راه

  شوند.  وقی به ممنوعیت از فعالیت تجاري تا شش ماه محکوم میسال و اشخاص حق

شده به موجب این  هاي راه اندازي هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانه -1تبصره 

ماه تا دوسال حبس  قانون و افشاي اطالعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش

  شود.  محکوم می

هاي موضوع این  خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانهوارد نمودن اطالعات  -2تبصره 

قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی 

  شود.  محکوم می

هاي صنعت،  ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و با همکاري وزارتخانه -3تبصره 

یی(گمرك جمهوري اسالمی ایران)، بانک مرکزي و سایر معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارا

برداري از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالي قاچاق اقدام  هاي ذیربط به تهیه، اجراء و بهره دستگاه

  نماید. 

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق 

  باشند.  این سامانه می

) که در بودجه ساالنه 11هاي اجراي حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده( هزینه -4تبصره 

اي که به پیشنهاد ستاد و  نامه شود از محل درآمدهاي این قانون تأمین و مطابق آیین بینی می پیش

  رسد، به مصرف خواهد رسید. ران میشود و به تصویب هیئت وزی وزارت دادگستري تهیه می
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  پیشگیري از قاچاق  -ومفصل د

  6ماده 

) 5) ماده(3مذکور در تبصره(  سازي اطالعات مربوط به سامانه ها و یکپارچه به منظور تجمیع داده

  هاي بروز قاچاق کاال و ارز:  و به منظور کاهش زمینه

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري ستاد و گمرك جمهوري  -الف

افزاري  برداري از سامانه نرم هاي ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره دستگاهاسالمی ایران و سایر 

  سازي و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.  جامع یکپارچه

برداري از این  هاي مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره کلیه دستگاه - تبصره

  ام نمایند. سامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طریق آن اقد

ها و  هاي امور اقتصادي و دارایی و راه و شهرسازي با هدف کاهش توقف وزارتخانه -ب

افزایش دقت در کنترل و بازرسی کاال موظفند به تجهیز مبادي ورودي و خروجی و مسیرهاي 

حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل 

  و نظایر آن اقدام نمایند.  ونقل

وزارت کشور با همکاري ستاد، الیحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزي را با هدف  -پ

کند و به هیئت  هاي اقتصادي مناطق مرزي، تهیه می تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت

  دهد.  وزیران ارائه می

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد -ت

بندي اعتباري براي تجارت داخلی و خارجی، با همکاري ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و  رتبه

معادن و کشاورزي ایران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمی ایران صدور، تمدید و ابطال 

لفات و قاچاق کاال و ارز کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیري از بروز تخ

  ساماندهی نماید. 

هاي اجرائی ذیربط با  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري دستگاه -ث

دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداري کاال و ثبت  افزاري به شناسه استفاده از سامانه نرم

این اماکن با هدف شناسایی  مشخصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهاي ورودي و خروجی از

  کاالهاي قاچاق اقدام نماید. 
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هاي اجرائی عضو آن، به  وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري ستاد و دستگاه -ج

ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام  ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله

  نماید. 

با همکاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت  وزارت راه و شهرسازي موظف است -چ

اي کاال به سامانه فنی ردیاب و  ونقل جاده ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل حمل

  شده اقدام نماید.  کنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طی

وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است در راستاي اجراي برنامه آمایش گمرکات،  -ح

  هاي پیشنهادي ستاد را با هدف پیشگیري از قاچاق کاال، مدنظر قرار دهد.  ویتاول

گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است براي جلوگیري از استفاده مکرر از اسناد  -خ

  گمرکی اقدامات الزم را معمول دارد. 

 در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کاالهاي -د

نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت  ) آیین1پیشنهادي در کارگروه ماده(

هاي اقتصادي ارتکاب قاچاق، پیشنهاد  تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه می

  وزیران قرار دهد.  ستاد را در دستور کار هیئت

شود و به  هاي مربوط تهیه می ي دستگاهنامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکار آیین - تبصره

  رسد.  تصویب هیئت وزیران می
  

  

  7ماده 

بانک مرکزي موظف است در جهت پیشگیري و کنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر 

  را به عمل آورد: 

تعیین و اعالم میزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه  -الف

  نندگان عبوري و مواردي از این قبیل: را

  ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها  ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی -ب
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دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن،  - 1تبصره 

ز مسافري و اي ایجاد نماید که تقاضاي اشخاص از قبیل ار بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه

  عبوري از طرق قانونی تأمین گردد. 

عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله  -2تبصره 

  شود.  اشخاص و واحدهاي صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می

  کند.  دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می -3تبصره 

  

  8ده ما

دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با 

باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت  قاچاق کاال و ارز می

شوند،  ضوابط اداري و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می

  بینی نماید.  در قوانین بودجه هر سال براي ستاد پیشردیفی 

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف 

  شود.  هاي کاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأیید ستاد هزینه می توسط دستگاه

  

  9ماده 

هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با  ستگاههاي انسانی کلیه د به منظور صیانت از سرمایه

ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد  باشند، متناسب با حجم فعالیت قاچاق کاال و ارز می

  رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:  می

  هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش کارکنان و صیانت از آنان  آموزش -الف

راد باتجربه و داراي تخصص الزم براي همکاري با دستگاههاي مسؤول در به کارگیري اف -ب

  امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صورت موقت 

  فرهنگی به منظور ارتقاي سالمت روحی و روانی کارکنان  -هاي رفاهی اجراي برنامه -پ
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  10ماده 

  هاي عضو ستاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:  دستگاه

  مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:  حسب

ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود براي هماهنگی و  -الف

  پیگیري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

هاي  هاي آموزشی با محوریت دستگاه اي و کارگاه ههاي سراسري و منطق برگزاري رزمایش -ب

  کاشف 

هاي الزم بر مسیرهاي ورود و حمل و نقل و  پذیر و نظارت شناسایی و کاهش نقاط آسیب -پ

  مراکز نگهداري کاالي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی 

به منظور حسن اجراي نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهاي صنفی و نظام توزیع کاال  -ت

  مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق 

  هاي کاشف  هاي مردمی در دستگاه آوري گزارش ایجاد واحد جمع -ث

هاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود  شناسی فعالیت دستگاه نظارت و بازرسی براي آسیب -ج

  فرآیندهاي مبارزه 

  

  11ماده 

ب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حس

  ها و پیشگیري از ارتکاب جرم قاچاق کاال و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:  پرونده

  کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیهاختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق  -الف

اچاق کاال و ارز متشکل از اختصاص شعب بدوي و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات ق -ب

نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات  افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین

  حکومتی 

العاده ویژه رئیس و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد  میزان فوق -1تبصره 

گردد. نحوه  قضائی تعیین می) 8) تا(1هاي( العاده ویژه مستمر قضات در گروه ) فوق%80درصد(
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اي است که به پیشنهاد وزیر  نامه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئین

  رسد.  وزیران می  االجراء شدن این قانون به تصویب هیئت ماه از تاریخ الزم  دادگستري ظرف سه

) 5) ماده(4وع تبصره(هاي اجراي حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موض هزینه - 2تبصره 

  شود.  تأمین می

هاي سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستري درباره  ارائه گزارش -پ

هاي  نشده و علل آن، درباره پرونده اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء

   قاچاق کاال و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد

هاي سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان  ارائه گزارش -ت

  هاي قاچاق کاال و ارز به ستاد  درخصوص پرونده

تدوین و اجراي برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم  -ث

  قاچاق کاال و ارز 

قاچاق کاال و ارز و راهکارهاي کاهش زمان  شناسی قضائی علل گسترش جرم آسیب -ج

  هاي علمی  دادرسی با انجام پژوهش

هاي قاچاق کاال و ارز  تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجراي احکام پرونده -چ

  توسط رئیس قوه قضائیه 

ولویت هاي حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کاال و ارز با ا نامه همکاري انعقاد موافقت -ح

  اساسی  ) قانون125کشورهاي مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم(

  

  12ماده 

هاي ساالنه  شده، برنامه  هاي تعیین هاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت کلیه دستگاه

پیشگیري از قاچاق کاال و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه 

  نمایند. 
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  13ماده 

شود  به منظور شناسایی و رهگیري کاالهاي خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می

و تشخیص آنها از کاالهاي قاچاق یا فاقد مجوزهاي الزم از قبیل کاالي جعلی، تقلبی، 

ت شناسه هاي دریاف غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کاالي تجاري منوط به ارائه گواهی

  هاي فوق توسط گمرك است.  ها و شماره شناسه کاال، شناسه رهگیري، ثبت گواهی

در هر حال توزیع و فروش کاالهاي وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو 

  شوند.  شناسه است و در غیر این صورت کاالهاي مذکور قاچاق محسوب می

هاي تخصصی  رت مکلف است با همکاري دستگاهوزارت صنعت، معدن و تجا -1تبصره 

گیري از  هاي با بهره مرتبط، براي شناسایی و رهگیري کاال از بدو ورود تا سطح عرضه سامان

هاي مرتبط  گیري دستگاه هاي نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدي، ایجاد و امکان بهره فناوري

  را از سامانه مزبور فراهم نماید. 

یع و فروش کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و توز -2تبصره 

تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کاال و 

) قانون ساماندهی مبادالت 9باشد. تشریفات قانونی این کاالها با رعایت ماده( شناسه رهگیري می

  شود.  انجام می 22/8/1390) قانون امور گمرکی مصوب 120و ماده( 6/7/1384مرزي مصوب 

نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري ستاد و  آیین -3تبصره 

هاي اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولویت کاالیی و روش نصب شناسه کاال و  دستگاه

ه تخصیص نیازهاي فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه شناسه رهگیري بر روي کاال و نحو

  میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. 

  

  14ماده 

هاي تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیماي جمهوري  دستگاه

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و  اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارتخانه

هاي فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی  ش، علوم، تحقیقات و فناوري موظفند برنامهپرور

هاي ستاد با هدف  هاي ابالغی شوراي عالی انقالب فرهنگی و اولویت را براساس سیاست



 99  ■ فصل چهارم
 

 

افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقاي فرهنگ عمومی براي گرایش به استفاده از کاالي تولید 

  ز مصرف کاالي قاچاق، اجراء نمایند. داخلی و جلوگیري ا

  

  15ماده 

الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در  هاي مرتبط در عرصه تجارت بین دستگاه

ها و  هاي تجاري، حمل و نقل و گمرکی، سیاست نامه فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت

  هاي مصوب ستاد را رعایت نمایند.  برنامه

  

  16ماده 

تاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. س

  شود.  هاي مربوط نمی این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه

بندي آمار و  ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع -1تبصره 

  نماید.  یب میهاي مختلف را تصو اطالعات دستگاه

ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله  -2تبصره 

میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادي مجلس 

  شوراي اسالمی ارائه نماید. 

  

  17ماده 

هاي دیپلماسی خود، مصوبات  ام ظرفیتگیري از تم وزارت امورخارجه موظف است با بهره

ستاد در زمینه پیشگیري از قاچاق کاال و ارز را در حل مشکالت پیش روي مبارزه با قاچاق 

هاي همکاري دو یا چندجانبه به آنها  نامه رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت

  توجه نماید. 
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  اي و ارز  یارانه قاچاق کاالهاي مجاز، مجاز مشروط، -فصل سوم

  18ماده 

هر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداري آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا 

  شود:  هاي نقدي زیر محکوم می ارز، به جریمه

  کاالي مجاز: جریمه نقدي یک تا دو برابر ارزش کاال  -الف

  ارزش کاال  کاالي مجاز مشروط: جریمه نقدي معادل یک تا سه برابر -ب 

  اي: جریمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال  کاالي یارانه -پ 

ارز: جریمه نقدي ارز ورودي، یک تا دو برابر بهاي ریالی آن و جریمه نقدي ارز خروجی،  -ت 

  دو تا چهار برابر بهاي ریالی آن 

تکب به حداقل عرضه و فروش کاالي قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مر -1تبصره 

  شود.  هاي مقرر در این ماده محکوم می مجازات

هاي امور اقتصادي و دارایی و صنعت،  اي با پیشنهاد وزارتخانه فهرست کاالهاي یارانه -2تبصره 

  رسد.  شود و به تصویب هیئت وزیران می معدن و تجارت تهیه می

ي مجاز مشروط را اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالها - 3تبصره 

  نماید. 

  

  19ماده 

) این قانون با کاالي دیگر مخلوط شود و امکان 18در صورتی که کاالي قاچاق موضوع ماده(

هاي ماده مذکور و سایر  تفکیک وجود نداشته باشد تمام کاال ضبط و پس از کسر جریمه

  شود.  لک مسترد میهاي قانونی به نسبت کاالي غیر قاچاق از حاصل فروش به ما هزینه

  

  20ماده 

) این قانون، اعم از زمینی، 18وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کاالي موضوع ماده (

  گردد:  دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می

وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه یکصد میلیون  -الف

  ریال یا بیشتر باشد.  )100,000,000(
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سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه سیصد میلیون  وسایل نقلیه نیمه -ب 

  ریال یا بیشتر باشد.  )300,000,000(

سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه  وسایل نقلیه نیمه -پ 

  ریال یا بیشتر باشد.  )900,000,000نهصد میلیون(

سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه یک وسایل نقلیه  -ت 

  ریال یا بیشتر باشد.  )1,000,000,000میلیارد(

 وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالي قاچاق مکشوفه سه -ث 

  ریال یا بیشتر باشد.  )3,000,000,000( میلیارد

علیه ظرف  شود و در صورتی که محکوم توقیف می در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه -1تبصره 

دو ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، جریمه نقدي مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله 

  گردد.  نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می

در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه  -2تبصره 

باشد وسیله نقلیه ضبط  تکرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده  بار

  می شود. 

مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهیه می شود و  -3تبصره 

  رسد.  به تصویب هیئت وزیران می

ی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخص -4تبصره 

از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطالع مالک براي ارتکاب قاچاق در اختیار وي قرار 

شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و  گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می

  گردد.  معادل ارزش آن به جریمه نقدي مرتکب اضافه می

المالک باشد، عین  که وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب متواري و یا مجهول درصورتی -5ره تبص

شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز  وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوي ولی فقیه تحویل می

آوري و فروش اموال تملیکی به فروش  فروش از نهاد مأذون کاالي مزبور توسط سازمان جمع

  شود.  حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولی فقیه واریز میرسد و وجوه  می
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  21ماده 

) این قانون، برابر 18در صورتی که ارزش کاالي قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (

ریال یا کمتر باشد با قید در  )10,000,000تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (

رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف  میصورتجلسه کشف به امضاي متهم 

آوري و فروش اموال  قید و حسب مورد، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع

شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزي جمهوري  تملیکی تحویل می

  د.گرد از اوراق به متهم ابالغ میاسالمی ایران واریز و رونوشتی 

تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در اداره تعزیرات حکومتی  صاحب کاال و یا ارز می -1تبصره 

شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوي 

  سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کاال نگهداري شود. 

صورت تکرار براي مرتبه سوم و باالتر عالوه بر مرتکب قاچاق موضوع این ماده در  -2تبصره 

  گردد.  ) این قانون محکوم می18ضبط کاال و یا ارز به جریمه نقدي موضوع ماده (

کشف یا پاداش تعلق به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق ال -3تبصره 

  گیرد. نمی

  

  قاچاق کاالهاي ممنوع  –فصل چهارم

  22ماده 

ق کاالي ممنوع گردد یا کاالي ممنوع قاچاق را نگهداري یا حمل نماید یا هرکس مرتکب قاچا

  شود:  ) مجازات می24) و (23شرح زیر و مواد ( بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به

ریال باشد، به جزاي نقدي معادل دو  )10,000,000کاال تا ده میلیون ( که ارزش در صورتی -الف

  چاق تا سه برابر ارزش کاالي ممنوع قا

) 100,000,000) تا یکصد میلیون (10,000,000در صورتی که ارزش کاال از ده میلیون ( -ب

  ریال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش کاالي ممنوع قاچاق 
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) تا یک میلیارد 100,000,000در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون ( -پ

ز شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج ریال باشد به بیش ا )1,000,000,000(

  تا هفت برابر ارزش کاالي ممنوع قاچاق 

ریال باشد به دوسال تا  )1,000,000,000در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ( -ت

  پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالي ممنوع قاچاق 

فقط شامل  22/8/1387) قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوب 702(حکم ماده -1تبصره 

  مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است. 

  شود.  وجوه حاصل از قاچاق کاالي ممنوع، ضبط می -2تبصره 

آالت و ادواتی که جهت ساخت کاالي ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب  -3تبصره 

شود. مواردي که استفاده کننده مالک  گیرد، ضبط می تفاده قرار میقاچاق کاالي ممنوع مورد اس

  باشد.  نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی

طور   فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به -مشروبات الکلی، اموال تاریخی -4تبصره 

ر و آثار سمعی و بصري مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالي ممنوع غیرمجاز، آالت و وسایل قما

  است. 

محل نگهداري کاالهاي قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که  -5تبصره 

شود و در صورتی که  ) این قانون نشود، توقیف و پلمب می24مشمول حکم مندرج در ماده(

حکم قطعی، جریمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از  محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور

  شود.  محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می

  

  23ماده 

) گردد وسیله 22اده(مدر مواردي که کاالي قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهاي(پ) و (ت) 

، ضبط نقلیه مورد استفاده در قاچاق کاالي مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر

  شود:  می

  وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.  -الف
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با استناد به دالیل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت  -ب

شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل کاالي قاچاق دراختیار مرتکب 

  رار داده است. ق

درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدي  - تبصره

  شود.  مرتکب اضافه می

  

  24ماده 

محل نگهداري کاالي قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک 

ته باشد و ارزش کاال بیش از یک عامداً جهت نگهداري کاالي قاچاق در اختیار دیگري قرار گرف

گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج  ) ریال باشد، مصادره می1,000,000,000میلیارد (

برابر ارزش کاالي قاچاق نگهداري شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت 

گیرد و  ادره قرار میپنج برابر قیمت کاالي قاچاق نگهداري شده به قیمت اصل ملک، مورد مص

چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و 

  گردد.  محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می

در صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش 

  شود.  شده به جزاي نقدي وي افزوده می الي قاچاق نگهداريکا

شود و حداکثر ظرف سه ماه از  نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می آیین - تبصره

  رسد.  االجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می الزم تاریخ

  

  25ماده 

محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت 

بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادي، در معرض نابودي و  پیش

کمیاب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شکاري و غیرشکاري اعم از بومی یا مهاجر وحشی به 

ن صدور و خارج نمودن طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزاي این حیوانات مبادرت کند، یا در حی
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دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق 

  کاالي ممنوع محکوم می گردد. 

  تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. 

  

  26ماده 

یار و ماهیان خاویاري که صید، عمل آوري، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاو

شود، بدون مجوز این سازمان مشمول  میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیالت تعیین می

  مجازات قاچاق کاالي ممنوع است. 

  

  27ماده 

ها، ملزومات و  هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام  هاي خوراکی، تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده

  شود.  تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهاي قاچاق به شرح زیر محکوم می

  هاي وارده نیست:  این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت

ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول  هاي دارویی، مکمل قاچاق مواد و فرآورده -الف

  باشد.  ) این قانون می22االهاي ممنوع موضوع ماده(مجازات قاچاق ک

هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی  که کاالي قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده در صورتی -ب

کننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف انسانی  و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی

پزشکی موظف است ظرف ده روز به  کاالهاي مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  این استعالم پاسخ دهد. 

هرگاه کاالي مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف 

) این قانون خواهد شد و 18انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(

گذشته و یا مضر به  ، تاریخ مصرفصورت کاالي مکشوفه، کاالي تقلبی، فاسد در غیر این

  باشد.  سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاالهاي ممنوع می
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هاي این ماده  حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات -1تبصره 

  است. 

براي استعالم  نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان الزم از کاال آیین -2تبصره 

هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت،  مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه

االجراء شدن این  شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم معدن و تجارت و ستاد تهیه می

  رسد. تصویب هیئت وزیران می قانون به

  

  اي   قاچاق سازمان یافته و حرفه - فصل پنجم

  28ماده 

نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب عالوه بر جزاي   که قاچاق کاالهاي ممنوع به در صورتی

  شود:  ترتیب زیر محکوم می ) این قانون به22نقدي مندرج در ماده(

  ) به نود و یک روز تا شش ماه حبس 22درخصوص بند(الف) ماده( -الف

  دو سال حبس ) به بیش از شش ماه تا 22درخصوص بند(ب) ماده( -ب

) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهاي 22درخصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده( -پ

  مذکور 

کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه  - تبصره

 هاي مقرر در بندهاي (الف) و یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات  سازمان

  شوند.  (ب) محکوم می

  

  29ماده 

اي و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود،  درصورتی که کاالهاي مجاز، مجاز مشروط، یارانه

هاي زیر  ) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات18هاي موضوع ماده ( عالوه بر مجازات

  شود.  محکوم می
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ریال باشد  )100,000,000یکصد میلیون ( چنانچه ارزش کاالي مجاز یا مجاز مشروط تا -الف

به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به 

  بیش از شش ماه تا دو سال حبس 

ریال باشد به دو  )100,000,000اي یا ارز تا یکصد میلیون ( چنانچه ارزش کاالي یارانه -ب

تی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات سال تا پنج سال حبس و در صور

  مذکور در این بند 

یافته را  کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان - تبصره

هاي مقرر در بندهاي(الف) و (ب) محکوم  برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات

  شوند.  می

  

  30ماده 

صورت انفرادي و یا سازمان یافته به قصد مقابله با   صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز بهدر 

  نظام جمهوري اسالمی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخالل گسترده

در نظام اقتصادي کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور 

  شود.  گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می می 19/9/1369 مصوب

  

  31ماده 

در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل 

از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم براي تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی 

هاي  هاي معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، عالوه بر مجازات روهو تقویت گ

  گردد.  االرض محکوم می مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی
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  32ماده 

شوند، عالوه بر ضبط کاال و یا ارز  اي محسوب می کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه

 هاي حبس به داکثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري و مجازاتقاچاق، به ح

  شوند:  شرح زیر محکوم می

نود و یک روز تا شش ماه حبس براي کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد  -الف

  ریال )1,000,000,000(

 )1,000,000,000بیش از شش ماه تا دو سال براي کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ( -ب

  ریال

) این 22هاي مندرج در ماده ( اي کاالهاي ممنوع عالوه بر مجازات مرتکبین قاچاق حرفه - تبصره

  شوند. مقرر در این ماده محکوم می  قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس

  

  جرائم مرتبط  - فصل ششم

  33ماده 

لی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتا

سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و 

تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر 

دد و یا با علم مجوزهاي مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کاال و رهگیري، مرتکب جعل گر

به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در 

قانون مجازات اسالمی به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش کاالي موضوع اسناد مجعول 

  شود.  محکوم می

استفاده شده است و خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبالً در ترخیص کاال  - تبصره

  شود.  همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می

  

  

  



 109  ■ فصل چهارم
 

 

  34ماده 

در صورتی که شخص حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر 

سالح و سلب امنیت نحوي مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به 

هاي مقرر براي ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا  مردم نباشد عالوه بر مجازات

  هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود. 

  

  35ماده 

هاي کاشف یا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتکب قاچاق  در صورتی که مأموران دستگاه

نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به  شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب

  شوند.  مجازات مختلس نیز محکوم می

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداري یا برخالف قوانین  -1تبصره 

و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسین اموال 

گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگري مستلزم مجازات  م میدولتی محکو

  شوند.  شدیدتري باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می

هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از  ها و سازمان کارکنان تمامی دستگاه -2تبصره 

) 1ین ماده و تبصره (لیکی نیز مشمول حکم اآوري و فروش اموال تم جمله ستاد و سازمان جمع

  شوند. آن می

  

  مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال  - فصل هفتم

  36ماده 

  شوند:  هاي زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می دستگاه

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -الف

  وزارت جهاد کشاورزي  -ب

  مرك جمهوري اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی گ -پ 

  کنندگان و تولیدکنندگان  سازمان حمایت مصرف -ت
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  سازمان حفاظت محیط زیست  -ث

  سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی  -ج

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  -چ

  هاي نفتی ایران  شرکت ملی پخش فرآورده -ح

  الت ایران شرکت سهامی شی -خ

  شرکت دخانیات ایران  -د

  شوند.  ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می - تبصره

  

  37ماده 

کل گمرك جمهوري اسالمی  هاي کشور زیر نظر رئیس موجب این قانون، حفاظت گمرك  به

بارزه با قاچاق در ایران براي حفاظت اماکن گمرکی و کاالهاي موجود در آنها و امور اجرائی م

محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهاي مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود 

دادرسی کیفري ضابط خاص قضائی محسوب   وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین

  شوند.  می

ن هاي کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرك جمهوري اسالمی ایرا رئیس حفاظت گمرك - 1تبصره 

  شود.  پس از تأیید فرمانده نیروي انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهاي مسلح منصوب می

هاي کشور، حمل و به کارگیري سالح به  نحوه تسلیح نیروهاي حفاظت گمرك - 2تبصره 

شود و به  موجب دستورالعملی است که توسط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران تهیه می

  رسد.  مسلح می تصویب ستاد کل نیروهاي

  

  38ماده 

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول 

درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در 

م در یکی ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاالي مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوي دهند که جر
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هاي زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور براي  از وضعیت

  انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعالم نمایند: 

  وقوع جرم به صورت سازمان یافته  -الف

  تعلق کاالي قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم  –ب

  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم  -پ

  

  39ماده 

وزارت اطالعات و نیروي انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصالح قضائی، خود یا بنا بر 

هاي  یافته قاچاق کاال و ارز و دارایی  هاي سازمان هاي اصلی، گروه اعالم دستگاه کاشف، شبکه

  تکمیل تحقیقات نمایند.  آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و

  

  40ماده 

  ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفري رفتار نمایند. 

  

  41ماده 

) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال 21به استثناي موارد منطبق با ماده (

هداري و اختفاي آن را مطابق این قانون مکشوفه و وسایل حمل کاال و یا ارز قاچاق یا محل نگ

حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کاال و یا ارز 

قاچاق، مالک و حامالن آنها تنظیم نمایند و به امضاي متهم یا متهمان برسانند و درصورت 

  استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. 

بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان ضابطین مکلفند 

  دستگیري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند. 

هاي کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستري باشند، موظفند  در مواردي که دستگاه -1تبصره 

لسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا پس از کشف بالفاصله با تنظیم صورتج

  مراجع قضائی اطالع دهند. 
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) این قانون، در صورتی که بیم اختفاي 21در مورد سایر جرائم مقرر به استثناي ماده( -2تبصره 

هایی با ارزش کاالي قاچاق مکشوفه باالي  ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده

  ) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. 100,000,000( نیکصد میلیو

  

  42ماده 

توانند پس از  در صورت داللت قرائن و امارات قوي بر وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطین می

کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغالت محل اختفاء یا نگهداري 

المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و  ا ارز قاچاق وارد شوند و حتیکاال و ی

  کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند. 

تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر  -1تبصره 

  مکشوفه الزامی است.  و مشخصات کاال و یا ارز قاچاق

  بازرسی از اماکن عمومی، نیازي به مجوز موضوع این ماده ندارد.  -2تبصره 
  

  

  43ماده 

هایی که صاحب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواري است، ضابطین موظفند  در پرونده

شناسایی  با أخذ دستور از مرجع ذیصالح و با همکاري تمامی نهادهاي ذیربط، بالفاصله به

مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به 

مراجع ذیصالح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این 

  قانون رأي مقتضی را صادر نماید. 

حب متواري و یا هاي قاچاق مکشوفه بالصاحب، صا در رسیدگی غیابی به پرونده -1تبصره 

  مجهول المالک، ضبط کاالي قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کاال نیست. 

المالک  که کاالي قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواري و یا مجهول در صورتی - 2تبصره 

فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد  باشد، کاالي مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوي ولی

  شود. ن به حساب آن نهاد واریز میبور به فروش رسیده و وجه آمز
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  مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق  - فصل هشتم

  44ماده 

اي، قاچاق کاالهاي ممنوع و قاچاق  رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفه

را و دادگاه انقالب کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادس

  است. 

هاي قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان   سایر پرونده

اي، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان  تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده

  شود.  رسیدگی میدر صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع 

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات  - تبصره

الیه مکلف   محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع

است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح 

  رسال نماید. ا

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم 

) قانون آیین 28نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(

  مستثنی است. 21/1/1379هاي عمومی و انقالب(در امور مدنی) مصوب  دادرسی دادگاه

  

  45ه ماد

هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها 

ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأي نهائی را صادر کنند، مگر مواردي که 

حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتري داشته باشد 

کننده موظف است علت تأخیر را به صورت  این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی که در

  مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. 

  گردد.  عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می
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  46ماده 

در کلیه مواردي که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی 

هاي مزبور را دارند جز در مواردي که در این  تیار مراجع قضائی در رسیدگی به پروندههمان اخ

  قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است. 

هاي قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات  اعضاي شعب ویژه رسیدگی به پرونده -1تبصره 

مالی که در قانون جرم است، در رابطه با حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اع

  گیرند.  ایفاي وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی

به کلیه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی  -2تبصره 

  شود.  کز رسیدگی میهاي مر شوند در دادسرا و دادگاه هاي قاچاق کاال و ارز مرتکب می به پرونده

  

  47ماده 

هاي  شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارك پرونده به گمرك یا سایر سازمان

مأمور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کاال و یا ارز مکشوفه و 

  نماید.  بررسی اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعالم می

گردد. سازمان مأمور وصول  هاي مذکور و متهم ابالغ می یدگی به سازمانهمچنین وقت رس

درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعالم، پاسخ آن را ارسال و 

نماینده حقوقی خود را نیز براي حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت، تشکیل 

  مذکور نیست.  جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده

  

  48ماده 

هایی که ارزش کاالي  اي و یا پرونده هاي قاچاق کاالي ممنوع، سازمان یافته، حرفه در پرونده

ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است  )100,000,000قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (

دي احتمالی نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نق

ها و سازمان  از طرق مقتضی، از جمله استعالم از ادارات ثبت اسناد و امالك، مخابرات، بانک

  بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. 
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  کنند.مراجع طرف استعالم نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رسیدگی اعالم 

  

  49ماده 

هاي قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب  هبه منظور اعمال نظارت قضائی بر پروند

تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهاي قاچاق کاال وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید 

وزیر دادگستري از بین قضات داراي پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابالغ 

  شوند.  ایشان منصوب می

ه از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر در مواردي ک - تبصره

شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستري، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت 

  گردد.  عمومی دیوان عالی کشور ارسال می

  

  50ماده 

ز بیست میلیون آراء شعب بدوي تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر ا

  ) ریال باشد، قطعی است. 20,000,000(

علیه قابل   در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواست محکوم

  تجدیدنظرخواهی است. 

جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی  -1تبصره 

  کیفري است. 

ز شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده هاي قاچاق کاال و ارز قابل آراء صادره ا -2تبصره 

  اعتراض در دیوان عدالت اداري و سایر مراجع قضائی نیست. 

آراء صادره از شعب بدوي تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر  -3تبصره 

ست دادستان یا دستگاه مأمور برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ و پس از درخوا

  وصول درآمدهاي دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. 

پرونده حسب مورد از سوي رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستري استان 

  براي رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. 
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  االجراء است.  یدنظر قطعی و الزمرأي شعبه تجد

  

  51ماده 

بینی نشده است، مطابق قانون  در کلیه مواردي که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش

  شود.  دادرسی کیفري رفتار می آیین

  

  52ماده 

کنند، مکلفند ظرف ده روز  متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می

  از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. 

این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز 

  شود. ترتیب اثري داده نمیها ارائه شود  قابل تمدید است. به اسنادي که خارج از این مهلت

  

  ز قاچاق اموال ناشی ا -فصل نهم

  53ماده 

هاي کاشف و ضابطین موظفند کاالهاي قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول  دستگاه

  شوند، به  اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجراي این قانون، توقیف می  و وسایل نقلیه

با رونوشت صورتجلسه ) این قانون، همراه 56استثناي کاالي ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده(

آوري  کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال، الفاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع

  و فروش اموال تملیکی نمایند. 

این سازمان اقدام به نگهداري کاال نموده و فروش کاالي قاچاق منوط به صدور رأي قطعی 

  است. 

ه بالصاحب یا صاحب متواري و یا در کلیه مواردي که کاالي قاچاق مکشوف - 1تبصره 

شود و یا با  فقیه تحویل می المالک باشد، عین کاالي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولی مجهول

آوري و فروش  هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالي مزبور توسط سازمان جمع
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فقیه  ون از سوي ولیرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذ اموال تملیکی به فروش می

  شود.  واریز می

الفساد،  آوري و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کاالهاي سریع سازمان جمع -2تبصره 

االشتعال، احشام و طیور و یا کاالهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در  سریع

ه، بالفاصله کاال را براساس کنند شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی آنها می

  مقررات مربوط به فروش برساند. 

هاي نفتی قاچاق مکشوفه  هاي نفتی موظف است فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده -3تبصره 

داري کل کشور  را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه

  واریز نماید. 

است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از دستگاه کاشف مکلف  - 4تبصره 

داري کل  را به حساب ویژه خزانه سوي بانک مرکزي واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن

  کشور واریز کند. 

) این ماده باشد، مطابق 1که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره( در صورتی

   شود. تبصره مذکور اقدام می

  

  54ماده 

کاال درصورت وجود  در موارد صدور رأي قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال، صاحب

مورد مستحق دریافت مثل یا بهاي کاال به  صورت حسب عین، مستحق دریافت آن و در غیر این

قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت 

باشد. حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً  االداء می ، مستحق قیمت یومقیمت

  گردد.  جایز نیست، نمی

در مواردي که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزي به حساب بانک  - تبصره

  شود.  مرکزي با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می
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  55ماده 

ي قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی فروش کاال

  اي است.   و قرنطینه

در صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز 

اده واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع م

  شود.  آوري و فروش اموال تملیکی فروخته می  ) این قانون، توسط سازمان جمع13(

  رسد.  شود و به تصویب هیئت وزیران می نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می آیین

ها و نهادهاي دیگر  درباره آن دسته از کاالهاي قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان -تبصره 

فقیه قرار دارد مانند کاالهاي قاچاق بالصاحب و صاحب  هاد مأذون از سوي ولیاز جمله ن

المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات  متواري و مجهول

  این قانون را رعایت نماید. 

  

  56ماده 

اي   اشتی و قرنطینهکردن کاالهاي قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهد صدور یا معدوم

) که فروش آن 54است و کاالهاي قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کاالهاي موضوع ماده(

اي است که توسط ستاد  زند برابر آیین نامه در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می

  .رسد زیران میشود و به تصویب هیئت و تهیه می

  

  مقررات عمومی  - فصل دهم

  57ماده 

  شود.  قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادي محسوب می

  

  58ماده 

در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موجود نبودن 

هاي مقرر، به  عین کاال و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد عالوه بر محکومیت به مجازات
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شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کاال  نیز محکوم میپرداخت معادل ارزش کاال و ارز 

  شود.  و ارز مشمول این ماده نمی

  

  59ماده 

که کشف کاال و یا ارز قاچاق، همراه با درگیري مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع  درصورتی

ان باشد و که وسیله نقلیه متعلق به مرتکب زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی سالح گرم و آتش

یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب 

قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت 

  شود.  استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می

معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتکب یا صورت خودرو به مالک مسترد و   در غیر این

  شود.  مرتکبان افزوده می

  

  60ماده 

هاي نقدي مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ   در صورتی که محکومان به جریمه

هاي  هاي مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدي از محل وثیقه حکم قطعی به پرداخت جریمه

شود و  علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می شده محکوم شناسایی شده و یا فروش اموال سپرده

چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول 

نشود، جرائم نقدي مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفري حسب مورد با دستور قاضی اجراي 

احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات داراي پایه  احکام دادسراي مربوطه یا قاضی اجراي

شوند به حبس تبدیل میشود.  ) این قانون انتخاب می49پنج قضائی به روش مندرج در ماده(

  درهر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نباید از پانزده سال بیشتر باشد. 

ور حکم مبنی بر در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صد -1تبصره 

هاي حوزه قضائی مربوطه که توسط  تبدیل جزاي نقدي به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه

گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی  شود ارجاع می رئیس قوه قضائیه تعیین می

  معمول نمایند. 
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علیه، حتی  محکوم جزاي نقدي مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از -2تبصره 

  گردد.  پس از اتمام حبس وصول می

  

  61ماده 

هاي مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط  تواند درخصوص پرونده ستاد می

حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجراي 

  ماید. کننده تقاضا ن احکام، از مراجع رسیدگی

  

  62ماده 

سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مکلف است، فهرست ارزش کاالهاي وارداتی را 

براساس نرخ برابري ارز اعالمی توسط بانک مرکزي به صورت ساالنه در اختیار کلیه 

  هاي کاشف و ضابطین قضائی مرتبط براي تعیین ارزش اولیه قرار دهد.  دستگاه

اي رخ دهد،  در فهرست ارزش کاالهاي وارداتی تغییرات عمدهدر صورتی که در طول سال 

  شود.  توسط سازمان ذیربط اعالم می

  

  63ماده 

حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون 

  مجازات اسالمی است. 

  

  64ماده 

رز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و هر شخصی که با علم و اطالع مرتکب جرم حمل کاال یا ا

هاي مقرر درمورد  یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به مجازات

  شود.  مالک کاال و ارز نیز محکوم می
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  65ماده 

چنانچه قرائنی از قبیل جاسازي و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداري، 

ستفاده آنها در قاچاق کاال و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد عالوه از ا

) این قانون، 20بر حداقل مجازات مقرر براي مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (

هاي  ) این قانون و تبصره22شود و در مورد ضبط محل نگهداري کاالي ممنوع، ماده ( ضبط می

  گردد.  اعمال می آن

علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزاي نقدي مورد حکم را   در صورتی که محکوم

  گردد.  نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می

  

  66ماده 

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی عالوه بر حکم به ضبط 

نماید و در  االي قاچاق، سهم هر یک را از کل جزاي نقدي تعیین و به پرداخت آن محکوم میک

  صورتی که کاال یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهاي آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود. 

چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شالق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به  - تبصره

  گردد.  ت حبس و یا شالق مقرر محکوم میمجازا

  

  67ماده 

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و یا ارز 

کند و شخص حقوقی، عالوه بر محکومیت به جزاي نقدي، حسب  قاچاق مکشوفه اقدام می

ترتیب زیر محکوم   بهمورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر براي شخص حقیقی 

  شود:  می

در مورد قاچاق کاالي غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از  -الف

  یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحالل شخص حقوقی 

  در مورد قاچاق کاالي ممنوع و یا سازمان یافته، انحالل شخص حقوقی  -ب
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یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و  کومیت قطعی میافراد موضوع این ماده مح -1تبصره 

  مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند. 

چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع  -2تبصره 

هاي مربوط حسب مورد به  کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را عالوه بر مجازات رسیدگی

  نماید.  انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم میمحرومیت یا 

اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا براي تأمین منافع شخص  -3تبصره 

  شود.  ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه

که از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد نیز  در خصوص مدیر شخص حقوقی -4تبصره 

شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار  مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می

  گیري یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.  نمایندگی یا تصمیم

  

  68ماده 

ع این قانون مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضو

  است. 

هاي تحت نظارت جمهوري اسالمی  چنانچه وسایل نقلیه حامل کاالي ممنوع به آب - تبصره

ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا 

ضوع اقدامات فوق با همکاري شناورهاي ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم مو

  شود.  این ماده محکوم می

  

  69ماده 

تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب  مرجع رسیدگی کننده ذیصالح حسب مورد می

هاي مقرر در این قانون، وي را به عنوان تکمیل  جرم و شخصیت مرتکب، عالوه بر مجازات

  د: هاي زیر محکوم نمای مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت

  تعلیق موقت یا ابطال دائم:  -الف

  کارت بازرگانی  -1
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  کارت مبادالت مرزي  -2

  کارت ملوانی  -3

  کاري  العمل برداري یا حق پروانه کسب، تأسیس، بهره -4

  پروانه حمل و نقل  -5

  گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی  -6

  ه و تجارت تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیش -ب

  محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال  -پ

محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی  -ت

  از یک تا پنج سال 

  ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال  -ث

  

  70ماده 

المللی که  ونقل داخلی و بین حملها و مؤسسات  مرجع رسیدگی کننده ذیصالح در مورد شرکت

مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کاال یا حمل کاالي خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی 

اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب عالوه بر  شده

  نماید:  هاي مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می مجازات

  ه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان مرتبه اول س -الف

  مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان  -ب

در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس،  - تبصره

تا یک سال فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه 

  گردد.  شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می تعلیق می

  

  71ماده 

جزاي نقدي مقرر در این قانون از سوي مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و 

اي و سازمان یافته موضوع  هاي حبس و شالق در جرائم قاچاق کاالهاي ممنوعه، حرفه مجازات

  باشد.  میاین قانون نیز قابل تعلیق ن
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  72ماده 

اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با  هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده

هاي قاچاق و سایر متهمان را فراهم   اقرار خود موجبات کشف کاال و ارز و یا دستگیري سرشبکه

ضوع این کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از کیفرهاي مو

  شود.  قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می

  

  73ماده 

منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطالعات   به

  گردد.  محکومان قاچاق کاال و ارز در مرکز فن آوري و اطالعات قوه قضائیه تشکیل می

هاي راجع به  احکام مکلفند به محض دریافت رأي قطعی محکومیت تمامی واحدهاي اجراي

  قاچاق کاال و ارز، مشخصات فردي محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. 

نحوي باشد که امکان تعامل  مبادله اطالعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به

  اشد. ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته ب داده

اي است که توسط  نامه ها به موجب آیین نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده - تبصره

شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ  سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می

  رسد.  االجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می الزم

  

  74ده ما

هاي کاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و سایر مراجعی که براي  مسئوالن مستقیم دستگاه

کننده و یا  هاي قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی  رسیدگی به پرونده

گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول  دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار می

ام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقد

گردند،  هاي بعدي محکوم می نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت

مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به 

  باشد.  استانها می این امر در صالحیت محاکم کیفري دادگستري مراکز
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  75ماده 

اسالمی ایران موظف است براي ابالغ و اجراي احکام موضوع این  نیروي انتظامی جمهوري

قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهاي اجراي احکام قوه قضائیه و تعزیرات 

ات الزم را حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستري و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکان

  براي استقرار این نیروها فراهم کنند. 

  

  76ماده 

االجراء شدن آن توسط ستاد و با  هاي اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزم  نامه  آیین

هاي عضو  هاي کشور، اموراقتصادي و دارایی و دادگستري و سایر دستگاه  همکاري وزارتخانه

  رسد.  د رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میشود و پس از تأیی ستاد تهیه می

  

  77ماده 

با  29/12/1312از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب

اصالحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز 

ع به جلوگیري از عمل قاچاق مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راج 12/2/1374مصوب

) قانون تأسیس سازمان 36) و (35، مواد (9/8/1336توسط وسایط نقلیه موتوري دریایی مصوب 

) قانون نظام صنفی مصوب 62ماده( ،24/10/1370آوري و فروش اموال تملیکی مصوب  جمع

کارگیري  ) قانون ممنوعیت به9) و بند (ب) ماده (8( )، ماده3، تبصره ماده (24/12/1382

) قانون حفاظت از منابع 22( ، بند (د) ماده23/11/1373تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

) قانون الحاق یک تبصره 3) ماده (1، تبصره (14/6/1374آبزي جمهوري اسالمی ایران مصوب 

) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و 3) و اصالح ماده (1به ماده (

) قانون الحاق موادي به قانون 12) ماده(4) و (2)، (1، بندهاي (10/12/1379امیدنی مصوب آش

) قانون 7) و (6)، (5)، (4)، (3، مواد (5/8/1384تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 
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شوراي انقالب  14/9/1358الیحه قانونی انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب  و19/4/1348

  شود.  نسخ می

کلیه مبالغ حاصل از اجراي این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق،  - تبصره

  گردد.  کل کشور واریز می داري اي نزد خزانه حساب ویژه هاي وصولی به وسایل ضبطی و جریمه

) ریال براي مبارزه با 200,000,000,000( جوه واریزي، ساالنه تا مبلغ دویست میلیارداز و

هاي ارائه شده  هاي متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه قاچاق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاه

  تصویب هیئت  شود و به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهیه می  اي که به نامه مطابق آیین

گردد. این  کننده هزینه می هاي ذیربط و مراجع رسیدگی رسد، میان کاشفان، دستگاه وزیران می

شود. درمواردي  مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می

کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه  که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی

  الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است.  حقمربوط به 

هاي مترتبه بر  میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداري و تأمین سایر هزینه

  شود.  نامه مذکور تعیین و پرداخت می کاالي موضوع این قانون در آیین

اچاق کاال و ارز، تصرف مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با ق

غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی 

  شود.  محکوم می

هاي اقتصادي و  ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون

  مجلس شوراي اسالمی گزارش نماید. قضائی و حقوقی

  

  مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالح موادي از قانون

  1ماده

به شرح زیر اصالح می  3/10/1392) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1بند (ش) ماده (

  شود:

ش ـ قاچاقچی حرفه اي: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا 

  ال باشد.) ری10,000,000ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (
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  2ماده

  ) قانون به شرح زیر اصالح می شود:2بند (خ) ماده (

خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوي دولت یا نداشتن مجوزهاي الزم از بانک مرکزي 

  براي ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

  

  3ماده

  ) قانون الحاق می شود:018عبارت زیر به انتهاي بند (ت) ماده 

  دي خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهاي ریالی آنجریمه نق

  

  4ماده 

) به آن الحاق 4) قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره (18) ماده (1تبصره (

  می شود:

ـ عرضه و فروش کاالي قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات  1تبصره

  می شود. هاي مقرر در این ماده محکوم

ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداري کاالهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند. به 4تبصره

صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف 

محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالي مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدي مقرر در 

د. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این این ماده محکوم می شو

  قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

  

  5ماده

  مکرر) به قانون الحاق می شود: 18متن زیر به عنوان ماده (

) این قانون حسب 18مکرر ـ نگهداري، عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده (18ماده 

سط واحدهاي صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز مورد تو

  به ترتیب زیر جریمه می شود:
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  الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدي معادل دو برابر ارزش کاال یا بهاي ریالی ارز قاچاق

  ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدي معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهاي ریالی ارز قاچاق

مرتبه سوم: جریمه نقدي معادل شش برابر ارزش کاال یا بهاي ریالی ارز قاچاق و نصب ج ـ 

پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش 

  ماه

  

  6ماده

  ) قانون الحاق می شود:20) ماده (1عبارت زیر به انتهاي تبصره (

تهم وثیقه ي معادل حداکثر جزاي نقدي تودیع نماید از در هر مرحله از رسیدگی چنانچه م

  وسیله نقلیه رفع توقیف می شود:

  

  7ماده 

) متون زیر 5) و (4) قانون به شرح زیر اصالح و به انتهاي تبصره هاي (22) ماده (1تبصره (

  الحاق می شود:

) و (ب) ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاري) مشروبات الکلی مشمول بندهاي (الف 1تبصره

این ماده باشد مرتکب عالوه بر جریمه نقدي مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا 

  یک سال محکوم می شود.

ـ ... ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر براي  4تبصره

  این ماده می باشد.

تهم وثیقه اي معادل حداکثر جزاي نقدي تودیع ـ ... در هر مرحله از رسیدگی چنانچه م5تبصره 

  کند از محل نگهداري رفع توقیف می شود.

  

  8ماده

فرآورده «بعد از عبارت » فرآورده هاي زیستی(بیولوژیک)«) قانون عبارت 27در بند (الف) ماده (

  ) آن به شرح زیر اصالح می شود:1اضافه و تبصره (» هاي دارویی
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ري، عرضه  یا فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات ها و ـ ساخت، حمل، نگهدا1تبصره 

  احکام مقرر در این ماده می باشد.

  

  9ماده

  ) قانون به شرح زیر اصالح می شود:44تبصره ماده (

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات 

یت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع الیه مکلف محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صالح

است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در 

سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی 

ی شود. همچنین در مواردي که است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذي صالح ارسال م

پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صالحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به 

مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. 

ب (در ) قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقال28مقررات این تبصره از شمول ماده (

  مستثنی است. 21/1/1379امور مدنی) مصوب 

  

  10ماده

  ) قانون الحاق می شود:50) به ماده (4متن زیر به عنوان تبصره (

ـ در کلیه آراء بدوي قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده اند 4تبصره

دي با قانون موجود باشد، هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأي با قانون یا عدم تناسب جریمه نق

  رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضاي تجدید نظر کند.

  

  11ماده

  ) قانون حذف می شود.64ماده (
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  12ماده

  ) قانون به شرح زیر اصالح می شود:68ماده (

ـ مجازات شروع به قاچاق، عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسب مورد حداقل مجازات 68ماده 

  و ارز موضوع این قانون است. قاچاق کاال

  

  13ماده 

  ) قانون به شرح زیر اصالح می شود:76ماده (

ـ آیین نامه هاي اجرائی این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 76ماده 

در مواردي که به آنها تصریح نشده است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این  3/10/1392

با همکاري وزارتخانه هاي کشور، امور اقتصادي و داراي، دادگستري و قانون توسط ستاد و 

سایر دستگاههاي عضو ستاد تهیه می شود و پس از تأئید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت 

  وزیرات می رسد (این ماده حذف شد).

  

در مجلس شوراي اسالمی تصویب و پس 4/5/1394طرح فوق مشتمل بر سیزده ماده در تاریخ 

در مجلس شوراي اسالمی تصویب و  21/7/94رفع ایرادات شوراي نگهبان، مجدد در تاریخ  از

  توسط شوراي نگهبان تأئید شد. 22/7/94در تاریخ 




