
ه هاي ارتباط جمعي داخلي و بين رسانبه سالمت در  رسان آسيبقانون ممنوعيت تبليغات و معرفي محصوالت و خدمات غيرمجاز و 

 المللي و فضاهاي مجازي

 1397,03,22مصوب 

ه هاي داخلي و رسانارائه هرگونه اطالعات نادرست و تبليغ خالف واقع كه نوعًا موجب گمراهي و فريب مخاطب شود به هر طريق از جمله -  1ماده 

ات و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيز

ات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هرگونه خدمات سالمت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از ملزوم

ل دو فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم مي شود. در صورتي كه به مصرف كننده خسارتي وارد شود عالوه بر جبران آن معاد

 .ر خسارت وارده به عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه مي شودتا پنج براب

 :مصاديق اطالعات نادرست و تبليغ خالف واقع عبارتند از - 1تبصره 

مراجع اطالعات يا ادعاهاي خالف قوانين مربوطه كه به حكم مراجع صالح قضائي با اخذ نظر كارشناسي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا 

تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و  نامگذاريقانوني صاحب صالحيت درباره روش فرآوري، توليد، 

خص مي مشمنافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي در خصوص كاالها و خدمات موضوع اين قانون 

 .شود

ه هاي چاپي يا مسؤول ذي ربط در رسانه هاي جمعي موجب محكوميت مديرمسؤول در رسانانتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي -  2تبصره 

ست، نمي منتسب به تبليغ كننده ني آسيبه ها به مجازات مندرج در اين قانون مي باشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردي كه ورود رسانساير 

 .شود

سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب گذاري مواد و فرآورده هاي محصوالت موضوع اين قانون از طريق بخش خصوصي صاحب  - 2ماده 

، تجهيزات و صالحيت كه صالحيت آنها را تعيين و اعالم مي كند بر روي كليه محصوالت و فرآورده هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي

ملزومات مصرفي و غيرمصرفي پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي در حدود امكانات شناسه هاي منحصر به فرد جهت كنترل، اصالت و پيگيري 

 .محصوالت اقدام كند

و يا مفيد  يين شود كه آثار سوءگونه اي تع برچسب گذاري مواد و فرآورده هاي موضوع اين قانون به تشخيص سازمان غذا و دارو بايد به - 1تبصره 

 .احتمالي آن براي مصرف كنندگان قابل تميز و تشخيص باشد

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه برچسب گذاري، نحوه اخذ مجوز روشهاي معرفي و تبليغات مواد و فرآورده ها و مواد موضوع اين  - 2تبصره 

از الزم االجراء شدن اين قانون توسط سازمان غذا و دارو تهيه مي شود و به تصويب وزير بهداشت، قانون و موارد منع آنها ظرف مدت سه ماه پس 

 .درمان و آموزش پزشكي مي رسد

كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظفند در جهت برخورد با تبليغات موضوع اين قانون در فضاهاي مجازي و شبكه هاي ماهواره اي  - 3ماده 

 .رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان غذا و دارو همكاري كنندبا وزا

 .شوراي عالي انقالب فرهنگي الزامي است 1392/ 4/ 25در اجراي اين قانون، رعايت مفاد سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب  - 4ماده 

 3/ 29بوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب ( قانون مر5از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، ماده ) - 5ماده 

 .لغو مي شود 1334/

اي قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شور

 .تأييد شوراي نگهبان رسيدبه  1397/ 3/ 30اسالمي تصويب شد و در مورخ 

 علي الريجاني -رئيس مجلس شوراي اسالمي 


