
 

 

  

 

  

 

 

 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 

  ١٣۴۶/۴/٢٢مصوب 

  ١٣٩٢/١١/١۶با آخرین اصالحات تا تاریخ 

رسان به سالمت در قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب 5اده این قانون به موجب م

   نسخ شد 1397/03/22المللی و فضاهاي مجازي مصوب هاي ارتباط جمعی داخلی و بینرسانه

مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات هاي مقرر در این قانون  – 1ماده 

  محکوم خواهد شد:

  .دیگر جنس جاي به جنسی فروش یا عرضه – 1

  .استفاده سوء بمنظور بجنس خارجی مواد کردن مخلوط – 2

ردیکه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن موا در شده ثبت فرمول یا استاندارد رعایت عدم – 3

  الزامی باشد.

  .باشد گذشته آن مصرف موعد که جنسی عرضه و فروش یا و فاسد جنس عرضه و فروش – 4

ی و یا لوازم بازي بهداشت یا آرایشی یا آشامیدنی یا خوردنی مواد در مجاز غیر اضافی مواد سایر و اسانسها و رنگها بردن بکار – 5

  کودکان.

  ) 1353/12/18 مصوب الحاقی.(بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی تقلبی مواد ساختن – 6

 مصوب اصالحی( ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهاي زیر خواهد بود: – 2ماده 

1353/12/18(  

کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماري یا آسیبی نگردد ور در ماده یک بدست مصرفمذک مواد که مواردي در – 1

 به تقلبی مواد کنندهمخلوط کننده یااي خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیهمجازات مرتکب سه ماه تا یکسال حبس جنحه

   .شد خواهد محکوم پنجسال تا دو از 2 درجه جنائی حبس

 مجازات باشد یکماه از کمتر آن معالجه که گردد آسیبی یا کنندهمصرف بیماري موجب مذکور مواد تیکه مصرفصور در – 2

 سه تا یکسال مرتکب مجازات باشد یکماه از بیشتر معالجه مدت هرگاه و بود خواهد ايجنحه حبسسال دو تا ششماه مرتکب

 سه از یک درجه جنائی بحبس تقلبی مواد کنندهکننده یا مخلوطتهیه یا سازنده مورد دو هر در و است ايجنحه حبس سال

   .شد خواهد محکوم سال ده تا سال

 سه نقض میزان به توجه با مرتکب مجازات گردد کنندهمصرف اعضاي از یکی نقض موجب مذکور مواد مصرف صورتیکه در – 3

 درجه جنائی حبس به تقلبی کنندهموادننده یا مخلوطکتهیه یا سازنده مورد این در و است یک درجه جنائیحبس دهسال تا



 

 

  

 

  

    .میشود محکوم سال پانزده تا پنجسال از یک

 نقض بمیزان توجه با مرتکب مجازات شود منظر کراهت یا زیبائی نقص موجب آرایشی یا بهداشتی مواد مصرف صورتیکه در – 4

 به خارجی مواد کننده آن باکننده یا مخلوطسازنده یا تهیه اینمورد در و بود خواهد ايجنحه حبس سال سه تا یک کراهت یا

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

 سازنده مجازات گردد کنندهمصرف فوت به منجر بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد مصرف صورتیکه در – 3ماده 

م است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتیکه منجر به فوت شود مجازات مرتکب اعدا کنندهمخلوط یا کنندهتهیه یا

  ) 1353/12/18 مصوب اصالحی( درجه یک است.سه سال تا پانزده سال حبس جنائی 

پرداخت  این قانون عالوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به 2مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده  – 1تبصره 

ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا جزاي نقدي از بیست هزار 

  ) 1353/12/18 مصوب اصالحی( خواهد شد. آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم

شود که مواد تقلبی با علم و اطالع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه  معلوم هرگاه قانون این در مذکور موارد تمام در – 2تبصره 

خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور بهمان مجازاتی که براي مباشر عمل مقرر است محکوم  ساخت یا تهیه یا با مواد

  ) 1353/12/18(الحاقی مصوب خواهند شد. 

آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و  – 4ماده 

  محکوم خواهد نمود.  2حسب مورد بحداکثر مجازاتهاي مذکور در ماده 

قانون کیفر عمومی خواهد  244رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده  – 5ماده 

  بود. 

کننده یا هر یک از کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضهمباالتی یا عدم مهارت تهیهاحتیاطی یا بیدر نتیجه بی هرگاه – 6ماده 

خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماري یا آسیبی گردد که عاملین آنها مواد

ذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتیکه اشخاص ممعالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات

مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب بحداکثر

  محکوم میشود. 

ا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه ی – 7ماده 

ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز از وزارت بهداري و در مورد کارخانهمنوط بتحصیل پروانه

  تهیه میشود تعیین خواهد گردید.  ایکه وسیله وزارت بهدارينامهمزبور در آئینبرداري و اداره مؤسساتکار و تولید و بهره



 

 

  

 

  

 فنون در که بود خواهد افرادي بعهده بهداشتی و آرایشی – آشامیدنی –هاي مواد خوردنی مسئولیت فنی کارخانه –تبصره 

 بباال لیسانس از دانشگاهی تحصیلی درجه داراي تجربی علوم و شیمی – تغذیه هايرشته – دامپزشکی- داروسازي – پزشکی

آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه  -آشامیدنی -خوردنیموادهاي مربوط (با توجه برشته و باشند

   شود تعیین خواهد شد. اي که بوسیله وزارت بهداري تهیه مینامهآئینالذکر که بموجبالزم براي مسئولیت فنی مؤسسات فوق

وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنجهزار ریال و جهت  – 8ماده 

هائی که در کارگاههاي مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت ساخت هر نوع فرآوردهصدور پروانه

  مایشگاههاي مواد غذائی خواهد رسید. توسعه و تکمیل آزکه منحصراً بمصرف تأسیس و

بندي مشخص بصورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون هاي خود را با عالمت و بستهکارگاههائیکه فرآورده – 1تبصره 

  خواهند بود. 

قاضاي آزمایش هر یک از آزمایشگاههاي ذیصالحیت وابسته بوزارت بهداري مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که ت – 2تبصره 

اي که از طرف وزارت بهداري پیشنهاد و بتصویب کمیسیونهاي دارائی مجلسین محصوالت خود را مینماید بموجب تعرفهمواد یا

  آزمایش دریافت نمایند.خواهد رسید حق

تکمیل توسعه وداري کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات بمصرف درآمدهاي حاصل از اجراي این ماده در حسابی در خزانه

   همان مؤسسه خواهد رسید. 

فهرست کارخانجات و کارگاههاي مشمول این قانون از طرف وزارت بهداري تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاي  – 3تبصره 

   خواهد شد. بهداري مجلسین آگهی

و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تهیه – 9ماده 

هاي اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف نامهخواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئینآگهی وزارت بهداري قید

بهداشتی از وزارت بهداري بنمایند بتقاضاهاي رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از ششماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضاي پروانه

ظرف ششماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر سه نفر از اشخاص صالحیتدار به تعیین وزارت بهداري رسیدگی و

صاحب مؤسسه را رد نماید بدستور دادستان خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضاي

  مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.

شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و  تور مزبور تا ده روز پس از ابالغ میتوان بدادگاه شهرستاناز دس

  رأي میدهد رأي مزبور قطعی است. 

بوسیله وزارت بهداري تهیه و پس از تصویب کمیسیون هاي بهداري مجلسین بمورد  9و  8هاي اجرائی مواد نامهآئین –تبصره 

  شد. ء گذارده خواهداجرا



 

 

  

 

  

مجدداً تقاضاي صدور پروانه  7رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده  – 10ماده 

  بنماید. بهداشتی و ساختن

لفند طبق در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداري معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مک – 11ماده 

بندي یا ظرف محتوي جنس قید شخصات الزم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روي بستهبهداري مدستور وزارت

محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضاي سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبالً نمایند در مواردیکه فرمول

  بندي ذکر نماید.روي بستهاره پروانه آن رابوزارت بهداري تسلیم و شم

  متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد. 

وزارت بهداري مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا  – 12ماده 

همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهاي مورد مصرف در اشتی وآرایشی یا بهد

  اسباب بازي را آگهی نماید.

در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازي بدون اجازه وزارت افزودن موادي که

آمیزي بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاك کردن و شفاف کردن یا رنگردن مواد سمیبهداري و همچنین بکار ب

آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا بندي مواد خوردنی و آشامیدنی وظروف غذائی یا پوشش و بسته

تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد نباشد حبسکنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتري تهیه

  بود. 

 مستوجب و است ممنوع کار وسایل ساختمانی، وضع فردي، بهداشت رعایت عدم نظیر بهداشتی مقررات از تخلف – 13ماده 

 آشامیدنی، خوردنی، مواد نقل و حمل و فروش توزیع، نگهداري، تولید، و تهیه مراکز به مربوط بهداشتی مقررات .باشدمی مجازات

نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهاي آئینو اماکن عمومی در  بهداشتی و آرایشی

) ریال جریمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتی 500 000) تا پانصد هزار (25 000بازدارنده از بیست و پنج هزار (

هر سه سال یک بار) بنا به اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تورم (میزان مجازاتهاي یاد شده بر اساس نرخ  خواهد بود.

  و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین 

از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. ند مکلفند متخلفین شومی

نماید تا نسبت به رفع نواقص صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار میمسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به 

دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا الك و مهر آنرا رت عدم رفع موارد تخلف، بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صو

تعطیل و فک مهر و موم خواهد  نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفعصادر می

  گردد. شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می

مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهاي مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهاي الزم براي رفع نواقص بهداشتی 

  ) 1379/9/13 مصوب اصالحی( نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. در اجراي این ماده واحده در آئینو سایر امور مربوطه 



 

 

  

 

  

توانند به مرجع صورتی که اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات مربوطه بدانند می صاحبان مراکز مزبور در – 1تبصره 

   نمایند. قضائی صالح شکایت 

مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجراي عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا الك و مهر کردن محل،  – 2تبصره 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند. همکاري الزم را با مأمورین 

   گردد. ن مینامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدویآئین – 3تبصره 

اصالحی قانون  13به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده  1392/11/16وزیران در جلسه هیأت

   ـ تصویب نمود:1379مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب 

) 90,000آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (قانون مواد خوردنی، 13هاي نقدي موضوع قانون اصالح ماده میزان جریمه

) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار 1,800,000) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (190,000ریال به صد و نود هزار (

   یابد.) ریال افزایش می3,700,000(

شده باشد بالفاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادي که مدت مصرف آنها منقضی  – 14ماده 

مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه براي برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل وزارت بهداري یا

با حضور نماینده ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب کاال و استفاده است ولی نگاهداري آنها امکان

ودیع خواهد شد دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستري تدادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم

  صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم میشود.و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا

مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید قانون 5در مورد اسباب و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده  در کلیه موارد فوق و همچنین

  و اگر قبالً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

   مواد غذائی خواهد رسید.  اجراي این ماده بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاي تحقیق و کنترلدرآمد حاصل از

را خریداري مینمایند باید منحصراً براي مصارفی که از طرف وزارت بهداري یا  14کسانیکه مواد مذکور در ماده  – 15ماده 

تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند واال بر حسب مورد بمجازاتهاي مذکور در این قانون محکوم مؤسسات مسئول دیگر

   خواهند شد. 

 بازرگانی بمنظور کیفیت و شکل بهر گمرك از آرایشی یا بهداشتی یا غذائی مواد ترخیص انونق این تصویب تاریخ از – 16ماده 

ن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدء مستلزم تحصیل پروانه بود دارا بر عالوه عمومی مقررات رعایتبا تبلیغاتی یا

واردکننده نیز مکلف است براي تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه براي  ورود از وزارت بهداري است و

   نماید. نگاهداري به آنها اضافه شده بوزارت بهداري تسلیم

   در این قانون از جرائم عمومی محسوب است. کلیه جرائم مندرج  – 17ماده 



 

 

  

 

  

  دولت مأمور اجراي این قانون است.  – 18ماده 

بتصویب مجلس سنا رسیده بود  1346قانون باال مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 

  ملی قرار گرفت.شش شمسی مورد تصویب مجلس شورايدر جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


