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 : متن قانون  :عنوان قانون

   1ماده 
 )قوانیناز (

مرتکب هریک از افعال زیر در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به مجازاتهاى مقرر در این 
  :قانون محکوم خواهد شد

  . جاى جنس دیگر بهعرضه یا فروش جنسى  -1
  . مخلوط کردن مواد خارجى به جنس به منظور سوء استفاده -2
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردى که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین  -3

  . استاندارد و رعایت آن الزامى باشد
  . گذشته باشدفروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسى که موعد آن  -4
کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافى غیر مجاز در مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا  به -5

  . بهداشتى و یا لوازم بازى کودکان
 . ساختن مواد تقلبى خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى -6

   2ماده 
 )قوانیناز (

   1:حسب مورد مستوجب یکى از مجازاتهاى زیر خواهد بود) 1(ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده 
  )  19/1/1354-8809مندرج در روزنامه رسمى شماره (- 18/12/1353الحاقى واصالحى مصوب -1
یمارى کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب ب بدست مصرف) 1(در مواردى که مواد مذکور در ماده  -1

اى خواهد بود ولى در هر حال سازنده یا  یا آسیبى نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه
  . از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد) 2(کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه  تهیه 

ردد که معالجه کمتر از یک کننده یا آسیبى گ  در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب بیمارى مصرف -2
اى خواهد و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه  ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه

کننده یا   اى است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه
در صورتى که  -3. سه تا ده سال محکوم خواهد شدمخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه یک از 

کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان   مصرف مواد مذکور موجب نقص یکى از اعضاى مصرف
کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به  نقص سه تا ده سال حبس درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه

  . شود ا پانزده سال محکوم مىحبس جنایى درجه یک از پنج سال ت
در صورتى که مصرف مواد بهداشتى یا آرایشى موجب نقص زیبایى یا کراهت منظر شود مجازات -4

اى خواهد بود و در این مورد سازنده یا  مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه
جنایى درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد  کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجى به حبس تهیه 
 . شد

   3ماده 
 )قوانیناز (

کننده گردد  در صورتى که مصرف مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى منجر به فوت مصرف 
در صورتى ) 1(است و در سایر موارد مذکور در ماده کننده یا مخلوط کننده اعدام   مجازات سازنده یا تهیه

  . که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تاپانزده سال حبس جنایى درجه یک است
این قانون عالوه بر کیفر مقرر جز در ) 2(مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده  -1تبصره 

هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب مورد اعدام به پرداخت جزاى نقدى از بیست 
  . یا کار مربوط به مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد

در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى با علم و اطالع مدیر یا  -*2تبصره 
یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان  صاحب مؤسسه
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  . مجازاتى که براى مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد
مندرج در ( 18/12/1353الحاقى واصالحى مصوب -1346مجموعه قوانین سال  217 -244صفحات -*

 ). 19/1/1354-8809روزنامه رسمى شماره 

   4ماده 
 )قوانیناز (

در هر مورد که در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه 
 . محکوم خواهد نمود) 2(مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازاتهاى مذکور در ماده 

   5ماده 
 )قوانیناز (

قانون کیفر  224رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف ماده 
 . عمومى خواهد بود

   6ماده 
 )قوانیناز (

کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا  مباالتى یا عدم مهارت تهیه احتیاطى یا بى هرگاه در نتیجه بى
واد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به صورتى درآید که مصرف آن هر یک از عاملین آنها م

موجب بیمارى یا آسیبى گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور برحسب مورد 
اى خواهد بود و در صورتى که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد به حداکثر  دو ماه تا شش ماه حبس جنحه

 . شود حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم مى مجازات

   7ماده 
 )قوانیناز (

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و 
. رد کارخانه تأسیس نیز از وزارت صنایع استبهداشتى منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهدارى و در مو

اى که وسیله  نامه  بردارى و اداره مؤسسات مزبور در آیین شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره
هاى مواد خوردنى،  مسئولیت فنى کارخانه -تبصره. شود تعیین خواهد گردید وزارت بهدارى تهیه مى

هاى  عهده افرادى خواهد بود که در فنون پزشکى، دامپزشکى، رشته آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به
تغذیه شیمى و علوم تجربى داراى درجه تحصیلى دانشگاهى از لیسانس به باال باشند و با توجه به 

درجه تحصیلى رشته تخصصى و میزان ) مواد خوردنى و آشامیدنى آرایشى و بهداشتى(هاى مربوط  رشته
اى که به وسیله وزارت بهدارى  نامه لیت فنى مؤسسات فوق الذکر که به موجب آیینتجربه الزم براى مسئو

 . شود تعیین خواهد شد تهیه مى

   8ماده 
 )قوانیناز (

شود مبلغ پنج هزار  وزارت بهدارى جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه مى
شود  هاى مشمول این قانون تهیه مى آورده هایى که در کارگاهریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فر

مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاى 
  . مواد غذایى خواهد رسید

هاى خود را با عالمت و بسته بندى مشخص به صورت بازرگانى  کارگاه هایى که فرآورده -1تبصره 
  . کنند مشمول این قانون خواهند بود ضه مىعر

هر یک از آزمایشگاههاى ذى صالحیت وابسته به وزارت بهدارى مجازند از اشخاص حقیقى یا  -2تبصره 
اى که از طرف وزارت  نماید به موجب تعرفه حقوقى که تقاضاى آزمایش مواد یا محصوالت خود را مى

  . رایى مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایندبهدارى پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهاى دا
دارى کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات  درآمدهاى حاصل از اجراى این ماده در حسابى در خزانه
  . به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید

رى تهیه و پس از هاى مشمول این قانون از طرف وزارت بهدا فهرست کارخانجات و کارگاه -3تبصره 
 . هاى بهدارى مجلسین آگهى خواهد شد تصویب کمیسیون
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   9ماده 
 )قوانیناز (

کنندگان و سازندگان، واردکنندگان مواد خوردنى و آشامیدنى و بهداشتى و آرایشى که نوع مؤسسات  تهیه
هاى اجرائى آن  نامه تصویب این قانون و آیینآنها در آگهى وزارت بهدارى قید خواهد شد و در تاریخ 

کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهى تقاضاى پروانه بهداشتى از وزارت  مشغول به
دار به تعیین  به تقاضاهاى رسیده در کمیسیونى فنى مرکب از سه نفر اشخاص صالحیت. بهدارى بنمایند

هرگاه . صمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شدوزارت بهدارى رسیدگى و ظرف شش ماه ت
در موعد مقرر تقاضاى صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضاى صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور 

توان به دادگاه شهرستان  از دستور مزبور تا ده روز پس از ابالغ مى. دادستان موقتاً تعطیل خواهد گردید
. دهد، رأى مزبور قطعى است گاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگى کرده و راى مىشکایت نمود و داد

هاى اجرائى مواد هشت و نه بوسیله وزارت بهدارى تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاى  نامه آیین -تبصره
 . بهدارى مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد

   10ماده 
 )قوانیناز (

مجدداً تقاضاى  8مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده  رد تقاضاى صدور پروانه
 . صدرو پروانه بهداشتى و ساختن بنماید

   11ماده 
 )قوانیناز (

گردد صاحبان آنها  در مؤسسات داخلى که نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معین و صورت آن منتشر مى
الزم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى  مکلفند طبق دستور وزارت بهدارى مشخصات
در مواردى که فرمول محصول یا مواد ترکیبى طبق تقاضاى . بسته بندى یا ظرف محتوى جنس قید نماید

سازنده فرمول بایستى محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبالً به وزارت بهدارى تسلیم و شماره پروانه 
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار . ى ذکر نمایدآن را روى بسته بند

 . ریال محکوم خواهند شد

   12ماده 
 )قوانیناز (

افزودن به مواد خوردنى یا وزارت بهدارى مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد قابل 
آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى و همچنین نوع جسن ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنى و 

افزودن موادى که در آگهى ذکر نشده . آشامیدنى و یا رنگهاى مورد مصرف در اسباب بازى را آگهى نماید
سباب بازى بدون اجازه از وزارت بهدارى و باشد به مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى و ا

همچنین به کاربردن مواد سمى به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزى 
ظروف غذایى یا پوشش و بسته بندى مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى ممنوع است و 

این ماده در صورتى که مستلزم مجازات شدیدترى نباشد  کنندگان مواد موضوع مجازات سازندگان یا تهیه
 . اى از سه ماه تا یک سال خواهد بود حبس جنحه

   قبل از اصالح 13ماده 
 )قوانیناز (

اى از طرف وزارت بهدارى تعیین و براى اطالع عموم به وسایل مقتضى  نامه مقررات بهداشتى طبق آیین
نامه  شتى مذکور مستوجب مجازات خالفى است که بر طبق آیینتخلف از مقررات بهدا. شود آگهى مى

مأموریتى که از طرف وزارت بهدارى یا (مصوب وزارت دادگسترى و وزارت بهدارى تعیین خواهد شد 
شوند مکلفند  مؤسسات مسئول دیگر براى نظارت در مواد خوردنى و آشامیدنى و بهداشتى تعیین مى

. ا ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفى نمایندمتخلفین از مقررات بهداشتى را ب
مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش مأمور نظارت مختلف را به دادگاه معرفى نموده و به مدیر 

نامه تعیین خواهد شد به رفع نواقص  نماید که در موعد مقرر که مدت آن در آئین مؤسسه نیز کتباً اخطار مى
در صورتى که پس از انقضاى مهلت قور نقائض مذکور رفع نشده باشد، مأمور نظارت . اشتى اقدام نمایدبهد

مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگى و تأیید 
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کار در صورتى اجازه کند ادامه  گزارش مأمور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبى موقتاً تعطیل مى
داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه، مأمور بهداشت محل را از اجراى مقررات مطمئن 

صاحبان مراکز مزبور در صورتى که اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات  -1تبصره » .سازد
مأمورین انتظامى موظفند در تمام  -2تبصره . توانند به مرجع قضائى صالح شکایت نمایند مربوطه بدانند مى

مراحل اجراى عملیات بازرسى، تعطیل و مهروموم یا الك و مهر کردن محل، هکارى الزم را با مأمورین 
نامه اجرائى این قانون توسط  آیین -3تبصره . عمل آورند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به

 رئیس مجلس شوراى اسالمى مهدى کروبى. گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تدوین مى

   14ماده 
 )قوانیناز (

کلیه مواد تقلبى یا فاسد یا موادى که مدت مصرف آنهامنقضى شده باشد بالفاصله پس از کشف توقیف 
گواهى نمایند که مواد مکشوفه براى برخى از هرگاه وزارت بهدارى یا مؤسسات مسئول دیگر . شود مى

مصارف انسانى یا حیوانى یا صنعتى قابل استفاده است ولى نگهدارى آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به 
رسد  دستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب کاال و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش مى

حکم قطعى در صندوق دادگسترى تودیع خواهد شد و هرگاه  و وجوه حاصل تا ختم دادرسى و صدور
گواهى شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانى یا حیوانى یا صنعتى ندارد فوراً به دستور دادستان 

در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب بازى و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده . شود معدوم مى
نماید و اگر قبالً به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از  مومى تعیین تکلیف مىقانون مجازات ع) 5(

درآمد حاصل از اجراى این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل . فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد
 . آزمایشگاههاى تحقیق و کنترل مواد غذایى خواهد رسید

   15ماده 
 )قوانیناز (

نمایند باید منحصراً براى مصارفى که از طرف وزارت  را خریدارى مى) 14(واد مذکور در ماده کسانى که م
کار برند واال برحسب مورد به  بهدارى یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به

 . مجازاتهاى مذکور در این قانون محکوم خواهند شد

   16ماده 
 )قوانیناز (

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایى یا بهداشتى یا آرایشى از گمرك به هر شکلى و کیفیتى به 
منطور بازرگانى و تبلیغاتى با رعایت مقررات عمومى عالوه بر دارا بودن گواهى بهداشتى و قابلیت مصرف 

ده نیز مکلف است براى از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهدارى است و واردکنن
تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادى که براى نگاهدارى به آنها اضافه شده به وزارت 

 . بهدارى تسلیم نماید

   17ماده 
 )قوانیناز (

 . کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومى محسوب است

   18ماده 
 )قوانیناز (

 . این قانون است دولت مامور اجراى


