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 بسمه تعايل

 
 بـه عنـوان      مواد غذایي سامل و کايف در کشور       وجود     

 مـستلزم   یيت غـذا  یـ  کننـده امن   یني تعـ  يها از شاخص  يکی
ل ی در داخـل و تـسه      یيد مواد غذا  یت دادن به تول   یاولو

 . استاین صنعت در يگذارهیروند سرما
 توسـعه در جوامـع      يهـا استی س ي از اهداف اصل   يک     ی
 یي بـه مـواد غـذا      ي است، دسرتس  یيت غذا یاد امن جيخمتلف ا 

ر یـ  توسـعه و ز    ي اصـل  ي از حمورهـا   ياهی و سالمت تغذ   کايف
-ي کارآمـد حمـسوب مـ      يساخت پرورش و توسعه منابع انسان     

 و توسـعه    یيش کـارآ  یه در سـالمت، افـزا     ینقش تغذ . شود
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ژه در دو   ی گسرتده در سطح جهان بو     يهاژوهش با پ  ياقتصاد
 . مورد اثبات واقع شده استريدهه اخ
 موجود، کاسنت از حجم مقـررات و        يهادگاهیمطابق د      
 ريد الزم است تـاث    ی و تول  يگذارهی سرما ي که برا  یيجموزها

ش ی و افـزا   يگـذار هی بر توسعه حجم سرما    يانکار قابل ريغ
رت بدون ضـابطه و فاقـد       گر نظا ید دارد، از طرف د    یتول
-هی سـرما  يدلسردوب قانوني دقیق و روشن از عوامل        چارچ

. شـود ي در کشور حمـسوب مـ      يگذارهیگذاران نسبت به سرما   
 در کـشور    یيد مـواد غـذا    یـ ش نـرخ تول   ین افزا یبنابرا

ن صنعت است و رشـد      ی در ا  يگذارهیمستلزم رشد نرخ سرما   
، یـي داز منوط اسـت بـه مقـررات ز        ی ن يگذارهینرخ سرما 

 بـر   ط نظـارت دولـيت    یمند کـردن شـرا     و ضابطه  يسازشفاف
 .باشديفعاالن صنعت غذام

 یکـي   ر حمرتم هبداشـت در    یو حضور وز  رين اساس و پ   یبر ا    
 و طرح مباحث فـوق، اتـاق        از جلسات صبحانه با مسئولني    

رو بـا    به هتیه جمموعـه پـیش       بار اقدام  ني اول يهتران برا 
ــ« عنــوان ــوشیپ ــواین ــانون م ــذاس ق ــارچوب د غ یي در چ

راهربدهاي اقتصادي و هبداشت و سالمت کشور بـا اسـتفاده           
 از مطالعات تطبیقي و نیاز بـازار و قـوانني جـاري در            

 .  منود»کشور
 يريگـ ن قانون و هبره   ید است با مثمرمثر واقع شدن ا      یام  

 کـشور   ي در صـنعت غـذا     يگـذار هیاز آن شاهد رشد سـرما     
 .میباش
 
 

 حممدمهدي راسخ
  كلدبري

 
                  
                  

           
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 مقدمه

اي مانند مسئله غذا و چگونگي تأمني آن  در طول تاریخ هیچ مسئله
 بوم شناخيت است سبب حتریك و كه براي بقاء انسان یك نیاز مربم
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افزایش . است  نبودهانگیزش انسان به تالش و ابتكار و نوآوري
تري  ز انقالب صنعيت به این تالش و نوآوري ابعاد وسیعمجعیت بعد ا

ترین نگراني  اكنون تأمني شرایط تغذیه سامل براي جامعه، مهم. داد
، زیرا در صورت ناتواني دولت در تأمني غذاي هاست و دغدغه دولت

شود  سامل و كايف، جامعه با فاجعه دردناك گرسنگي روبرو مي
 ١.هاي اجتماعي است هنجارياي كه مولد بسیاري از نا فاجعه

ضرورت تأمني مواد غذایي سامل و كايف براي جامعه چنان براي 
هاي تابع بازار  است كه حيت در نظام شده ها مسلم و پذیرفته دولت

مردم بدون تردید و نیز كنرتل و نظارت بر فرآیند تأمني غذا براي 
ت در گريد و هر كشوري با وجود تفاو ایرادي مورد قبول قرار مي

ساختارها، براي نظارت بر فرآیند تأمني مواد غذایي اعم از مواد 
كرده و   وضعشده مقرراتي اولیه غذایي و مواد غذایي فرآوري

در اثر این ضرورت مفهومي به نام . است بیين منوده ادهایي پیش
است كه نه تنها از سوي فعاالن صنعت غذا  خلق شده" امنیت غذایي"

پردازان علوم اجتماعي و امنیت ملي نیز مورد نظریه بلكه توسط 
 .گريد استفاده و تأكید قرار مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیات:خبش یكم
 ضرورت اصالح هاي آن و سپس در این خبش ابتدا امنیت غذایي و مؤلفه

قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت و نیز روش حتقیق 
 .بررسي خواهد شد

 
 هاي آن منیت غذایي، ضرورت و مؤلفها: فصل یكم

هاي   امنیت غذایي و ضرورت آن و سپس مؤلفهدر این فصل ابتدا
       .شود امنیت غذایي بررسي مي

 امنیت غذایي و ضرورت آن: مبحث یكم
هاي توسعه در جوامع خمتلف اجياد امنیت  یكي از اهداف اصلي سیاست

اي از  مت تغذیهغذایي است، دسرتسي به مواد غذایي كايف و سال
پرورش و توسعه منابع انساني حمورهاي اصلي توسعه و زیرساخت 

سالمت، افزایش كارآیي و تغذیه در نقش  .شود كارآمد حمسوب مي

                                                
هاي غذایي،  الدین حمالتي، ارتباط تنگاتنگ و خطرناك فرهنگف اقتصاد و نظام  صالح- - 1

 ٦١٦، ص ١٣٨٠جمله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه هتران، تابستان و پاییز 
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هاي گسرتده در سطح جهان بویژه در دو  توسعه اقتصادي با پژوهش
نظر به این كه دسرتسي به غذاي كايف . است مورد اثبات شدهدهه اخري 

امنیت "ها مكلف به تأمني   از حقوق اولیه انسان است دولتو سامل
 ١.هستند" غذایي

شود و  هاي امنیت ملي حمسوب مي ترین مؤلفه امنیت غذایي یكي از مهم
یافته و عنصر اصلي سالمت فكري، رواني و  بنیان یك جامعه توسعه

 ٢.جسمي اعضاي آن است
نیت ملي چنانچه امنیت غذایي جامعه به عنوان یك سیاست ام

شود كه كمیت و كیفیت آن سطح امنیت ملي در هر كشور را  قلمداد 
كند، عرضه هبینه سطح مطلوبي از امنیت ملي مستلزم تدارك  تعیني مي

 ٣.سطح هبینه امنیت غذایي است
امنیت "شدن مفهوم توسعه انساني در سطح جهان، مفهوم  با برجسته

هاي سازمان  ثري فعالیتاست، حتت تأ تري یافته افزونامهیت " غذایي
یافته،  املللي فعال در صنعت غذا و كشورهاي توسعه ملل، ادهاي بني

توسعه انساني سطح كشورهاي اسالمي عضو كنفرانس اسالمي نیز كه در 
را مورد توجه جدي " امنیت غذایي"متوسط یا پایني دارند، 

قرارداده و با استفاده از راهكارهاي خمتلف در صدد توسعه 
 ٤.كشور خود هستند" منیت غذایيا"
هاي دستیابي به امنیت غذا، اصالح  زمینه تردید یكي از پیش بي

قوانني و مقررات حاكم بر تولید و عرضه مواد غذایي اعم از مواد 
است، چنانچه مقررات در  اولیه غذایي و مواد غذایي فرآوري شده

به " ایيامنیت غذ"هاي   حتقق مؤلفهاین حوزه جامع و كامل نباشد
گردد، زیرا نقص مقررات یا تأمني غذاي كايف را     پذیر مي سخيت امكان

  .دهد كند یا سالمت مواد غذایي را در معرض هتدید قرار مي مشكل مي
است كه بررسي  هاي خمتلفي ارایه شده براي امنیت غذایي تعریف

م املللي به این مفهو ها منایانگر حتول و تكامل نگرش بني تارخيي آن
 :است

 را به شرح امنیت غذایي" میالدي ١٩٧۵سازمان ملل متحد در سال 
عبارت است از عرضه مستمر " امنیت غذایي: "زیر تعریف كرد

كاالهاي غذایي اصلي در سطح جهاني به منظور هببود مستمر مصرف 
سال  در "بردن اثرات نامطلوب نوسانات قیمت غذا غذا و از بني

امنیت ) FAO(بار و كشاورزي ملل متحد  میالدي سازمان خوار١٩٨۴
كه  امنیت غذایي یعين اطمینان از این: "غذایي را چنني تعریف كرد

مهه مردم در مهه اوقات به غذاهاي اصلي مورد نیاز خویش دسرتسي 
  ٥."باشند فیزیكي و اقتصادي داشته

 میالدي تعریف زیر را براي امنیت غذایي ١٩٨۶بانك جهاني در سال 
دسرتسي مهه مردم در متام اوقات به غذاي كايف و سامل : "دارایه كر
این تعریف در كنفرانس " مندي از یك زندگي خوب و فعال براي هبره

 میالدي به عنوان تعریفي كاربردي ١٩٩٣املللي تغذیه در سال  بني
     ٦.مورد تأیید و تأكید شركت كنندگان در كنفرانس قرارگرفت

ترین تعریف را  دي اجالس جهاني غذا كامل میال١٩٩۶سراجنام در سال 
امنیت غذایي زماني : "براي امنیت غذایي به شرخ زیر ارایه كرد

                                                
 ١٣٤مهان، ص  -1
از منظر عرضه (ت غذایي ربد امنی فرهاد رهرب و علي مبیين دهكردي، رویكردي نو به راه-2

 ٢، ص ٨٣، زمستان ١۴هاي اقتصادي، مشاره  ، فصلنامه پژوهش) ثبات مواد غذایيبا
 ٢مهان، ص  -3
 صادق خبتیاري و زهرا حقي، بررسي امنیت اقتصادي و توسعه انساني در كشورهاي -4

ستان ، پاییز و زم۴۴ و ۴٣اسالمي، جمله اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال یازدهم، مشاره 
 ٢٢، ص ١٣٨٢

 ٢٣ صادق خبتیاري و زهرا حقي، مهان، ص -5
 فرهاد خداداد كاشي و خلیل صدري، برآورد سطح امنیت غذایي خانوارهاي ایراني بر -6

 ١۵٨، ص ٨٣، زمستان ۴٨، جمله اقتصاد كشاورزي و توسعه، مشاره AHFSIاساس شاخص 
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وجود دارد كه مهه مردم هر زمان به غذاي كايف، سامل و مغذي دسرتسي 
یك باشند و غذاي قابل دسرتسي نیازهاي  فیزیكي و اقتصادي داشته

را براي یك زندگي سامل و ها  اي سازگار با ترجیحات آن رژمي تغذیه
    ١."كند پرنشاط برآورده

 
 هاي امنیت غذایي مؤلفه: مبحث دوم

 :كننده امنیت غذایي عبارتند از هاي تعیني شاخص
 ٢وجود مواد غذایي -١
 ٣دسرتسي به مواد غذایي -٢
    ٤استفاده از مواد غذایي -٣

 
 :وجود مواد غذایي) الف
ي است، ابتدا باید ترین شاخص امنیت غذایي وجود مواد غذای مهم 

دسرتسي به آن یا از  پس بتوانمواد غذایي در كشور موجود باشد تا
هاي بعدي سخن به میان  استفاده از مواد غذایي به عنوان شاخص

معموال كشورها . آورد، وجود مواد غذایي منوط به تولید آن است
هاي كالن اقتصادي خود و در  دهند با توجه به سیاست ترجیح مي

فنت فرهنگ تغذیه مردم مواد غذایي را در داخل مرزهاي خود نظرگر
در حداقل (، با وجود این مهیشه واردات مواد غذایي دتولید كنن

 .ناپذیر است ها امري اجتناب براي دولت) سطح مواد غذایي اولیه
 ،با توجه به تأثري سطح امنیت غذایي بر سطح امنیت ملي كشور

در ها  دولتهاي اصلي  جزء اولویتباید  تولید داخلي مواد غذایي 
چنانچه تولید مواد غذایي    . توسعه تولیدات داخلي باشد زمینه

مهسو با رشد مجعیت افزایش پیدا نكند، تولید سرانه مواد غذایي 
یابد، در این صورت تقاضاي فزاینده براي مواد غذایي  كاهش مي

فاده از باید از طریق افزایش واردات و كاهش صادرات یا با است
 .شود هر دو سیاست پاسخ داده

تر به منابع خارجي  گرچه افزایش واردات مواد غذایي وابستگي بیش
را به دنبال دارد و عالوه بر داشنت بار مايل ممكن است مشكالت 

كه از مجله . باشد اقتصادي، اجتماعي و سیاسي را در پي داشته
بازار داخلي هاي جهاني بر  هاي قیمت توان به تأثري نوسان مي

كرد كه در مواردي سبب كاهش سطح تولید در كشور واردكننده  اشاره
نیاز از واردات مواد  تواند خود را بي شود، هیچ كشوري مني مي

 .غذایي بداند
شود كه با نظارت و مدیریت  در اقتصاد تولید به فعالیيت گفته مي

 را به كاال كار، سرمایه و غريه یك واحد ادي عواملي از مجله نريوي
 .و خدمات تبدیل كند

و " تولید ناخالص داخلي"توسعه اقتصادي در گرو رشد مستمر 
 اقتصادي در تولید ملي است،  هاي عمده تغیريات ساختاري سهم خبش

هاي ساختاري  رشد تولید اولني گام براي اعمال تغیريات و دگرگوني
 .زمینه توسعه اقتصادي است در اقتصاد كشور و پیش

هاي  ظریات اقتصادي موارد مداخله دولت در فعالیت بنگاهدر ن
شكست بازار، : اقتصادي از طریق وضع مقررات اجرایي به سه مورد

به بیان دیگر . شود احنصار طبیعي و توزیع عادالنه ثروت حمدود مي
نظارت دولت بر اقتصاد از طریق وضع مقررات در سه وضعیت شكست 

                                                
ینه راهربدي امنیت غذایي مجهوري  علي مبیين دهكردي، رویكردي نو به انتخاب هبرتین گز-1

 ١٧، ص ٨۴، پاییز ۵١اسالمي ایران، جمله اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال سیزدهم، مشاره 
2- Food Availability 
3 - Food Access 
4 - Food Utilization  
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نه بودن توزیع ثروت جماز قلمداد بازار، احنصار طبیعي و ناعادال
 ١.است شده

شكست بازار وضعیيت است كه در آن ساز و كار رقابيت بازار 
در این صورت دولت . تواند منابع را به صورت هبینه ختصیص دهد مني

به منظور ختصیص هبینه منابع و اصالح نظام ختصیص، از طریق در دست 
، پرداخت سوبسید و گذاري اجباري گرفنت تولید، توزیع، قیمت

هاي اقتصادي مداخله  ي فعالیت بنگاه دریافت مالیات، در حنوه
 ٢.كند مي

احنصار طبیعي وضعیيت از بازار است كه در آن یك بنگاه به دلیل 
تواند كاال یا خدمت را به قیميت عرضه  بودن هزینه متوسط، مي نزويل

ه فعالیت كند كه بنگاه دیگري با آن قیمت قادر به ورود یا ادام
 ٣.در بازار نباشد

تواند با بنگاه دیگري  در شرایط احنصار طبیعي بنگاه جدیدي مني
رقابت كند كه قبال در تولید كاال یا ارایه خدمات مورد نظر 

ي تولید كاال یا  است، زیرا مهواره هزینه فعالیت خود را آغاز كرده
ود را ارایه خدمت براي او باالتر از بنگاهي است كه فعالیت خ

 .است تر شروع كرده پیش
نظران اقتصادي در شرایط احنصار طبیعي سطح رفاه  به عقیده صاحب

 .تر است جامعه در مقایسه با وضعیت رقابيت بازار پایني
توزیع عادالنه ثروت توجیه دیگریست كه براي مداخله دولت در 

حل مؤثر  شود، زیرا ساز و كار بازار فاقد راه بازار ارایه مي
در . ي كاهش فاصله درآمدي اشخاص و توزیع عادالنه ثروت استبرا

اي براي  كننده گانه فوق توجیه قانع این كه آیا رفع مشكالت سه
ويل . نظرها بسیار است مداخله دولت در بازار است یا نه اختالف

نظر وجود دارد این است كه وضع مقررات  آنچه بر آن اتفاق
گري براي فعالیت اقتصادي در اقتصادي و تعیني شرایط دست و پا

حداقل در كوتاه (هاي اقتصادي را  هاي بنگاه هاي خمتلف هزینه حوزه
 ٤.دهد و مانع تنوع كاالها و خدمات در بازار است افزایش مي) مدت

هاي اقتصادي زمینه براي  افزایش حجم مقررات حاكم بر فعالیت
 نشان كند، مطالعات بروز و رشد فساد اداري را نیز فراهم مي

هاي اقتصادي  دهد كه میان حجم قوانني و مقررات حاكم بر فعالیت مي
داري وجود  ي معين هاي خمتلف، رابطه و میزان فساد اداري در نظام

نظران مانند هانتینگون معتقد  اي از صاحب دارد، به حنوي كه عده
به نظریه كارآمدي فساد در جوامع در حال توسعه هستند كه معموال 

هاي  ها حجم وسیعي از مقررات و ضوابط فعالیت بنگاه در آن
ها مقابله  است، از نظر آن اقتصادي را حتت سیطره خود قرار داده

با فساد اداري در كشورهایي تورم مقررات عرصه را براي نوآوري 
است، امكان ادامه فعالیت را به طور  فعاالن اقتصادي تنگ كرده

 .كند هاي اقتصادي سلب مي كامل از بنگاه
نتایج مطالعات خمتلف نشان داد كه كاسنت از حجم مقررات حاكم بر 

هاي اقتصادي تأثري مثبت قابل توجهي بر رشد تولید و  فعالیت
هاي فعالیت اقتصادي دارد، كه  درآمد ناخالص ملي و كاهش هزینه

 ٥.شوند مهگي در ایت سبب كاهش قیمت كاالها و خدمات در بازار مي

                                                
اهللا تاري، استفاده از مقررات زدایي در رفع موانع تولید، جملس و پژوهش، مشاره   فتح- 1

 ١٢  ص۵٢
 ١٢ مهان ص - 2
 ماده یك قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ١٣ بند - 3

) ۴۴(هاي كلي اصل چهل و چهارم  اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایران و اجراي سیاست
 قانون اساسي

 ١٣ مهان، ص - 4
 ١۶ مهان، ص - 5
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 ضت و سیاسيت ١"سازي خصوصي"ایج در كنار سیاست بر پایه این نت
 ٢"زدایي مقررات"شكل گرفت به نام 

زدایي بر رشد صنایع در  طرفداران این سیاست اثر مثبت مقررات
هاي خمتلف و به تبع آن توسعه اقتصادي را با مطالعات و  خبش

 .اند هاي جتربي ثابت كرده یافته
 میالدي اجنام ٢٠٠۵كه در سال ها  بر اساس نتایج یكي از این پژوهش

زدایي   درصد چني با دلیل اعمال سیاست مقررات٩است، رشد باالي  شده
 در  است و اعمال حمدود این سیاست در خبش بزرگي از صنایع بوده

ها در مقایسه با  هاي نفت، برق و محل و نقل مانع رشد این خبش خبش
 ٣.است صنایع دیگر بوده

كردن زمینه براي افزایش  ایي جهت فراهمزد هر چند ضرورت مقررات
هاي چهارگانه توسعه  نرخ رشد اقتصادي كشور در قانون برنامه

است،  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایران متجلي شده
با تصویب قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 

 اجراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ایران و
قانون اساسي در تاریخ ) ۴۴(هاي كلي اصل چهل و چهارم  سیاست

 ایراني به طور رمسي بر لزوم تبعیت از قانونگذار، ٣/١٣٨٧/٢۵
یافنت به رشد اقتصادي مطلوب مهر  جهت دست" زدایي سیاست مقررات"

 .تأیید زد
به منظور تسهیل و تسریع در : "دارد  این قانون مقرر مي٧ماده 

هاي  هاي اقتصادي براي خبش گذاري و صدور جموز فعالیت یهامر سرما
 این ٨۶هاي دوليت موضوع ماده  غريدوليت در قلمروهاي جماز، دستگاه

هاي  ها و جمامع و احتادیه قانون، شوراهاي اسالمي شهر، شهرداري
صنفي موظفند ترتیيب اختاذ منایند تا كلیه مقررات ناظر بر صدور 

گذاري و كسب و كار با رویكرد حذف  رمایهها و جموزهاي س پروانه
سازي  جموزهاي غريضروري، تسهیل شرایط دریافت جموزها و شفاف

هاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون  فعالیت
اي اصالح، هتیه و تدوین شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف  به گونه

بط كتبًا ر ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي
 ..."شود داده

گذار به تصمیمات و اقدامات مراجع  براي رسیدگي به اعرتاض سرمایه
ها برخالف تكالیف مقرر در  دوليت و غريدوليت كه تصمیم یا عملكرد آن

 قانون است، به موجب تبصره دوم این ماده ادي به نام ٧ماده 
 .است گذاري اجياد شده ستاد سرمایه

است هیأتي   قانون رئیس مجهور مكلف شده٧ماده مطابق تبصره چهارم 
زدایي و تسهیل شرایط صدور جموزها و  را مأمور نظارت بر مقررات

این هیأت مكلف است براي . هاي اقتصادي مناید ي فعالیت پروانه
مواردي كه حتقق این اهداف حمتاج به تغیري قوانني است، لوایح مورد 

 .نظر را هتیه و به دولت تقدمي كند
هاي اقتصادي  در كلیه فعالیت" زدایي مقررات" چنان كه بیان شد 

هاي فعالیت  بدیهي است در برخي حوزه. ي رشد صنایع است الزمه
اقتصادي از مجله حوزه سالمت كه غذا و دارو خبشي از آن است، 

زدایي باید با احتیاط و پس از بررسي كامل جوانب  سیاست مقررات
ها را به طور كلي از مشول  توان این حوزه موضوع صورت گريد، ويل مني

 قانون ٣ بند ج ماده ٢سیاست مذكور خارج كرد، متأسفانه تبصره 
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

هاي كلي اصل چهل و  فرهنگي مجهوري اسالمي ایران و اجراي سیاست

                                                
1 - Privatization 
2 - Derequlation 

 ١٧ن، ص  مها- 3
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خبش "ان گویا و صریح قانون اساسي با عباراتي نه چند) ۴۴(چهارم 
را به طور كلي از مشول قانون مذكور از مجله سیاست مندرج " سالمت

: دارد این تبصره مقرر مي. است  آن خارج كرده٧در ماده 
هاي سالمت، آموزش و حتقیقات و فرهنگ مشمول این  هاي حوزه فعالیت"

چنني هاي دوليت و غريدوليت و مه قانون نیست و هر گونه توسعه توسط خبش
اي  ها مطابق الحيه هر گونه واگذاري به خبش غريدوليت در این حوزه

خواهد بود كه ظرف یك سال از ابالغ این قانون به تصویب جملس 
 ."رسد شوراي اسالمي مي

ها كه مسري توسعه را با سرعت و موفقیت  بر پایه جتارب سایر دولت
قررات حاكم زدایي و كاهش حجم م اند، اعمال سیاست مقررات پیموده

بر فعالیت اقتصادي و حذف برخي جموزهاي غريضروري از عوامل اصلي 
حل  در بسیاري از موارد راه. هاي خمتلف است توسعه صنایع در خبش

مشكالت موجود حذف مقررات و جموزهاي دست و پاگري است كه عالوه بر 
هاي نظارت را نیز براي  ها هزینه اجياد مانع براي فعالیت بنگاه

 .دهد ت افزایش ميدول
ساز افزایش رفاه اجتماعي  رشد اقتصادي در صورتي پایدار و زمینه

هاي خمتلف  است كه متوازن باشد یعين رشد متوازن صنایع در خبش
زدایي جزیي به  كند، مقررات توسعه پایدار اقتصادي را تضمني مي

هاي خاصي از اقتصاد حمدود  این معنا كه این سیاست صرفًا به خبش
تواند  ها به طور كامل از مشول آن مستثين گردند مني دد و برخي خبشگر

 .جانبه اقتصادي باشد كننده رشد پایدار و مهه تضمني
 
 :دسرتسي به غذاي سامل) ب

" دسرتسي به غذاي سامل" در تعریف بانك جهاني و اجالس جهاني غذا 
اجالس جهاني غذا در تعریف . عنصر اصلي امنیت غذایي است

شده دسرتسي را به دو نوع دسرتسي فیزیكي و دسرتسي اقتصادي  ارایه
ي توزیع  جهت دسرتسي فیزیكي اشخاص باید با شبكه. است تقسیم كرده

باشند و دسرتسي  غذا در حمل زندگي خود ارتباط نزدیك و سهل داشته
اي باشد  شود كه درآمد شخص به اندازه اقتصادي نیز زماني تأمني مي

ر زیاد تأمني غذاي سامل الزم را میسر سازد، كه بدون حتمیل فشا
كردن امكان و زمینه دسرتسي اقتصادي به غذاي سامل منوط به  فراهم

هاي  گذاري افزایش سطح درآمد اشخاص كه امریست مربوط به سیاست
توان این معضل را در چارچوب مقررات حاكم بر  كالن اقتصادي، مني

 ويل قانون غذا باید شرایط تولید و عرضه مواد غذایي برطرف منود،
بیين كند، این قانون باید  دسرتسي فیزیكي به غذاي سامل را پیش

تا دسرتسي  گرددمانع عرضه و فروش مواد غذایي ناسامل یا غريهبداشيت 
 . با مانع مواجه نشودفیزیكي به غذاي سامل 

 
 :استفاده از مواد غذایي) ج

ذهيب، فرهنگي، فلسفي سبك تغذیه، بازتاب طبیعي اوامر و نواهي م
پردازان فرهنگ  ي نظریه و حيت اخالقي حاكم بر جامعه است، به عقیده

تغذیه، تفاوت نظام غذایي كشورهاي مسلمان آسیایي یا آفریقایي 
با مسیحیان اروپا و آمریكا صرفًا از اختالفات جغرافیایي و 

نان شود، بلكه عامل اصلي تأثريگذار پريوي ساك شناخيت ناشي مني بوم
این دو بوم از دو آیني و فرهنگ اسالم و مسیحیت است، گرچه 

هاي حیاتي اصیل این كشورها از نظر طبیعي به یكدیگر شباهت  نظام
هاي دیين و اخالقي مورد تبعیت مردمان هر یك از  دارند، تفاوت آیني

رو  است، از این هاي چشمگري در سبك تغذیه شده ها سبب تفاوت آن
م غذایي در هر كشوري مبنایي فرهنگي دارد، توان گفت نظا مي

باورهاي مذهيب و قواعد اخالقي حاكم بر جامعه در كنار سایر 
دهد، تردیدي نیست كه با  عوامل رژمي غذایي هر جامعه را شكل مي
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شده فرهنگ بر نوع تغذیه در هر طرحي كه  توجه به تأثري اثبات
شود، در  يهاي غذایي ارایه م براي توسعه صنایع و فرآورده

 ١.ناپذیر است نظرگرفنت فرهنگ تغذیه كشور اجتناب
كننده امنیت غذایي، استفاده  كه بیان شد، سومني مؤلفه تعیني چنان

از مواد غذایي است، ممكن است مواد غذایي در كشور موجود و قابل 
دسرتسي فیزیكي و اقتصادي باشد، ويل به دلیل نامهاهنگي مواد 

س با فرهنگ تغذیه عمومي، مردم از آن غذایي موجود و در دسرت
استفاده نكنند، در این وضعیت نیز امنیت غذایي در معرض خطر 

 .گريد قرار مي
قانون غذا باید این مؤلفه را نیز مد نظر قراردهد، یعين قانون 
باید حامي فرهنگ تغذیه كشور باشد و مانع تولید یا عرضه آن 

گي تغذیه كه اكثریت دسته از مواد غذایي شود كه قواعد فرهن
 .كند جامعه مصرف آن را تأیید مني

 
دني، ضرورت اصالح قانون مواد خوردني، آشامی: فصل دوم

 آرایشي و هبداشيت
گرچه تأمني امنیت غذایي مستلزم اقداماتي بسیار فراتر از اصالح 
مقررات حاكم بر تولید و عرضه مواد غذایي است، اصالح این 

 حاكم بر این حوزه یعين قانون مواد مقررات بویژه قانون اصلي
گام اولیه الزم براي ) ١٣۴۶(خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت 

با در . یابي به سطح مطلوبي از امنیت غذایي در كشور است دست
رسد این قانون در  هاي امنیت غذایي به نظر مي نظرگرفنت مؤلفه
 كه باید اصالح گفته داراي نقایصي است  شاخص پیش٣ارتباط با هر 

 .گردد
 

به " وجود مواد غذایي سامل و كايف در كشور"كه بیان شد  چنان) الف
كننده امنیت غذایي مستلزم  هاي تعیني عنوان یكي از شاخص

دادن به تولید مواد غذایي در داخل و تسهیل روند  اولویت
هاي  مطابق دیدگاه. گذاري در صنایع تولید مواد غذایي است سرمایه
گذاري و  ، كاسنت از حجم مقررات و جموزهایي كه براي سرمایهموجود

گذاري  تولید الزم است تأثري غريقابل انكاري بر توسعه حجم سرمایه
و افزایش تولید دارد، از طرف دیگر نظارت بدون ضابطه و فاقد 

گذاران  هاي قانوني دقیق و روشن از عوامل دلسردي سرمایه چارچوب
بنابراین افزایش . شود در كشور حمسوب ميگذاري  نسبت به سرمایه

گذاري در  نرخ تولید مواد غذایي در كشور مستلزم رشد نرخ سرمایه
گذاري نیز منوط است به  این صنعت است و رشد نرخ سرمایه

شرایط نظارت " مندتر كردن سازي و ضابطه شفاف"و " زدایي مقررات"
 .دوليت بر فعاالن صنعت غذا
شامیدني، آرایشي و هبداشيت به ضرورت تسهیل قانون مواد خوردني، آ

گذاري و تولید مواد غذایي در كشور را به صورت جدي  روند سرمایه
شناسي  است و از این منظر باید مورد آسیب مدنظر قرار نداده

 .قرارگريد و پس از آن اصالح شود
 
كردن زمینه دسرتسي فیزیكي مردم به غذاي سامل و كايف با  فراهم) ب

ي كارآمدي براي توزیع مواد غذایي سامل در كشور   شبكهاجياد
كنندگان مواد غذایي در  پذیر است، نقش فروشندگان و توزیع امكان

تأمني امنیت غذایي جامعه كمرت از تولیدكنندگان نیست و هر كدام 
هاي امنیت غذایي تأثريگذارند، سالمت و  ها بر یكي از مؤلفه از آن

                                                
هاي غذایي، جمله  الدین حمالتي، ارتباط تنگاتنگ و خطرناك فرهنگ، اقتصاد و نظام  صالح- 1

 ۶١۶، ص ١٣٨٠دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه هتران، تابستان و پاییز 
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غذایي مانند شبكه تولید آن به افزایش كارآیي شبكه توزیع مواد 
مند بر  گذاري در این حوزه و نظارت شفاف و ضابطه حجم سرمایه

قانون مواد خوردني، . كنندگان وابسته است فعالیت توزیع
آشامیدني، آرایشي و هبداشيت از منظر تسهیل روند دسرتسي به مواد 

 .شناسي و اصالح است غذایي نیز نیازمند آسیب
 
گ غذایي هر كشور با آیني دیين و قواعد اخالقي حاكم بر آن فرهن) ج

بستگي تام دارد، مواد غذایي موجود و قابل دسرتسي، در صورتي 
گريد كه مصرف آن با فرهنگ  توسط عموم مورد استفاده قرار مي

قانون مواد خوردني، . باشد غذایي اكثریت مغایرت نداشته
ه زمان تصویب آن اكنون آشامیدني، آرایشي و هبداشيت با توجه ب

كننده فرهنگ غذایي كشور باشد، انعكاس فرهنگ  تواند منعكس مني
ترین قانون حاكم بر تولید و توزیع مواد  غذایي كشور در مهم

 به فرهنگ بومي و دغدغه او قانونگذارغذایي حاكي از احرتام 
 .براي تأمني امنیت غذایي كشور است

شده در قوانني غذا را به سه خبش  بیين بندي كلي احكام پیش در تقسیم
 :توان تقسیم كرد كلي مي

 مقررات كیفري -١
 مقررات حاكم بر نظارت بر هبداشت غذایي -٢
 مقررات حاكم بر جموزهاي هبداشيت -٣

 
دهد،  در خبش مقررات كیفري كه خبش مهمي از قانون غذا را تشكیل مي

ذایي هاي فعل امنیت غ گريي از وقوع فعل یا ترك فعل به منظور پیش
شود، با وجود  ها جمازات تعیني مي براي این قبیل افعال و ترك فعل

گريي كیفري جهت مقابله با  تأكیدهاي فراوان بر عدم اتكاء به پیش
گريي از ختلفات با  ختلفات در روابط اجتماعي و اقتصادي هنوز پیش

گريي  ي غالب پیش انگاري بویژه در جوامع در حال توسعه شیوه جرم
ها   قوانني غذا با توجه به امهیت امنیت غذایي براي دولتدر. است

این وضعیت در قانون مواد . گريتر است استفاده از این روش چشم
شود،  خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت ایران نیز مالحظه مي

قانون مذكور برخالف رویه رایج در تدوین سایر قوانني كه مقررات 
كنند با مقررات كیفري  بیين مي انون پیشكیفري را در خبش پایاني ق

 .است آغاز شده
شناخيت خبش مقررات كیفري قانون مذكور، معلوم  با بررسي آسیب

هاي امنیت غذایي و در جهت  شود كه این خبش باید با حلاظ مؤلفه مي
یابي به این امنیت در كشور، مورد بازبیين و  تسهیل شرایط دست

 .اصالح قرارگريد
املللي مانند بانك جهاني نشان  شده توسط ادهاي بني امحتقیقات اجن

گذاري و رونق كسب و كار  دهد كه یكي از موانع توسعه سرمایه مي
در كشورهاي در حال توسعه مقررات ناكارآمد و غريضروري در 

گذاري و بنگاه اقتصادي و جموزهاي الزم  ارتباط با بازرسي سرمایه
هاست، بدون تردید با  ین بنگاهبرداري از ا براي تأسیس و هبره

توجه به رابطه فعالیت اقتصادي در صنعت غذا با هبداشت و سالمت 
هاي اقتصادي در  ي فعالیت بنگاه عمومي جامعه نظارت دولت بر حنوه

این حوزه ضرورتي انكارناپذیر است، ويل توجه به تسهیل روند 
خذ جموز مند كردن، مراحل ا گذاري از طریق شفاف و ضابطه سرمایه

براي شروع فعالیت اقتصادي در این حوزه و استمرار آن را 
شدت . گرفت توان به هبانه محایت از هبداشت و سالمت عمومي نادیده مني

عمل ادهاي دوليت در صدور جموز فعالیت و بازرسي و نظارت 
هاي تولید و توزیع مواد غذایي ممكن است در كوتاه مدت با  بنگاه
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ضرورت حفظ هبداشت عمومي قابل پذیرش به نظر آید، هایي مثل  توجیه
در بلند مدت با تضعیف صنعت غذا، وابستگي كشور به منابع خارجي 
را به دنبال خواهد داشت، آسیيب كه به دلیل وابستگي به خارج در 

افتادن  شود، اگر از به خماطره تأمني مواد غذایي به كشور وارد مي
 .تردید كمرت خنواهدبود تر نباشد، بي هبداشت عمومي بیش

 
 اهداف و روش حتقیق: فصل سوم

نویس الحيه غذا است،  هدف اصلي از اجنام حتقیق حاضر، تدوین پیش
شد، در خبش دوم به تفضیل بیان  به اختصار اشارهكه در مقدمه  چنان

 قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت در هر .خواهدشد
 نظارت بر هبداشت غذایي و جموزهاي هبداشيت ي مقررات كیفري،  حوزه٣

به بازنگري و اصالح نیاز دارد، ضرورت اصالح این قانون نه تنها 
با بررسي حتلیلي و مقایسه تطبیقي آن با قوانني خارجي آشكار 

اي كه  به گونه.  فعاالن صنعت غذا استگردد، بلكه مورد تأكید مي
نویس الحيه غذا به  ین پیشهاي نافرجامي نیز براي تدو تا كنون تالش

شده كه به دلیل عدم  هاي صنفي صنعت غذا اجنام ابتكار احتادیه
خبشي  رضایتها، نتیجه  استفاده از مطالعات تطبیقي در تدوین آن

ي غذا  نویس الحيه است، رویكرد ملي در تدوین مواد پیش حاصل نشده
داشت و گذاري در صنعت غذا با حلاظ هب تسهیل و توسعه روند سرمایه

 :سالمت غذایي كشور است
است در كنار  ، تالش شدهنویس الحيه مقررات كیفري پیشدر تنظیم  -١

 . قرار گريد پیشگريي نیز مد نظرهاي گريي كیفري سایر شیوه پیش
در جرم انگاري نیز ضمن توجه به فرهنگ تغذیه كشور، تناسب 

تر در  بني جرم و جمازات جهت اجياد توان بازدارندگي بیش
 .است ها، به حنو شایسته حلاظ شده ازاتجم

گذاري در صنعت غذا  براي تسهیل و توسعه روند سرمایه -٢
تر كردن فضاي كسب و كار در این حوزه، مقررات  پرنشاط

. است مورد بازنگري اساسي قرارگرفته) ١٣۴۶(نظارتي قانون 
اند و در راستاي سیاست  تر شده ضوابط صدور جموزها شفاف

كه مورد تأیید و تأكید دولت است، ضمن حذف زدایي  مقررات
ربط در  گريي ادهاي ذي جموزهاي غريضروري، شرایط و مهلت تصمیم

 .است خصوص درخواست صدور جموز به طور صریح تعیني شده
 

كه ) ١٣۴۶(با توجه به امهیت بازرسي هبداشت غذایي، برخالف قانون 
یارات و تكالیف هیچ حكم صریح و مشخصي در ارتباط با شرایط، اخت

بازرسان ندارد، مهسو با رویكرد سایر كشورها یك خبش مستقل در 
در تدوین . است نویس به بازرسان هبداشت غذایي اختصاص یافته پیش

مقررات این خبش دو ضرورت محایت از فعاالن صنعت غذا در قبال 
ضابطه كه خمل فعالیت اقتصادي است و تضمني هبداشت و  هاي بي بازرسي

 .است مد نظر بودهتوأمًا یت غذایي جامعه امن
شناسي قانون مواد خوردني، آشامیدني،  اطالعات الزم براي آسیب

آرایشي و هبداشيت، از طریق مصاحبه با فعاالن صنعت غذا و مطالعه 
اند، براي مطالعه تطبیقي قانون غذاي  قوانني خارجي گردآوري شده

آرایشي ایاالت متحده ، قانون غذا، دارو و لوازم )١٩٨٣(مالزي 
 شوراي اروپایي با عنوان ٢٠٠٢/١٧٨مل مشاره عدستورالآمریكا، 

" مقررات و اصول حاكم بر سالمت غذا و مرجع سالميت غذاي اروپایي"
 و )FAO(خواربار و قانون منونه غذا كه توسط سازمان جهاني 

تدوین شده، مورد استفاده قرار ) WHO(سازمان جهاني هبداشت 
قانون مالزي به منظور استفاده از جتارب یك كشور . دان گرفته

قانون آمریكا . ي براي صنعت غذا، انتخاب شدقانونگذاراسالمي در 
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گريي از جتارب  و دستورالعمل احتادیه اروپایي نیز براي هبره
 .یافته در این صنعت مورد مطالعه قرار گرفتند كشورهاي توسعه

 سازمان جهاني هبداشت به پیشنهادات، سازمان جهاني خواربار و
قانون "املللي مرتبط با صنعت غذا در قالب  عنوان دو اد مهم بني

ان كشورها، جهت تصویب و اجرا، ارایه قانونگذاربه " منونه غذا
املللي مذكور، قانون  با توجه به امهیت جایگاه دو اد بني. است شده

 مد نظر قرار نویس ها نیز در تنظیم مواد پیش منونه پیشنهادي آن
 .است گرفته

 
 
 
 

شناخيت مقررات كیفري،  بررسي آسیب: دومخبش 
قانون مواد نظام بازرسي و جموزها در 

 دني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيتخور
در ایران قانونگذاري در مورد شرایط فعالیت در صنعت غذا و 

قانون سازمان . اي دیرینه دارد نظارت بر فعاالن این عرضه سابقه
 یكي از اهداف سازماني این وزارختانه را ١٣٢۴ارت هبداري مصوب وز

اي،  داند و به موجب آن اداره نظارت بر فعالیت در صنعت غذا مي
اداره دارویي نظارت در " به نام اداره كل فين وزارختانهزیر نظر 

تأسیس " ادویه خمدره و جلوگريي از تقلبات در اغذیه و دارو
 .است شده

یراني كه به شرایط فعالیت در صنعت غذا به عنوان اولني قانون ا
است، ) ١٣٢٩(یكي از موضوعات اصلي پرداخته، قانون هبداشت شهري 

پس از تصویب این قانون، بر اساس شرایط زمان و به منظور حفظ 
كنندگان مواد غذایي قوانني  سالمت غذایي جامعه و محایت از مصرف

اي ارایه تصویري كلي از بر. است متعدد دیگري به تصویب رسیده
روند حتوالت قانونگذاري ایران در مورد مواد غذایي بر اساس 
تاریخ تصویب به قوانني اصلي یعين قوانیين كه موضوع اصلي یا یكي 

بدیهي است . شود ها صنعت غذا است، اشاره مي از موضوعات اصلي آن
ها حكمي در خصوص صنعت غذا و مواد غذایي  قوانیين كه در آن

 .شده حمدود به موارد مذكور نیست بیين یشپ
 
 ١٣٢۴قانون سازمان وزارت هبداري مصوب آذر ماه  -١

این قانون، ساختار و سازمان مركزي وزارت هبداري را 
یك قانون، سازمان مركزي وزارت  به موجب ماده . است كرده تعیني

 :  هبداشت به شرح زیر است
 حوزه وزارتي .١
 شوراي عايل هبداشت .٢
 توربنگاه پاس .٣
 اداره كل امور اداري .۴
 اداره كل بازرسي .۵
 اداره كل فين .۶

 
هاي فوق را مشخص  قانون، وظایف و اختیارات هر یك از خبش

 .است كرده
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است  اداره   قانون، اداره كل فين متشكل از ده ١۵مطابق ماده 
ها اداره دارویي نظارت در ادویه خمدره و جلوگريي از  یكي از آن كه

 .دارو استتقلبات در اغذیه و 
 .است برده نظارت بر فعالیت در صنعت غذا از وظایف اداره نام

 
 ٢٩/١١/١٣٢٩قانون هبداشت شهري مصوب  -٢

نظارت بر فعالیت اشخاص در امور پزشكي، براي این قانون، 
 .است دارویي و غذایي تصویب شده

هایي كه مواد خوراكي و آشامیدني   قانون كارخانه۶به موجب ماده 
براي متخلفني از . اند از وزارت هبداري جموز بگريند لزمسازند، م مي

دادگاه . است بیين شده حكم این ماده، حبس از دو تا شش ماه پیش
تواند ضمن حكم خود به درخواست وزارت هبداري دستور از بني  مي

 .بردن كارخانه را نیز صادر كند
 قانون شرایط نظارت وزارت هبداري بر هبداشت حمیط و ٧ماده 

بزارهاي تولید مواد خوراكي و آشامیدني را مورد حكم ا
 .است قرارداده

هایي كه در مواد خوراكي مورد   قانون، رنگ٨به موجب ماده 
گريند باید از نوع خمصوص و جمازي باشند كه فهرست  استفاده قرارمي

 .شود آن از طرف وزارت هبداري آگهي مي
 
رویي و مواد خوردني  قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دا-٣

  ٢٩/٢/١٣٣۴و آشامیدني مصوب 
تصویب ) ١٣٢٩(قانون فوق جهت تكمیل نواقص قانون هبداشت شهري 

" هر چند قانون هبداشت شهري به موجب این قانون، صرحيا. است شده
رسد در برخي موارد، قانون مربوط به  است، ويل به نظر مي نسخ نشده

اد خوردني و آشامیدني به طور مقررات امور پزشكي و دارویي و مو
 .ضمين ناسخ قانون هبداشت شهري است

 
السهم دولت ایران در برنامه غذایي   قانون اجازه پرداخت حق-۴

 ١٠/٩/١٣۴٧جهاني مصوب 
شده  یافت كه سهمیه تعهد به موجب این قانون، وزارت دارایي اجازه

مد را از حمل درآ) W.F.P(دولت ایران در برنامه غذایي جهاني 
 . پرداخت كند۴٧عمومي كل كشور در سال 

 
ایران مصوب   قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه -۵
١۴/١٠/۴٣ 

است، به  به موجب این قانون كه در قالب ماده واحده تصویب شده
منظور تنظیم و هببود تغذیه مردم كشور و تربیت افراد كارشناس و 

 مؤسسه خواربار و تغذیه اي به نام متخصص در امر تغذیه مؤسسه
) هبداشت، درمان و آموزش پزشكي(ایران زیر نظر وزارت هبداري  

است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و  شده تشكیل
 در بودجه كل  بودجه آن ذیل بودجه وزارت هبداري در ردیف جداگانه

 .شود كشور منظور مي
 
صنایع غذایي ایران  علوم تغذیه و تشكیل انستیتوي قانون -۶

 ١۵/۴/٢۵٣۵مصوب 
انستیتو علوم تغذیه و " اي به نام  به موجب این قانون مؤسسه

یك قانون، هدف  مطابق ماده . است تشكیل شده" صنایع غذایي ایران
هاي  توسعه و متركز فعالیت"از تشكیل مؤسسه عبارت است از 

 با كردن آن حتقیقاتي در امر تغذیه و صنایع غذایي و مهاهنگ
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مشي الزم و ارایه آن به   هاي پیشرفته جهاني، تنظیم خط برنامه
منظور هببود امر تغذیه مهچنني تعلیم و تربیت كارشناسان در علوم 

 "تغذیه و صنایع و هبداشت و وارسي مواد غذایي
 قانون، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایي ١٩مطابق ماده 

شده و از تاریخ  ایران یه ایران، جانشني انستیتو خواربار و تغذ
ایران و  تصویب آن قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه 

انستیتو خواربار و تغذیه  مقررات مربوط به آن و اساسنامه 
 .است ایران نسخ شده 

 
 قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت مصوب -٧
٢٢/۴/١٣۴۶ 

صنعت تولید و عرضه مواد ترین قانون حاكم بر  قانون فوق مهم
كردن مواد  در واقع هدف از تصویب این قانون، خارج. غذایي است

خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت از قانون مقررات امور 
بنابراین برخي از احكام آن با مقررات . پزشكي و دارویي بود

قانون مقررات امور پزشكي و دارویي تعارض دارد و ناسخ ضمين 
اول اصالح  نویس حاضر نیز در وهله  هدف از تدوین پیش. هاست آن

این قانون . قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت است
 .است  سه بار اصالح شده١٣۴۶پس از تصویب در سال 

 
 مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت ٢ قانون اصالح ماده -٨

  ٩/٨/١٣۴٧و تبصره آن 
 قانون ٢قالب ماده واحده به منظور اصالح ماده این قانون در 

است، به  مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت تصویب شده
موجب این ماده واحده به منظور افزایش میزان جمازات اعمال 

 یك قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و  جمرمانه موضوع ماده
 .است ق شده قانون احلا٢هبداشيت، یك تبصره به ماده 

 
 قانون اصالح بعضي از مواد قانون مواد خوردني، آشامیدني، -٩

 آرایشي و هبداشيت
از عنوان آن پیداست  كه  هدف از تصویب قانون مذكور نیز چنان

یكي از اصالحات بارز و جالب توجهي . است) ١٣۴۶(اصالح قانون 
یت است، اجياد مسؤول اجياد كرده) ١٣۴۶(این قانون در قانون  كه

كیفري براي مدیران یا صاحبان مؤسسات ساخت و هتیه مواد غذایي 
در متام موارد : دارد  این ماده واحده مقرر مي٢تبصره . است

شود كه مواد تقليب با علم و  مذكور در این قانون هرگاه معلوم
یا با مواد   یا كارگاه ساخت یا هتیه  اطالع مدیر یا صاحب مؤسسه

 اشخاص مذكور به مهان جمازاتي كه براي مباشر است، خارجي خملوط شده
 .عمل مقرر است حمكوم خواهندشد

 
قانون مواد خوردني، آشامیدني، ) ١٣( قانون اصالح ماده -١٠

  ١٣/٩/٧٩آرایشي و هبداشيت مصوب 
در ارتباط ) ١٣۴۶(قانون ) ١٣(این قانون به منظور اصالح ماده 

ت در صنعت غذا تصویب با نظارت بر هبداشت حمل و ابزارهاي فعالی
 .است شده
 :ترین اصالحات اجياد شده به موجب این قانون عبارتند از مهم
ختلف از مقررات هبداشيت راجع به هبداشت حمل و ابزارهاي  -١

فعالیت در صنعت غذا، جرم قلمداد شده و براي آن جمازات 
 .است تعیني شده
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ارهاي شكایت از تصمیمات و اقدامات ناظرین هبداشت حمل و ابز -٢
 .است جماز قلمداد شده" فعالیت در صنعت غذا صراحتا

 
 قانون تشكیل وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب -١١
٩/٧/١٣۶۴ 

با تصویب این قانون وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكیل 
 قانون پس از تشكیل وزارت هبداشت، درمان ٢است، مطابق ماده  شده

شود و كلیه وظایف،  ت هبداري و هبزیسيت منحل ميو آموزش پزشكي وزار
اختیارات، كاركنان، اعتبارات و تعهدات آن به وزارت هبداشت، 

قانون در مورد ساختار . یابد درمان و آموزش پزشكي انتقال مي
ها ساكت  سازماني وزارختانه و وظایف و اختیارات هر یك از خبش

 .است
 
داشت، درمان و آموزش پزشكي  قانون تشكیالت و وظایف وزارت هب-١٢

 ٣/٣/۶٧مصوب 
این قانون به منظور تعیني ساختار سازماني وزارت هبداشت، درمان 

 این قانون اد ٢به موجب ماده . است و آموزش پزشكي تصویب شده
ناظر بر فعالیت در صنعت دارو و غذا از سطح اداره به معاونت 

ي  گانه حوزه هاي ده تیكي از معاون. است ارتقاء یافته وزارختانه 
 .مركزي وزارختانه معاونت دارو و غذا است

 
 قانون تعزیرات حكوميت امور هبداشيت و درماني مصوب -١٣
٢٣/١٢/١٣۶٧ 

شده و مقررات  این قانون از سوي جممع تشخیص مصلحت نظام تصویب
تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد "فصل سوم آن با عنوان 

. به مواد غذایي مربوط است" ایشي و هبداشيتخوردني، آشامیدني، آر
هاي تعزیري مقرر در آن در   قانون، جمازات۴۴با توجه به ماده 

كنار سایر ضمانت اجراهاي كیفري مقرر براي جرامي مربوط به مواد 
اعمال این قانون با سازمان تعزیرات حكوميت . شود غذایي اعمال مي

مواد غذایي و هم در قانون هم در مورد واحدهاي تولید . است
 .شود مورد واحدهاي توزیع این مواد اعمال مي

نكته قابل توجه در این قانون، تأكید بر لزوم حضور مسؤول فين 
: قانون) ٣٢(در واحدهاي تولید مواد غذایي است به موجب ماده 

تولید مواد غذایي، آرایشي و هبداشيت باید با حضور مسؤول فين "
ي  حضور مسؤول فين در كلیه: "آن) ٣٣(ق ماده و مطاب..." اجنام گريد

مراحل تولید الزامي بوده و مسؤول فين باید نظارت دامي در امر 
 ..."باشد تولید داشته

قانون براي عدم رعایت تكلیف مذكور از سوي واحدهاي تولیدي 
قبل از قانون مذكور به موجب . است بیين كرده جمازات تعزیري پیش

وردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت، وجود  قانون مواد خ٧ماده 
هاي تولید مواد خوردني و آشامیدني  مسؤول فين براي كارخانه

براي عدم رعایت ) ١٣۴۶(الزامي بوده، با این تفاوت كه قانون 
 .است بیين نكرده  ضمانت اجراي كیفري پیش٧تكلیف مقرر در ماده 

 
 شناسي مقررات كیفري  آسیب: فصل یكم

یكي از اهداف اصلي اصالح مواد خوردني،  این كه هبا توجه ب
آشامیدني، آرایشي و هبداشيت، اصالح خبش مقررات كیفري این قانون 

نویس،  است، به منظور توجیه خبشي از اصالحات پیشنهاد شده در پیش
خبشي از خالءها و نقایصي كه در مقررات كیفري این قانون مالحظه 

 .گردد شود، در این قسمت ارایه مي مي
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حفظ سالمت غذایي ) سیاست كیفري(از دو رویكرد ) ١٣۴۶(قانون  -١

به عبارت دیگر . است كننده تبعیت كرده جامعه و محایت از مصرف
انگاري در قانون مذكور مبتين بر دو مبناي نظري متفاوت یعين  جرم

به عنوان . است كننده و حفظ سالمت غذایي جامعه  محایت از مصرف
 یك قانون به منظور   ماده٢ و ١ مندرج در بندهاي مثال عناوین

كننده و جلوگريي از تدلیس و تقلب در معامالت و  محایت از مصرف
" اند، زیرا وقوع این اعمال لزوما شده تولید مواد غذایي وضع

 .دهد سالمت غذایي جامعه را در معرض هتدید و خطر قرار مني
نسي به جاي جنس دیگر را  یا فروش ج یك قانون، عرضه بند یك ماده 

كردن مواد خارجي  جرم قلمداد كرده و در بند دو ماده فوق، خملوط
بدیهي است . است به جنس به منظور سوءاستفاده جرم انگاري شده

یا  به معناي عرضه " یا فروش جنسي به جاي جنس دیگر لزوما عرضه 
ارزش فروش جنس فاسد یا ناسامل نیست ممكن است جنسي سامل و داراي 

شود و در  غذایي به جاي جنسي سامل و مغذي دیگري به مشرتي فروخته
این تدلیس به موجب بند یك . گريد واقع تدلیسي در معامله صورت

هاي مقرر قرار  یك قانون جرم است و مرتكب مشمول جمازات ماده 
 .گريد مي

یك  خملوط كردن مواد خارجي به جنس نیز كه به موجب بند دو ماده 
شود ممكن است  سبب ناسامل شدن غذا مني" است، لزوما  منع شدهقانون

با توجه به . گريد این امر به منظور غش در تولید و معامله صورت
شده، روشن است  كه در این بند درج" به منظور سوءاستفاده"عبارت 

كه هدف قانونگذار از جرم انگاري این فعل در یك بند جداگانه 
نه حفظ سالمت غذایي جامعه، با وجود این به است   كننده محایت مصرف

 .است موازین شرعي در خصوص غذاي حالل توجه نشده
 
میزان محایت كیفري قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و  -٢

تر از محایت كیفري مقرر در  كننده به مراتب قوي هبداشيت از مصرف
) ٢۴(وجب ماده است، زیرا به م" كنندگان الحيه محایت از حقوق مصرف"

است،  این الحيه كه كلیات آن در جملس شوراي اسالمي به تصویب رسیده
كنندگان و  كنندگان كاال و خدمات یا تولید چنانچه عرضه"

فروشندگان مطلع از عیيب باشند كه به واسطه آن عیب خسارتي به 
است، عالوه بر جربان خسارات وارده به حبس  كننده وارد شده مصرف

ز یك ماه تا نود و یك روز و جزاي نقدي حداكثر تا تعزیري ا
 ."معادل دو برابر خسارات وارده حمكوم خواهندشد

به منظور ) ١٣۴۶( یك قانون   ماده٢ و ١شود بند  كه مالحظه مي چنان
كننده و نه حفظ سالمت غذایي جامعه به طور  محایت از مصرف" صرفا

 خملوط كردن مواد  یا فروش جنسي به جاي جنس دیگر و مطلق عرضه
اند اعم  خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده را جرم قلمداد كرده

باشد یا نه در حايل كه  كننده خسارتي وارد شده كه به مصرف از این
در صورت ورود زیان " كننده، صرفا الحيه محایت از مصرف) ٢۴(ماده 

كنندگان،  كننده در اثر عیب كاال یا خدمات عرضه به مصرف
كنندگان و فروشندگان مطلع از عیب كاال را از نظر جزایي  یدتول

 .است مسؤول دانسته
 
به قانون ) ١٣۵٣(كه در سال ) ١٣۴۶(یك قانون   ماده ۶ بند -٣

است، با وجود این كه  شده ساخنت مواد تقليب را جرم دانسته احلاق
 است هاي موجود در قانون را برطرف كرده احلاق این بند یكي از خالء 

عدم ارایه تعریف جامع یا عدم  احصاء مصادیق تقلب در ساخت 
كه متون  این مواد غذایي قابل توجیه نیست، زیرا با توجه به

كیفري باید به صورت مضیق و به نفع متهم مورد تفسري قرارگريند، 
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در عمل ممكن است حماكم بسیاري از موارد، را تقلب قلمداد نكنند 
افراد سودجو و شیوع تولید و عرضه  و زمینه براي سوءاستفاده 

 .مواد تقليب در بازارهاي كشور فراهم گردد
 
قانون در تعیني اشخاص داراي مسؤولیت كیفري از نظام منطقي و  -۴

یك قانون   ماده ۶است، به عنوان مثال بند  علمي پريوي نكرده
ساخنت مواد غذایي یا هبداشيت و آرایشي تقليب را جرم " صرفا

" جمازات مقرر براي ختلف موضوع این بند صرفا" ت و قطعااس دانسته
كننده،  در نتیجه عرضه. بر سازنده مواد تقليب قابل اعمال است

كننده مواد غذایي تقليب مشمول جمازات قانون   یا تبلیغ فروشنده
ها و  ها، اسانس كار بردن رنگ  یك نیز به  ماده۵نیست، مهچنني بند 

از به مواد خوردني، آشامیدني یا آرایشي سایر مواد افزودني غريجم
است، بنابراین ممنوعیت مقرر و به  كرده و هبداشيت را جرم انگاري

است و  ناظر بر تولیدكننده" شده صرفا بیين تبع آن جمازات پیش
كنندگان چنني حمصوالتي از ممنوعیت  كنندگان، فروشندگان و تبلیغ عرضه

 .و جمازات آن رها هستند
ه حفظ سالمت غذایي جامعه مستلزم آن است كه كلیه است ك بدیهي

اندركاران عرضه مواد غذایي یا هبداشيت و آرایشي ناسامل اعم  دست
كنندگان  كنندگان، فروشندگان یا تبلیغ از تولیدكنندگان، عرضه

چنني حمصوالتي مشمول ضمانت اجراهاي مدني و كیفري مؤثر باشند، نه 
 .یك گروه از اشخاص مذكور" صرفا

 
كه در حال حاضر تولید یا حيت عرضه و فروش مواد  این نظر به -۵

گريد، تعیني اشخاصي كه  هاي جتاري صورت مي غذایي در قالب شركت
سزایي دارد، هر  شود، امهیت به جمازات كیفري باید بر آا اعمال

چند نظریه مسؤولیت كیفري اشخاص حقوقي در حقوق جدید امري 
شود، ويل در امر تولید و عرضه مواد غذایي  شده حمسوب مي پذیرفته

اعمال جمازات كیفري تولید و عرضه مواد غذایي ناسامل و تقليب بر 
افراد سودجو فراهم  اشخاص حقوقي زمینه را براي سوءاستفاده 

از " این مهم توجه كايف ندارد و صرفا به) ١٣۴۶(كند، قانون  مي
شنده مواد غذایي،  یا فرو مسؤولیت كیفري سازنده، عرضه كننده

است، اعمال  آورده آرایشي و هبداشيت ناسامل و متقلبانه سخن به میان
یا فروشنده شركت  كننده  مقررات فعلي در جایي كه سازنده، عرضه

جتاري است ساده و خايل از اشكال نیست و باید در اصالحات قانون 
 .شود این مهم از جهات گوناگون توجه مذكور به

 
یي كه تولیدكننده شخص حقیقي است با توجه به حجم حيت در جا -۶

كار تولید مواد غذایي، عملیات تولید در قالب كارگاه و با 
شود، مالكیت كارگاه  از خدمات كارگران خمتلف اجنام مي استفاده 

نیز ممكن است مشاع باشد، در این صورت نیز براي اعمال مقررات 
د نظر قرارگريد و صرفا، كیفري قانون باید شقوق و فروض خمتلفي م

توان به راه حل مناسب  یا تولیدكننده مني با مسؤول دانسنت سازنده 
) ١٣۴۶( رسید، از این حیث نیز اجنام اصالحاتي در قانون  و عادالنه

 .است ضروري
 
از مواد اولیه جنس یا گوشت و   مطابق موازین شرعي استفاده -٧

ناتي كه به صورت شرعي گوشت یا حیوا هاي حیوانات حرام فرآورده
از مواد فوق  استفاده  است، هر چند كه اند، حرام و ممنوع ذبح نشده

شده وارد نكند و مضر به سالمت  هیچ خللي به سالمت غذایي تولید
از نظر  شده  كننده نباشد یا به عبارت دیگر غذاي تولید مصرف

از  سامل باشد، به عنوان مثال استفاده " هبداشيت و پزشكي كامال
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گوشت خوك طبق موازین شرعي، حرام و ممنوع است، حيت اگر این گوشت 
كننده  شود كه آسیيب براي سالمت مصرف اي طبخ و استفاده به گونه

این  با توجه به زمان تصویب آن، به) ١٣۴۶(وارد نكند، در قانون 
 از گوشت یا  نشده و براي تولید مواد غذایي با استفاده امر توجه
گوشت یا حیواناتي حالل گوشيت كه ذبح  ي حیوانات حرامها فرآورده

است، در حال حاضر با توجه  بیين نشده اند، جمازاتي پیش شرعي نشده
به حاكمیت قواعد شرع بر نظام حقوقي كشور و عرف حاكم بر جامعه 

 الگوي مصرف اكثریت جامعه بر موازین شرعي استوار است،  كه و این
است، هر چند ممكن  ضروري) ١٣۴۶(انون از این جهت اصالحاتي در ق

از مواد اولیه  است با تفسري موسع تولید مواد غذایي با استفاده
گوشت یا حیواناتي حالل  هاي حیوانات حرام جنس یا گوشت و فرآورده

ساخنت مواد غذایي "اند را مصداقي از  گوشيت كه ذبح شرعي نشده
 . مشار آوردیك قانون فوق به  ماده ۶و مشمول بند " تقليب

 
است،   این ماده۶مصداقي از بند ) ١٣۴۶(یك قانون   ماده ٢بند  -٨

كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده  در واقع خملوط
مصداقي از ساخنت مواد تقليب خوردني، آشامیدني یا آرایشي و 

یك نیاز به   ماده ٢هبداشيت است، با این تفاوت كه جرم موضوع بند 
خاص دارد، یعين مدعي باید وجود قصد سوءاستفاده را به سوءنیت 

كند در صورتي كه براي حتقق  عنوان جزیي از عنصر رواني جرم اثبات
. نیست  این قانون اثبات سوءنیت خاص الزامي۶جرم موضوع بند 

 یك قانون از نظر منطقي   ماده۶ و ٢وجود این تفاوت در بندهاي 
 آن این است كه چنانچه   نتیجهرسد و غريقابل توجیه به نظر مي

ساخنت مواد غذایي تقليب با خملوط مواد خارجي به جنسي باشد احراز 
سوءنیت خاص الزم است ويل در صورتي كه به طرق دیگر مثل خودداري 

سوءنیت (گريد اثبات قصد سوءاستفاده  از افزودن مواد الزم صورت
تفاوت مذكور ضروري خنواهدبود، هبرت است در اصالح قانون ) خاص

 .برطرف گردد
 
، متعرض اصول تبلیغ مواد غذایي نشده و به تبع )١٣۴۶(قانون  -٩

بیين  آن جمازاتي براي مبلغني مواد غذایي ناسامل یا تقليب پیش
است در بسیاري از موارد موفقیت تولیدكنندگان،  است، بدیهي نكرده
 پرتو كنندگان و فروشندگان مواد غذایي فاسد یا تقليب در عرضه

رو بسیاري از قوانني  شود، این تبلیغات گسرتده و فریبنده عملي مي
اند، تبلیغات كاال و  جدیدي كه در كشورهاي خارجي به تصویب رسیده

خدمات تقليب را به ویژه در ارتباط با مواد غذایي و دارویي جرم 
در . اند بیين منوده هاي سنگني پیش كرده و براي مرتكبني جمازات انگاري

 .این مهم ضروري است حقوق ایران نیز توجه به
 
یكي از جرامي غريعمدي در ارتباط با ) ١٣۴۶( قانون ۶ ماده -١٠

است این ماده مقرر  بیين كرده مواد غذایي، آرایشي و هبداشيت را پیش
مباالتي یا عدم مهارت  احتیاطي یا بي هرگاه در نتیجه بي: "دارد مي
یا هر یك از  كننده  یا عرضه وشنده  یا فر یا سازنده كننده  هتیه

ها مواد خوردني، آشامیدني و آرایشي و هبداشيت به صورتي  عاملني آن
گردد كه معاجله آن كمرت  درآید كه مصرف آن موجب بیماري یا آسیيب

از یك ماه باشد، جمازات اشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش 
 یك   مدت معاجله زاید بهاي خواهدبود و در صورتي كه ماه حبس جنحه

ماه باشد مرتكب به حداكثر جمازات حبس مذكور در این ماده و 
 ."شود تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال حمكوم مي

یك   قانون با ماده۶شود تفاوت اصلي حكم ماده  كه مالحظه مي چنان
 است بنابراین براي ۶آن در غريعمدي بودن جرم مذكور در ماده 
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ها در ارتكاب جرم   اثبات عمد آن۶جمازات اشخاص مذكور در ماده 
كه جرم موضوع ماده  با وجود این. شرط نیست و اثبات تقصري كافیست

 غريعمدي است قانونگذار در احصاء اشخاص مسؤول در این ماده در ۶
بیين كرده تعداد اشخاص  یك كه جرامي عمومي را پیش مقایسه با ماده 

 .است، هبرت است این عدم مهاهنگي برطرف شود ه دادهمسؤول را توسع
 
 مشرتي ارزش مواد غذایي را بر اساس اطالعاتي كه در روي -١١

شده، به ظرف یا پاكت یا جعبه ماده غذایي درج  برچسب الصاق
كند، بنابراین اطالعات مندرج بر روي ظرف یا  است ارزیابي مي شده

قوانني . صحیح و دقیق باشدپاكت یا جعبه ماده غذایي باید كايف، 
این مهم توجه  اند به خارجي كه مورد مطالعه تطبیقي قرارگرفته

این   به صورت ناقص به١١ایران ماده ) ١٣۴۶(در قانون . اند كرده
از  است، مطابق این ماده آن دسته     موضوع اختصاص یافته

ها را وزارت هبداشت، درمان و  كنندگان داخلي كه نوع آن تولید
كند، مكلفند  ها را منتشر مي موزش پزشكي تعیني و اسامي آنآ
مشخصات الزم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا "

متخلفني به جزاي " بندي یا ظرف حمتوي جنس قید منایند روي بسته
نظر از  صرف. هزار ریال حمكوم خواهندشد هزار تا بیست نقدي از پنج

شده، با توجه به ظاهر ماده ختلف مربوط  بیين بودن جمازات پیش اثر بي
زني بر روي ظرف مواد غذایي حمدود است به عدم درج  به برچسب

یكي از ختلفات رایج  مشخصات الزم به خط فارسي خوانا، در حايل كه 
در این زمینه درج اطالعاتي خالف واقع عالوه بر اطالعات الزم بر 

. شود موجب گمراهي خریدار ميبندي حمصول است كه  روي ظرف، یا بسته
گريد، چنني عملي  این ختلف حتت مشول مقررات كیفري قانون مني" ظاهرا
اجنام . یك قانون قلمداد كرد توان مشمول بند یك ماده  را مني

 .اصالحاتي در این زمینه نیز ضروري است
 

دهد كه جوامع بشري براي مقابله  مي تاریخ حقوق كیفري نشان -١٢
اند، با توجه به هدف  كرده از جمازات، استفاده" تابا جرم عمد
اند، بر  گريي كیفري نامیده گريي از جرم را پیش گونه پیش جمازات، این
است در عمل به  گريي نتوانسته هاي حقوق كیفري این پیش اساس یافته

گريي  یابد و میزان جرامي را به شكل چشم توفیق چنداني دست
 .دهد كاهش
شناسي جنایي یعين انریكو فري ایتالیایي خنستني  هگذار جامع بنیان

هاي جمازات براي مقابله با  گريي و جانشني از پیش كسي است كه
گريي غري كیفري را وارد متون علوم جنایي  كاري سخن گفته و پیش بزه

امروزه در سیاست كیفري بسیاري از كشورهاي . است كرده
ريكیفري یعين اختاذ تدابري گريي غ یافته و در حال توسعه، پیش توسعه

گر براي جلوگريي از وقوع جرم جایگاهي ویژه  غريكیفري و غريسركوب
 .است پیداكرده

گريي  بندي از پیش شناسي، تعریف و طبقه نظران جرم به تعداد صاحب
گريي را  شناس شهري فرانسوي پیش پروفسور گنس جرم. است ارایه شده

 :داراي چهار ویژگي باشدكند كه  اقداماتي تعریف مي جمموعه 
گريي از بزهكاري  گريانه باید تضمني پیش هدف اصلي اقدامات پیش -١

یعين اقدام مؤثر علیه عوامل . باشد" گونه احنرافات جرم"یا 
یا فرآیندهایي كه در بروز بزهكاري و احنراف نقش مؤثري 

 .دارند
ها كل  گريانه جنبه مجعي دارند، یعين خماطب آن اقدامات پیش -٢

 . یا خبش معیين از آن است  یا گروه عهجام
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گريانه  توان پیش گريي، اقداماتي را مي با توجه به هدف پیش -٣
اعمال شوند نه پس  دانست كه قبل از ارتكاب اعمال جمرمانه 

 .از آن
گريانه قبل از ارتكاب جرم  اقدامات پیش كه  این با توجه به  -۴

گر باشند  بشوند، بنابراین نباید قهرآمیز و سركو اعمال مي
 .گري كیفري باید مسبوق بر وقوع جرم باشد زیرا سركوب

 
از  اند، چهار گونه  گريي از هم تفكیك شده  نوع پیش۶شناسي  در جرم
گريي جدید  گريي متداول و دو گونه دیگر را پیش  نوع را پیش۶این 

 .اند نامیده
 

 وضعي گريي گريي اجتماعي و پیش پیش: هاي جدید عبارتند از گريي پیش
هاي  اقدام گريي اجتماعي از بزهكاري شامل جمموعه  پیش "
از عواملي  كردن آن دسته است كه به دنبال حذف یا خنثي گرينده پیش

 ."اند هستند كه در تكوین جرم مؤثر بوده
ها و تدابريي است كه به مست تسلط  اقدام شامل جمموعه وضعي گريي  پیش

و مهار آن " عیت مشرف بر جرموض٠بر حمیط و شرایط پرياموني جرم 
هاي ماقبل  متمایل است، این امر از یك سو، از طریق كاهش وضعیت

جنایي كه وقوع جرم را مساعد و  هاي پیش بزهكاري، یعين وضعیت
شود و از سویي با افزایش خطر شناسایي و  كند اجنام مي تسهیل مي

نوان یكي به عوضعي گريي  گريي بزهكاران، بنابراین پیش احتمال دست
شناسي جدید از دو طریق زیر به  گريي در جرم هاي مؤثر پیش از شیوه

 :است دنبال مقابله با پدیده جمرمانه
ارتكاب جرم از  جنایي كه زمینه  بردن شرایط پیش  از میان-الف

كند به عبارت دیگر غري ممكن یا مشكل  مي سوي اشخاص را فراهم
 .كردن امكان ارتكاب جرم

ضریب امكان كشف و شناسایي شدن اعمال جمرمانه و  باالبردن -ب
 .حتت تعقیب قرارگرفنت جمرمني

این شرح ارایه  اولني تعریف علمي این مفهوم از سوي كالرك به
هاي خاص جرم است و متضمن  ها فرم هایي كه هدف آن شیوه: "است شده

اي ثابت  مدیریت، طراحي یا تغیري استادانه در حمیط فعلي به گونه
هاي ارتكاب جرم و افزودن خطرات  ستماتیك در جهت كاهش فرصتو سی

 ."باشد ارتكاب آن از نظر جمرمني مي
گريي از وقوع جرم در جامعه به مراتب هبرت از  این كه پیش نظر به

جمازات جمرمني است و سالمت حمیط اجتماع و فضاي كسب و كار با 
اكم بر صنعت غذا گردد، در قوانني ح گريي به حنو هبرتي تأمني مي پیش

بیين ساز و كارهاي مناسب براي جلوگريي  گريي و پیش نیز توجه به پیش
گريي  به پیش) ١٣۴۶(قانون . از وقوع جرم در این حوزه ضروري است

در اصالحات قانون . است طور شایسته توجه نكرده و ابزارهاي آن به
نظر با توجه به مطالب فوق و . این مهم باید مورد نظر قرارگريد

امروزه تولید مواد غذایي در قالب شركت جتاري به ویژه  این كه به
گريي از وقوع جرم  كارهاي مؤثر پیش شود، راه شركت سهامي اجنام مي

در فرآیند تولید مواد غذایي، نظارت اد ناظر بر صالحیت اعضاي 
هاي تولید مواد غذایي و تدوین  هیأت مدیره و مدیر عامل شركت

 .براي بازرسي هبداشت غذایي استمقررات جامع 
 

ناسي نظام نظارت بر هبداشت ش آسیب: فصل دوم
 غذایي
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اي  مدیریت نوین است، هیچ برنامهبازرسي یكي از اركان اصلي 
شود، فرآیند نظارت و بازرسي از  بدون بازرسي به درسيت اجرا مني

 :شود چهار مرحله زیر تشكیل مي
 گريي ي اندازهتعیني استانداردها و معیارهایي برا -١
 گريي عملیات و عملكرد اندازه -٢
 مقایسه عملكرد با استاندارها -٣
 اقدامات اصالحي -۴

 
هاي خصوصي در مقایسه با  نظارت دوليت بر عملكرد و فعالیت بنگاه

نظارت دوليت بر امور دوليت و عملكرد مأموران دوليت از حساسیت و 
فریط هر دو تري برخوردار است، در این حوزه افراط و ت امهیت بیش

تواند آثار زیانبار غريقابل جرباني براي جامعه درپي  مي
گذاران  سلب انگیزه از سرمایهافراط در نظارت موجب باشد،  داشته

انگاري در این  شود، تفریط و سهل گذاري در كشور مي براي سرمایه
گذار و تضییع حقوق  امر نیز موجبات سوءاستفاده سرمایه

 .ن سالمت جامعه را در پي داردكننده و به تبع آ مصرف
بر هبداشت غذایي اقداماتي است كه به منظور تضمني سالمت و نظارت 

كننده در فرآیند  اميين مواد غذایي در راستاي محایت از مصرف
 .شود تولید، فرآوري، توزیع و ذخريه مواد غذایي اجنام مي

ایي نظارت دولت بر فعاالن صنعت غذا از طریق بازرسان هبداشت غذ
مقررات هاي قوانني غذا در دنیا  ترین خبش شود، یكي از مهم اجنام مي

هاي بازرسان هبداشت  راجع به شرایط، حدود اختیارات و مسؤولیت
بازرسان هبداشت غذایي در ي عملكرد  غذایي است، با وجود امهیت حنوه

تقریبًا هیچ حكمي در ارتباط ) ١٣۴۶(تأمني امنیت غذایي، قانون 
هاي بازرسان هبداشت غذایي   حدود اختیارات و مسؤولیت،با شرایط

است و خالء آن باید با توجه به اصول بازرسي كارآمد  مقرر نكرده
 .برطرف گردد

یك سیستم نظارت و كنرتل بر هبداشت و سالمت غذا،  ترین وظیفه مهم
كننده در برابر غذاي  كردن قانون غذا و محایت از مصرف اجرایي
اسامل، ناخالص و تقليب به وسیله جلوگريي از فروش آمیز، ن خماطره

غذایي است كه طبیعت، اجزا یا كیفیت مورد تقاضاي خریدار را 
 .ندارد

 فعاالن صنعتي  نظارت و كنرتل بر هبداشت و سالمت غذا، خنست به عهده
بایست در متام مراحل تولید، فرآوري و توزیع در   كه مياستغذا 

باشند و مهچنني   نظارت دقیق و مطمئن داشتهحوزه جتارتي خود كنرتل و
 ماده  تولید یا عرضهاین اطمینان و اعتماد را اجياد منایند كه

 .است قوانني و مقررات مطابق باغذایي 
دارد كه   قانون غذاي كشور آملان مقرر مي۴٠به عنوان مثال ماده 

غذا اعم از اشخاص حقیقي و یا حقوقي، كساني كه فعاالن صنعت 
باشند، متعهد  ل تطبیق مقررات قانون غذا در شركت خود ميمسؤو

اعتقاد آنان غذا  دار را از مواردي كه به هستند كه مراجع صالحیت
با مقررات محایيت سالمت انسان مطابقت ندارد، مطلع كند و مهچنني 

بایست در خصوص اقدامات  دار مربوطه در مهان زمان مي مرجع صالحیت
 . حي مطلع گردد جرباني و اصال،تدافعي

 از مهه قبلمقررات و اصول حاكم بر سالمت غذاي اروپایي هم 
متصدیان جتارت غذا را مسؤول نظارت و كنرتل بر هبداشت و سالمت غذا 

نظارت بر دار قانوني را مسؤول  دانسته و پس از آن مراجع صالحیت
 .كند ، اعالم ميهبداشت غذایي

ر كشور فنالند به عنوان یكي سیستم نظارت و كنرتل بر سالمت غذا د
 به تصویب ٢٠٠۶ در سال از جدیدترین قوانني كنرتل غذا كه
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 غذا را مسؤول دانسته و سپس یك فعاالن صنعت، خنست خود است رسیده
اسم سازمان ملي غذا تشكیل  سیستم كنرتل اجباري و قانوني به 

 در .استمسؤول كنرتل هبداشت و سالمت ماده غذایي " داده كه ایتا
ترین سازمان كنرتل  كشور فنالند سازمان ملي غذا به عنوان اصلي

شود كه در این راستا توافقاتي را با  مي هبداشت غذا شناخته
ها را متعهد و مكلف  كند این توافق شهرداري ها منعقد مي شهرداري

. ي خود اجنام دهند كند كه خنستني اقدامات كنرتيل را در حمدوده مي
ها   متخصص و خربه خود كنرتل و نظارتان توسط مأمورها هم شهرداري
هاي  ها و نظارت  مسؤول تأیید كنرتلمأموراناین . دهند  مي را اجنام

 .باشند  غذا ميصنعتگرفته توسط متصدیان  اجنام
 غذا كه در حمل تولید مواد غذایي صنعتبنابراین پس از متصدیان 

وص هبداشت و سالمت هاي اولیه در خص هستند و خود، مسؤول بازرسي
ها مسؤولیت كنرتل و نظارت را  باشند، در مرحله دوم دولت غذا مي

اكنون از طریق  این امر در ایران هم  . بر عهده دارند
هاي كنرتل غذا وابسته به وزارت هبداشت، درمان و آموزش  آزمایشگاه

شود و مهچنني مسؤولني فين مستقر در مراكز عمده  پزشكي اجنام مي
، نگهداري و عرضه مواد غذایي به عنوان منایندگان وزارت تولید

بایست در متام مراحل تولید،  هبداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مي
بندي و عرضه غذا در مراكز عمده عرضه غذا حضور فعال داشته  بسته

 .دهند و كنرتل كیفیت حمصول ایي مطابق با قانون غذا را اجنام مي
 وزارت هبداشت، درمان و بازرسانارت توسط خبشي دیگر از این نظ

آموزش پزشكي در سطح عرضه و توزیع مواد غذایي از طریق 
 .گريد برداري و آزمایش ماده غذایي اجنام مي منونه

هاي كنرتل مواد غذایي كه زیر نظر وزارت هبداشت، درمان  آزمایشگاه
ر پردازند خبشي از نظام نظارت ب و آموزش پزشكي، به فعالیت مي

هاي كنرتل غذا  در وزارت هبداشت، اداره كل آزمایشگاه. غذا هستند
ها،  هاي كنرتل نظارت دارد و در شهرستان و دارو بر آزمایشگاه

هاي غذایي، آرایشي و هبداشيت در  هاي كنرتل فرآورده آزمایشگاه
ها، مسؤول   درماني استان-هاي علوم پزشكي و خدمات هبداشيت دانشگاه

هاي موضوع مورد  و ضوابط بازرسي و كنرتل آزمایشگاهاجراي مقررات 
 .باشند حبث مي

هاي علوم پزشكي موظف هستند  هاي كنرتل غذا در دانشگاه آزمایشگاه
هاي كارشناسي براي   یك بار از طریق اعزام گروه حداقل هر شش ماه
ي واحدهاي آزمایشگاهي حتت پوشش خود اقدام و  بازدید از كلیه
هاي كنرتل دارو و غذا ارسال  اداره كل آزمایشگاه گزارش آن را به 

 .دارند
 غذا و سالمت و امنیت غذاي كشور نیازمند یك نظارت بر هبداشت

ساختار مستقل جهت كنرتل و نظارت مستمر بر هبداشت و سالمت غذا 
  .باشد مي

در بسیاري از كشورهاي صاحب صالحیت علمي در استانداردهاي سالميت 
ر را انسان سامل و رشد هبینه جسمي و روحي و هوشي و غذایي، كه حمو

ترین و حداقل یكي از  اند و سالمت و اميين غذا را مهم او قرارداده
دانند، سازمان خاص غذا و حيت  ترین پارامرتهاي توسعه مي اساسي

 .وزارت غذا و تغذیه وجود دارد
وار و اي است كه نیاز به نظارت و كنرتل است غذا  و اميين آن زجنريه

ها در ارتباط است  هاي انسان پیوسته دارد و با سالمت و بیماري
یك سازمان متخصص و مجع كثريي از متخصصان صنایع غذایي،  لذا به

رفته  جتربه كشورهاي پیش. پزشكي، داروسازي و تغذیه نیازمند است
دهد كه نظارت و كنرتل  مي و موفق در امر سالمت غذا و انسان نشان

ي وزارت هبداشت و سازمان غذا  بایست بر عهده ایي ميبر صنایع غذ
 .شود گذاشته
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 براي نظارت بر هبداشت هاي اصلي یك نظام بازرسي كارآمد ویژگي
 :توان برمشرد غذایي جامعه را به شرح زیر مي

حضور دارند  صنعت غذا كه در حمل تولید مواد غذایي فعاالن -١
 توزیع مواد باید مكلف به نظارت مستمر بر روند تولید یا

 سوابق آزمایشگاهي خود را در غذایي در بنگاه باشند و
خصوص تطبیق ماده غذایي با قانون غذا و هبداشت و سالمت 

 .دارند گرفته، نگه هاي اجنام انسان و بازرسي
 كه به عنوان باشند افرادي متخصص  بایدمسؤولني فين -٢

 منایندگان وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي در متام
 و كنرتل باشند بندي حضور فعال داشته مراحل تولید و بسته

كیفیت حمصول ایي، مطابق با قانون غذا و هبداشت و سالمت 
 .باشدي آنان  انسان به عهده

هاي كنرتل و نظارت بر غذا چه به صورت دوليت و چه  آزمایشگاه -٣
 حتت پوشش و نظارت وزارت هبداشت، درمان و  بایدغري دوليت
 .توسعه یابدشكي آموزش پز

یك ساختار مستقل به نام سازمان غذا یا معاونت غذا در  -۴
ریزي،  گرفنت مسؤولیت برنامه وزارت هبداشت، جهت به عهده

سازي و نظارت و كنرتل مستمر و پیوسته بر صنایع  مهاهنگ
غذایي جهت حفظ سالمت مردم و جلوگريي از كار موازي و 

نون و نريوهاي متخصص در كارگريي ف سردرگمي در امر غذا با به
صنایع غذایي، داروسازي، پزشكي تغذیه و با نظارت فراگري 

 .باید اجيادشودبر ماده غذایي از تولید تا عرضه 
 باید برنامه كنرتل ملي غذا را اد ناظر هبداشت غذایي -۵

یك توازن و مهاهنگي در كنرتل هبداشت و  كند تا به ریزي طرح
ه كنرتل و نظارت سازمان غذا برنام. سالمت غذا هدایت شود

ها، چگونگي و ویژگي هاي   شامل تعیني حجم بازرسيباید
هاي  هاي غذایي و مهچنني روش ها و ارزیابي منونه بازرسي

هاي  مهچنني روش.  باشدبازرسانارزیابي و كنرتل كیفیت توسط 
بار  حداقل هر سه سال یكباید كنرتل و نظارت بر سالمت غذا 

ي  كل زجنريهباید برنامه كنرتل غذا . ارگريدمورد بازنگري قر
گرفته توسط  هاي اجنام بازرسي. دهد تولید غذا را پوشش

ارتباط جتارت خصوصي  با توجه باید  سازمان غذا بازرسان
خانه و یا سالمت هر شخص حمرمانه  اشخاص و وضعیت مايل جتارت

 .  باشد
ظارت و جهت ناد ناظر هبداشت غذایي از طرف  ي كهبازرسان -۶

 اختیار بایدشوند  مي كنرتل سالمت و هبداشت غذا تعیني
بندي، عرضه،   كه مراكز هتیه، نگهداري، بستهباشند داشته

ذخريه، محل و توزیع مواد غذایي را مورد بررسي قرارداده و 
كنند و مكلفند متخلفني از مقررات هبداشيت  برداري از آن منونه

جلسه به مسؤولني ذیربط  رترا با ذكر مورد ختلف با تنظیم صو
داده تا در مهلت مقرر به رفع نواقص هبداشيت  گزارش
 .شود اقدام

 براي مدتي كه الزم است هر نوع ماده باید بتوانند بازرسان
غذایي یا جتهیزات را كه معتقدند بدان وسیله ختلفي از 

تواند ارتباطي با ختلف  یا مي مقررات قانون غذا صورت گرفته
 .كند باشد، مصادره یا بازداشت همزبور داشت

هر نوع ماده غذایي یا جتهیزاتي را باید بتوانند  بازرسان
سازي، محل، توزیع  بندي، ذخريه سازي، نگهداري، بسته كه آماده

یا فروش آن مغایر با قانون باشد یا به نظر برسد، 
 .گذاري یا مهر و موم مناید عالمت
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ت به صالحدید بازرس در هر ماده غذایي كه توقیف شود ممكن اس
 شود یا به دستور وي به  شده نگهداري ملكي كه در آن توقیف

 .حمل مناسب دیگري انتقال یابد
یا  مواد غذایي توقیف شده باشد  باید اختیار داشتهبازرس 

هاي مورد تأیید،  اي از آن را به هر یك از آزمایشگاه منونه
 .كند جهت بررسي ارسال

ب ختلف را به مسؤولني ذیربط گزارش و  مكلفند مراتبازرسان
مسؤول مربوطه پس از رسیدگي و تأیید گزارش، متخلف را به 
دادگاه معريف مناید و حمل مورد نظر را با دستور مراجع 

 .مناید قضایي به طور موقت تعطیل
ها   و میزان اعتبار گزارش آن نقش بازرسان هبداشت غذایي -٧

ي هستند كه حتت مأمورانو ضابطني دادگسرتي : باید مشخص باشد
نظارت و تعلیمات دادستان عمومي یا سایر مراجع قضایي در 
كشف و حتقیق مقدماتي جرم، حفظ آثار و دالیل آن و جلوگريي 
از فرار و اختفاي متهم به موجب مقررات قانون اقدام 

 .كنند مي
اختیاراتي كه ضابطني برخوردارند، تعیني اشخاصي كه  با توجه به

باشند با  ها مي دگسرتي هستند و داراي اختیارات آنضابط دا
كه  كسي ضابط نیست مگر این قانونگذار است، به طور كلي، هیچ

نویسندگان حقوقي . باشد او اعطاء كرده قانون این مست را به 
ضابطني دادگسرتي را به دو گروه ضابطني عام و ضابطني خاص تقسیم 

 .اند كرده
صي هستند كه صالحیت اقدام در ارتباط  ضابطني عام دادگسرتي اشخا

است، در  چه كه قانون منع كرده با كلیه جرامي را دارند، مگر آن
مقابل ضابطني خاص دادگسرتي صالحیت اقدام در ارتباط با هیچ جرمي 

 .است داده چه كه قانون اجازه ندارند، مگر آن
 مورد ضابطني خاص در ارتباط با جراميي كه صالحیت حتقیق و بررسي در

ي حقوق و اختیارات ضابطني عام برخوردار  ها دارند از كلیه آن
شوند، به عنوان مثال اختیاراتي كه قانون آیني دادرسي كیفري  مي

است،  بیين كرده در ارتباط با جرامي مشهود براي ضابطني عام پیش
ها و  گزارش. ها وجود دارد براي ضابطني خاص نیز در حوزه صالحیت آن

كنند از اعتبار گزارش   ضابطني خاص تنظیم یا گردآوري ميدالیلي كه
از سوي ضابطني عام برخوردار است،  شده   یا ادله گردآوري شده تنظیم

" اختیارات ضابطني، صرفا تواند بدون اعطاء كلیه البته قانون مي
گزارش برخي اشخاص را داراي اعتبار گزارش ضابطني دادگسرتي 

ظران اطاق اصناف از اختیارات ضابطني نا"بداند، به عنوان مثال 
ها در حدود گزارش ضابطني  مند نبودند ويل گزارش آن دادگسرتي هبره

 .شد مي دادگسرتي معترب شناخته
ترین اختیار ضابطني دادگسرتي اعم از ضابطني عام و  ترین و حساس مهم

 ٢١ضابطني خاص در ارتباط با جرامي مشهود است، به موجب ماده 
 :شود جرم در موارد زیر مشهود حمسوب مي" دادرسي كیفري قانون آیني

شده و یا  جرمي كه در مرئي و منظر ضابطني دادگسرتي واقع -١
یا   یادشده در حمل وقوع جرم حضور یافته مأمورانبالفاصله 

 .كنند آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده
اند و  در صورتي كه دو نفر یا بیشرت كه ناظر وقوع جرم بوده -٢

یا منجي علیه بالفاصله پس از وقوع جرم شخص معیين را مرتكب 
 .جرم معريف مناید

یا اسباب و  بالفاصله پس از وقوع جرم عالمي و آثار واضحه  -٣
شود یا تعلق اسباب و دالیل  دالیل جرم در تصرف متهم یافت

 .یاد شده به متهم حمرز شود
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صد فرار در صورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ق -۴
 .داشته یا در حال فرار یا فوري پس از آن دستگري شود

در مواردي كه صاحبخانه بالفاصله پس از وقوع جرم ورود  -۵
 . را به خانه خود تقاضا منایدمأموران

 ."وقيت كه متهم ولگرد باشد -۶
 

 قانون آیني دادرسي كیفري در جرامي مشهود، چنانچه ٢۴مطابق ماده 
توانند   حتقیقات ضروري باشد، ضابطني ميبازداشت متهم براي تكمیل

 ساعت ٢۴پس از ابالغ كتيب موضوع و دالیل اهتام به متهم، او را تا 
دارند و در هر حال باید در اولني فرصت مراتب را جهت  حتت نظر نگه

اطالع مقام قضایي برسانند تا مقام قضایي  اختاذ تصمیم قانوني به
 .كند تهم تعیني تكلیفدر خصوص ادامه بازداشت یا آزادي م

تواند مد نظر  در ارتباط با بازرسان هبداشت غذایي دو رویكرد مي
قرار گريد، رویكرد اول این است كه قانونگذار بازرسان هبداشت 

كه  كند، كه در این صورت چنان غذایي را ضابط خاص دادگسرتي معريف
 ي اختیارات ضابطان در حوزه بیان شد بازرسان مذكور از كلیه 

توانند در  صالحیت خود برخوردار خواهندبود و به عنوان مثال مي
 ٢۴ي مقرر در ماده  جرامي مشهود مربوط به غذا متهم را در حمدوده

رویكرد دوم نیز این . قانون آیني دادرسي كیفري بازداشت كنند
است كه قانون به گزارش بازرسان اعتباري مانند گزارش ضابطان 

اختیارات ضابطان  ي  ها را از كلیه كه آن یندادگسرتي بدهد، بدون ا
از اختیارات از  مند كند، به منظور جلوگريي از سوءاستفاده  هبره

گريي از وقوع خلل در روند  سوي بازرسان هبداشت غذایي و پیش
فعالیت فعاالن صنعت غذایي كشور در مواد پیشنهاد شده رویكرد 

 .است دوم اختاذ شده
 

جموزهاي مقررات حاكم بر شناسي  آسیب:  سومفصل
 هبداشيت

هاي اقتصادي محایت از اميين  لزوم اخذ جموز براي فعالیتمبناي فطري 
ها و كسب و  و سالمت عمومي است از اینرو اعطاي جموز براي فعالیت

صنایع (كارهایي چون تولید مواد غذایي، دارویي و مواد خطرناك 
 ١.جیه استو ساخت و ساز مسكن منطقي و قابل تو) شیمیایي

تر شدن كسب و  با وجود این اصالحات در زمینه صدور جموز سبب آسان
 .شود گذاري مي كار و رشد سرمایه

هاي  قوانني پیچیده و دست و پا گري و مشكالت اخذ جموزها و پروانه
گذاران و  هی سرمايباعث دلسردتواند   خمتلف از ادهاي مرتبط مي

در ایران  و   حمصوالت شوديورآفرد و ی تولي نهیصاحبان صنعت در زم
 دور يها  به سال"ان آن بعضی که تدويمي و مقررات قدنيقوان
 در روند   ناکارآمدي و بوروکراسيسردرگم ادجيگردد، باعث ا يبرم

 ينظارت بر واحدها  و ساخت و حيتيبردار  هبرهيها صدور پروانه
 نظر است كه در اصالح قانون باید مد  شدهيیع غذای صنايدیتول

 . قرار گريد
بر اساس تعریف وزارت هبداشت، جموز هبداشيت به پروانه تأسیس، 

ساخت، ورود، ترخیص و صادرات حمصوالت ، برداري، مسؤول فين هبره
، آشامیدني ، آرایشي و هبداشيت، اطالق خوردنيمشمول قانون مواد 

 .  شود مي

                                                
هاي  اجياد فرصت (٢٠٠۶ سیمون دیانكوف و كارايل مكلیش، فضاي كسب و كار در سال - 1

 ص ٨۶هاي جملس شوراي اسالمي، چاپ اول، پاییز  ر خريخواهان، مركز پژوهشترمجه جعف) شغلي
٣٧ 
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پروانه گردد كه پس از صدور   به جموزي اطالق مي :پروانه تأسیس
برداري یا كارت شناسائي یا پروانه گواهي فعالیت صنعيت از  هبره

توسط اداره  وزارت صنایع یا جهاد بر اساس اصول و ضوابط مربوطه
  .شود كل نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت، صادر مي

برداري درصورت داشنت شرایط و ضوابط، از نظر جتهیزات  پروانه هبره
 . گردد  پروانه تأسیس، صادر ميو امكانات پس از صدور

 قانون مواد خوراكي، آشامیدني، آرایشي و  ٧ماده بر اساس 
از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه كارخانه  ١٣٤٦هبداشيت 

هبداشيت منوط  آرایشي و، آشامیدني یا كارگاه هتیه مواد خوردني و
 پروانه ها مورد كارخانه در به حتصیل پروانه از وزارت هبداري و

 . تأسیس از وزارت اقتصاد است 
 تولید و طرز كار و شرایط صدور پروانه و ماده اینقانون در 

نامه وزارت هبداري  آینيبه  مزبور را اداره مؤسسات  برداري و هبره
هاي اجرایي این ماده در خرداد و تري  نامه آیني. است واگذار كرده

 .  ماده و یك تبصره تصویب شد١٤ در ١٣٤٧
هاي مواد  كارخانه مسؤولیت فيندارد  تبصره این ماده مقرر مي

بود   افرادي خواهدي خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت به عهده
 هاي تغذیه شیمي و رشته فنون پزشكي، داروسازي، دامپزشكي، كه در

علوم جتربي داراي درجه حتصیلي دانشگاهي از لیسانس به باال باشند 
آشامیدني، آرایشي  مواد خوردني و(هاي مربوط  تهبا توجه به رش و
میزان جتربه الزم براي  درجه حتصیلي رشته ختصصي و) هبداشيت و

وسیله ه ب اي نامه الذكر به موجب آیني مسؤولیت فين مؤسسات فوق
 ١٣٤٧ سال  نامه  در آیني.خواهد شد شود تعیني وزارت هبداري هتیه مي

مواد  اداره كل نظارت بري  هصدور پروانه مسؤولني فين بر عهد
 . است آشامیدني و هبداشيت،آرایشي، غذائي

  وزارت هبداري جهت صدور پروانه ساخت هر١٣٤٦ قانون ٨طبق ماده 
 ریال وجهت ٥٠٠٠شود مبلغ  جات هتیه مي هنوع فرآورده كه دركارخان

هاي مشمول  كه دركارگاه هائي نوع فرآورده صدور پروانه ساخت هر
 ریال دریافت خواهد داشت كه منحصرًا ٥٠٠شود  یه مياین قانون هت

هاي مواد غذائي  تكمیل آزمایشگاه توسعه و به مصرف تأسیس و
 .خواهد رسید

دارد   این ماده حوزه مشول قانون را معني كرده و مقرر مي١تبصره 
ه بندي مشخص ب بسته هاي خود را با عالمت و كه فرآورده هائي كارگاه

 و طبق كنند مشمول این قانون خواهند بود مي ضهصورت بازرگاني عر
صالح وابسته به وزارت  هاي ذي هریك از آزمایشگاه آن ٢تبصره 

هبداري جمازند از اشخاص حقیقي یا حقوقي كه تقاضاي آزمایش مواد 
اي كه از طرف وزارت  موجب تعرفهه مناید ب یا حمصوالت خود را مي

ي جملسني خواهد رسید یاي داراه به تصویب كمیسیون هبداري پیشنهاد و
  .حق آزمایش دریافت منایند

حسابي  درآمدهاي حاصل از اجراي این ماده دربر اساس مهني تبصره 
یك از مؤسسات به مصرف  هر در ل متمركز شده وك داري خزانه در

 .تكمیل مهان مؤسسه خواهد رسید توسعه و
هاي مشمول این  كارگاه جات و ه فهرست كارخاندارد  مقرر مي٣تبصره 

هاي  پس از تصویب كمیسیون قانون از طرف وزارت هبداري هتیه و
  .هبداري جملسني آگهي خواهد شد

سازندگان و واردكنندگان مواد  كنندگان و  هتیه٩ماده بر اساس 
 ها در كه نوع مؤسسات آن آرایشي هبداشيت و، آشامیدني، خوردني

 یخ تصویب این قانون وتار در آگهي وزارت هبداري قید خواهد شد و
 ماه ٦كار هستند مكلفند ظرف ه ي آن مشغول بیهاي اجرا نامه آیني

از تاریخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه هبداشيت از وزارت هبداري 
  نفر٣كمیسیوني فين مركب از  به تقاضاهاي رسیده در. بنمایند
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 ماه ٦ظرف  دار به تعیني وزارت هبداري رسیدگي و اشخاص صالحیت
 .صمیم كمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شدت

یا كمیسیون  موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه شود و هرگاه در
دادستان مؤسسه موقتًا  تقاضاي صاحب مؤسسه را رد مناید به دستور

 .تعطیل خواهد گردید
توان به دادگاه  ابالغ مي  روز پس از١٠تا  مزبور از دستور

دادگاه خارج از نوبت به شكایت  وشهرستان شكایت منود 
 .دهد، رأي مزبور قطعي است كرده و رأي مي رسیدگي
 ٩  و٨ي مواد  یهاي اجرا نامه  آینيدارد این ماده مقرر ميتبصره 

هاي هبداري  پس از تصویب كمیسیون وسیله وزارت هبداري هتیه وه ب
تري نامه نیز در   این آیني.جملسني به مورد اجرا گذارده خواهد شد

 .  به شرح پیوست به تصویب رسید١٣٤٧ماه 
  رد تقاضاي صدور پروانه ١٣٤٦ قانون ١٠     بر اساس ماده 

 جمددًا  ٨مانع از آن نیست كه صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده 
 .ساخنت بنماید تقاضاي صدور پروانه هبداشيت و

داري ها از طرف وزارت هب مؤسسات داخلي كه نوع آن در ١١ماده طبق 
ها مكلفند طبق دستور  گردد صاحبان آن مي صورت آن منتشر معني و

خط ه نوع فرآورده ب مورد هر وزارت هبداري مشخصات الزم را در
 در. بندي یا ظرف حمتوي جنس قید مناید فارسي خوانا روي بسته

كه فرمول حمصول یا مواد تركیيب طبق تقاضاي سازنده فرمول  مواردي
ند باید فرمول حمصول را قبال به وزارت هبداري بایسيت حمفوظ مبا

 .بندي ذكر مناید مشاره پروانه آن را روي بسته تسلیم و
 ٢٠٠٠٠ تا ٥٠٠٠متخلفني از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از 

 .ریال حمكوم خواهند شد
 

 : ي صدور جموزهاي هبداشيت در ایران حنوه
 برداري پروانه تأسیس و هبره

ررات وزارت هبداشت مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسیس بر اساس مق
 : زیر استبرداري به شرح  و هبره
درخواست كتيب به اداره نظارت بر مواد غذایي و ارایه  -١

 هبداشيت مربوطه
برداري  شده پروانه هبره ارایه تصویر پشت و روي برابر اصل -٢

گواهي فعالیت صنعيت معترب از  یا كارت شناسایي یا پروانه
وزارت صنایع یا ادارات تابعه یا در موارد مربوطه، از 

 وزارت جهاد
كه توسط اداره نظارت، حتویل (تكمیل و ارایه فرم تأسیس  -٣

ي صفحات فرم، پس از تكمیل، باید به  كلیه.شود متقاضي مي
تایید مسؤول اداره نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت رسیده 

 ).و ممهور به مهر دانشگاه مربوطه باشد
 )با رسم كروكي(نشاني كامل حمل  -۴
هاي خمتلف  ارایه كروكي نقشه حمل با ذكر مرتاژ كلیه قسمت -۵

بندي، انبار مواد اولیه، انبار حمصوالت  سالن تولید، بسته(
) هاي هبداشيت كارگران و غريه شده، آزمایشگاه، سرویس ساخته

بایست در حمل توسط كارشناسان مربوطه بررسي و  كروكي مي
 . تایید، مهر  و امضاء شوددرصورت

) اگر مؤسسه، شركت باشد(ارایه مدارك مربوط به ثبت شركت  -۶
 و ارایه روزنامه رمسي

هرگونه تغیري نام، تغیري حمل، تغیري نوع تولیدات و غريه الزم  -٧
است در پروانه صادره از طرف اداره كل صنایع یا جهاد 
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روانه كشاورزي اصالح و تصویر پشت و روي برابر اصل شده پ
 . مزبور ارایه گردد

به غري از (ارایه تصویر تاییدیه سازمان حفاظت حمیط زیست  -٨
اي موارد با توجه به نوع حمصول كه  در پاره) شهرهاي صنعيت

 .اثرات سوء بر حمیط اطراف داشته باشد
ارایه تاییدیه هبداشيت در مورد سیستم آب و فاضالب و سایر  -٩

 . ول و در صورت نیازموارد مربوطه با توجه به نوع حمص
 بازدید از مؤسسه،  -١٠

زمان با بررسي  تواند هم برداري كه مي جهت تكمیل فرم هبره
  باشد۵كروكي موضوع بند 

تطبیق مؤسسه با .  -١١
 . حداقل ضوابط فين و هبداشيت مربوط به هر نوع حمصول

 تاییدیه كارشناس و  -١٢
كننده در قسمت مربوطه، كلیه نسخ  یا كارشناسان بازدید

 . د ممهور به مهر اداره نظارت و مسؤول مربوطه باشدبای
در مواقع اصالح یا  -١٣

برداري، ارایه مدارك  هاي تأسیس و هبره تغیري خطوط پروانه
مربوطه به بندهاي یكم، دوم، سوم، پنجم و نیز اصل 

 . برداري، جهت اصالح ضروریست ها تأسیس و هبره پروانه
 

هاي  اساس پروانهپروانه تأسیس مؤسسات مشمول قانون، بر
گواهي فعالیت صنعيت كه از  برداري با كارت شناسایي یا پروانه هبره

طرف وزارت صنایع و یا جهاد كشاورزي صادر گردیده و تصویر 
، به اداره كل الزمبرابر اصل شده آن مهراه با سایر مدارك  

شود و با توجه به رأي  نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت ارسال مي
 كه به مدیر كل اداره نظارت بر مواد ٦/٦/٧٩ين، مورخ كمیته ف

شود و در مواد  گردیده، صادر مي غذایي و هبداشيت تفویض اختیار
 . گردد خاص، در كمیته فين مطرح و پس از تایید كمیته، صادر مي

برداري، پس از صدور پروانه تأسیس، یا به طور  پروانه هبره
بط مربوطه از نظر امكانات، زمان و در صورت داشنت شرایط ضوا هم

برداري و نیز تایید شرایط  آالت و جتهیزات و ارسال فرم هبره ماشني
فين و هبداشيت مؤسسه، در اداره كل نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت 

 . شود صادر مي
شود كه داراي  مسؤول فين به فردي اطالق مي: پروانه مسؤول فين

ها و  تولید، در كارگاهشرایط الزم جهت كنرتل و نظارت بر 
" اصوال. جات، با مدارك حتصیلي حداقل، كارشناسي باشد كارخانه

ساخت، بایسيت داراي  مؤسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه
شده از طرف اداره كل نظارت بر مواد غذایي و  مسؤول فين تایید

 . هبداشيت باشند و پروانه مسؤولیت فين را اخذ منوده باشند
 

 :الزم جهت صدور پروانه مسؤول فين به شرح زیر استك مدار
 مدارك ارسايل توسط مؤسسه ) الف
ارایه تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دامي از نظام  -١

 وظیفه
 ي صفحات شناسنامه، یك نسخه تصویر كلیه -٢
شده در  ارایه درسي و واحدهاي گذرانده(تصویر مدارك حتصیلي  -٣

 )تر در صورت نیازدوره حتصیلي كارشناسي یا باال
 )نامه كتيب(شده  برگ تقبل مسؤولیت فين توسط مسؤول فين معريف -٤
  ٦×٤پنج قطعه عكس  -٥
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هاي آموزشي، توسط مسؤول فين  نامه شركت در كالس ارایه تعهد -٦
 .شد كه حسب مورد، توسط كمیته فين قانوني، تعیني خواهد

ي مشمولني طرح نريوي انساني، بایسيت معافیت از طرح یا گواه -٧
مبين بر گذراندن طرح مذكور را از اداره كل تأمني نريوي 

 به بعد ٥٨التحصیالن از سال  فارغ. (انساني، ارایه منایند
 .)باشند مشمول طرح مي

 پیشینه گواهي عدم سوء -٨
ارایه تاییدیه ارزش حتصیلي صادره توسط دانشگاه مربوطه،  -٩

علوم التحصیالن خارج از كشور، تاییدیه وزارت  در مورد فارغ
آموختگان دانشگاه  آوري، در مورد دانش و حتقیقات و  فن

 آزاد، تاییدیه از سازمان مركزي دانشگاه
التحصیالن  براي فارغ -١٠

هاي دبريي، در صورت كسب موافقت قبلي اداره كل یا  رشته
 .ارایه حكم قطعي بازنشستگي الزامیست

ارایه اصل پروانه  -١١
در خصوص مؤسساتي مسؤول فين قبلي و استعفاي قطعي ایشان، 

 .كند الزامیست ها ، تغیري مي كه مسؤول فين آن
مدارك فوق به  -١٢

بایست از طرف مؤسسه مربوطه، به اداره  انضمام نامه كتيب مي
نظارت بر مواد غذایي مربوطه ارسال و طي آن، مسؤول فين را 

 .معريف منایند
ين مسؤول ف" ، چنانچه فرد واجد شرایط، قبال٨در مورد بند : تبصره

بوده و طي مدت یك ماه استعفا داده و از سوي مؤسسه دیگري معريف 
شود، گواهي عدم سوء پیشینه ارسال تاییدیه ارزش حتصیلي و ریز  مي

 . باشد منرات ضروري مني
   
هاي علوم پزشكي  مداركي كه توسط ادارات تابعه، در دانشگاه) ب

 فين، تكمیل سراسر كشور، پس از تایید و مطابقت با چارت مسؤولني
   : خواهد شد

شد و توسط مؤسسه  اخذ كلیه مداركي كه در بند الف، اشاره -١
 .گردد ارایه مي

مكاتبه با صندوق رفاه دانشجویان ، با عنایت به تصویب  -٢
، هیأت حمرتم وزیران، در مورد ٢٨/٥/١٣٦٦-٣١٩٢نامه مشاره 

 .اند التحصیل شده  به بعد فارع١٣٥٣افرادي كه در سال 
  نفر ٤: هاي مربوط به مسؤولني فين رمحتویل ف -٣

پروانه مسؤول فين، پس از بررسي و تطبیق مدارك حتصیلي با 
 ١٧/٧/٧٩ و ٦/٦/٧٩چارت تصویب شده و با توجه به راي مورخ 

كمیته فين، كه به مدیر كل اداره نظارت بر مواد غذایي و 
گردد و در موارد خاص،  هبداشيت تفویض اختیار گردیده ، صادر مي

توضیح . گردد در كمیته فين مطرح و درصورت تایید صادر مي
برداري و مسؤول فين، داراي یك  هاي تأسیس، هبره كه پروانه این

 .باشند مشاره مي
داراي تاییدیه امضاء ( برگ سوگند نامه مسؤول فين -١-٣

   )توسط دفرت خانه اسناد رمسي
مضاء داراي ا(گذار   برگ سوگند نامه مؤسسه و سرمایه-٢-٣

 ) توسط دفرت خانه اسناد رمسي
 قرارداد استخدامي بني كارخانه و مسؤول فين و برگ -٣-٣

 نامه مسؤول فين پرسش
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ي مدارك فوق، باید توسط مسؤول اداره نظارت بر  كلیه: تبصره
شده و ممهور به مهر دانشگاه مربوط  مواد غذایي و هبداشيت تایید

 . باشد
   
گردد كه فرمول   به جموزي اطالق ميپروانه ساخت: پروانه ساخت 

شده از طرف اداره كل نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت  ساخت تایید
شود كه مؤسسه آمادگي تولید  در آن درج شده و زماني صادر مي

 . داشته و از نظر فين و هبداشيت، مورد تائید باشد
 

 :م جهت صدور و متدید پروانه ساخت به شرح زیر استمدارك الز
 برداري و پروانه مسؤول فين  دارا بودن پروانه تأسیس و هبره-١  
تكمیل و ( تكمیل و ارایه فرم درخواست صدور پروانه ساخت -٢ 

 )امضاء شده توسط مسؤول فين
  ارایه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روي آن-٣ 
 نام ایي حمصول ارایه تصدیق ثبت-٤ 
نه، مطابق تصویب نامه  ارایه فیش بانكي، جهت صدور پروا-٥ 

 . شود هیأت وزیران كه برحسب مورد اعالم مي
هاي ساخت  هاي ساخت ارایه اصل پروانه  در خصوص متدید پروانه-٦

 . است  الزامي٥ و ٣ و ٢ و ١قبلي و رعایت مفاد بند 
 

ها تأسیس،  پروانه ساخت مؤسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه
براي صدور پروانه ساخت . گردد در ميبرداري و مسؤول فين صا هبره

مؤسسه بایسيت از نظر فين و هبداشيت، مورد تایید بوده و پس از 
مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوط، پروانه 

شده و پس از تایید  برداري ساخت صادر و از اولني سري تولید، منونه
 . شود آزمایشگاه، اجازه توزیع داده مي

 سال از تاریخ صدور ٥هاي ساخت، در حال حاضر  روانهاعتبار پ
بندي، وزن  در پروانه ساخت، نام حمصول، مشخصات بسته. باشد مي

قید . …خالص، مواد متشكله، نام و مشخصات تولیدكننده و 
 .گردد مي

ي مراحل متدید پروانه ساخت، مهانند صدور پروانه ساخت است،  كلیه
است و براي متدید پروانه ساخت، در   به آن اشاره شده٤كه در بند 

صورتي كه فرمول مندرج در آن تفاوتي با فرمول قید شده در 
" توانند راسا ها، مي پروانه ساخت قبلي نداشته باشد دانشگاه

اقدام منایند و چنانچه فرمول حمصول، تغیري مناید، از طریق اداره 
 .شود كل نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت اقدام مي

 
 ادرات ص

هاي مواد غذایي و هبداشيت به  جهت صدور گواهي هبداشت، براي حمموله
   :گردد دو صورت زیر، اقدام مي

هاي ساخت هبداشيت، باالخص پروانه  مؤسساتي كه داراي پروانه -١
ساخت معترب باشند، به استناد پروانه ساخت، گواهي هبداشت، 

ورت لزوم، گاهي بنا به تشخیص كارشناسي و در ص. شود صادر مي
برداري و پس از تایید آزمایشگاه،  از حمموله صادراتي منونه

 . شود اقدام به صدور گواهي هبداشت مي
در مورد مؤسساتي كه به صورت سنيت، مشغول به كار هستند و  -٢

باشند، پس  هاي هبداشيت مي داراي كد هبداشيت بوده و فاقد پروانه
برداري و  وم منونهاز بازدید از حمموله صادراتي و درصورت لز

 . پس از تایید آزمایشگاه، گواهي هبداشت صادر خواهد شد
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 واردات
شده این   به حبث واردات پرداخته١٦ در ماده ١٣٤٦در قانون سال 
 از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد ":دارد ماده مقرر مي

كیفیيت به  شكلي و هره غذایي یا هبداشيت یا آرایشي از گمرك ب
  بازرگاني یا تبلیغاتي با رعایت مقررات عمومي عالوه برمنظور
 مستلزم ،مبدأ قابلیت مصرف از كشور بودن گواهي هبداشيت و دارا

واردكننده نیز مكلف  حتصیل پروانه ورود از وزارت هبداري است و
 براي  كه مهچنني موادي فرمول مواد و است براي حتصیل پروانه مزبور

 " .شده به وزارت هبداري تسلیم مناید ها اضافه  به آننگهداري
جموزي است كه بر طبق مقررات واردات و صادرات : جموز ورود كاال 

وزارت بازرگاني و در صورت تكمیل مدارك مربوطه، توسط اداره كل 
نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، 

گردد و در  صادر ميهاي الزم،  پس از طي مراحل قانوني و بررسي
واقع موافقت اولیه براي ورود كاالي مورد نظر، به كشور مي 

  .باشد
 

یي، آشامیدني، مدارك الزم، جهت صدور جموز واردات مواد اولیه غذا
 :آرایشي و هبداشيت به شرح زیر است
 قانون مواد خوراكي، آشامیدني، ١٦جهت ورود كاالهاي مشمول ماده 

بر طبق مقررات واردات و صادرات بازرگاني، آرایشي و  هبداشيت كه 
باشد، ابتدا متقاضي مدارك ذیل را تكمیل و  ها بالمانع مي ورود آن
 : مناید ارایه مي

 اصل، به انضمام دو برگ تصویر  )پروفروما(فاكتور  سه نسخه پیش-١
 آن
 اصل اوراق ثبت سفارش تكمیل شده به انضمام یك برگ تصویر -٢ 

 صفحه اول آن 
آنالیز معترب مرتبط با پروفرم كاال  شامل مشخصات كامل  -٣

منونه   پیش-٤فیزیكي، شیمیایي و در صورت لزوم، مشخصات میكروبي 
 درصورت لزوم

 درصورت داشنت سابقه ورود كاال با مهان مشخصات قبلي -٥ 
فاكتور سابقه، ضمیمه  ، تصویر پیش )تولیدكننده و آنالیز كاال(

چنانچه كاال  )  سال قابل قبول است٢سابقه در حال حاضر (میگردد 
در یك واحد تولیدي ) دارنده اسانس، رنگ، مواد افزودني و نگه (

بایسيت تصویر پروانه ساخت، كه نام كاالي  خاص مورد مصرف دارد مي
پس از بررسي . فوق در آن درج گردیده باشد، نیز ارایه گردد

 منابع معترب خارجي آنالیز و مطابقت آن با استانداردهاي ملي یا
 .  و غريه، جموز ورود صادر خواهد شدBP.USP و WHOاز قبیل 

   
جموزي است كه پس از ورود كاال به گمركات كشور و : جموز ترخیص كاال

پس از تائید قابلیت مصرف و طي مراحل قانوني، برابر مقررات 
 . گردد مربوطه، صادر مي

 مدارك زیر را تكمیل و بایست، جهت صدور جموز ترخیص، متقاضي مي
به اداره كل نظارت بر مواد غذایي و هبداشيت و یا ادارات نظارت 

 : تابعه ارایه مناید
  )به انضمام یك برگ تصویر آن( فاكتور كاال -١ 
نسخه دوم پروفرم تاییدشده در مرحله ( اصل نسخه دوم متقاضي -٢ 

  )ورود
 فاكتور، كه به  اصل گواهي هبداشت و قابلیت مصرف مرتبط با-٣ 

صالح هبداشيت كشور مبداء رسیده و ممهور به مهر  تایید مقامات ذي
 .سفارت مجهوري اسالمي ایران باشد
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 اصل برگ آنالیز، به انضمام یك برگ تصویر آن پس از بررسي -٤ 
مدارك و كنرتل كلیه مشخصات، از گمرك ورودي اقدام به 

ز تاییدشده، به برداري گردیده و به مهراه برگ آنالی منونه
هاي كنرتل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت منونه  آزمایشگاه

 . با آنالیز مربوطه، جموز مصرف صادر گردد
 

 به شرح ضوابط ورود كاالهاي فرآیند شده غذایي، آرایشي و هبداشيت
 : زیر است

 : مدارك مورد نیاز 
 ارایه اوراق ثبت سفارش) الف
ون، با آنالیز كاال، به مهر و امضاي ارایه اصل فرموالسی)   ب

 : تولیدكننده، حاوي مطالب زیر
با تاریخ جدید صادر شده و حاوي كلیه اطالعات علمي مورد  .١

 . نیاز باشد
  درج نوع و مشاره استاندارد به كار رفته در تولید كاال .٢

 ارایه اصل پروفرم با امضاي تولیدكننده) ج  
 

ابلیت مصرف در كشور مبداء ، ارایه اصل گواهي هبداشت و ق)   د
  : با تایید سفارت مجهوري اسالمي، در هنگام ترخیص با مشخصات ذیل 

 مشاره و تاریخ فاكتور  .١
 نام و مشخصات كامل كاال به مهراه مشاره سري ساخت  .٢

هر واحد از كاالهاي واردات، داراي مشخصات زیر به فارسي )  ه 
 : باشد

ت، فرموالسیون، كشور  تاریخ تولید و انقضاء، سري ساخ 
 . تولیدكننده و درصورت لزوم، دستور مصرف

 در صورتي كه كاالهاي وارداتي، در ایران داراي استاندارد ملي 
باشد، باید فرموالسیون كاال، حداقل منطبق با استاندارد ملي 
بوده و چنانچه در موارد خاص، براي كاالي وارداتي، استاندارد 

زم است اطالعات كامل و دقیق، توسط ملي تدوین نشده باشد، ال
واردكننده، ارایه و موضوع در كمیته علمي مربوطه، بررسي و 

 . گريي شود تصمیم
جموز ورود كه در واقع موافقت اولیه براي ورود كاالي مورد نظر، 

باشد بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت  به كشور مي
توسط اداره كل نظارت بازرگاني و در صورت تكمیل مدارك مربوطه، 

بر مواد غذایي و هبداشيت و یا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از 
 ١٣٨۶از دي ماه . گشت هاي الزم، صادر مي طي مراحل قانوني و بررسي

بررسي و صدور جموز ورود و ترخیص مواد اولیه غذایي و آشامیدني 
كي هاي علوم پزش   از طریق دانشگاه١٣۴۶ قانون ١۶مشمول ماده 

 . شود تفویض اختیار شده اجنام مي
 
جموزهاي وارداتي كاالهاي كشاورزي و ادهاي مسؤول صدور "    ذیال  

 :دهیم این جموزها را مورد بررسي قرار مي
 ١٣٤٦ سازمان حفظ نباتات به استناد قانون حفظ نباتات مصوب -١

در راستاي حفظ سالمت حیات انسان و نبات مسؤول صدور جموز جهت 
هاي نباتي از جلمه بذر،  اردات و صادرات هرگونه نبات و قسمتو

به . پیاز، قلمه، پیوند، ریشه، میوه، ال و ختم نباتات است
موجب مهني قانون جموز ورود، صدور، تولید، ساخت، تبدیل و 

هاي نباتي  ها و مهچنني هورمون كش بندي كلیه مسوم دفع آفات، علف بسته
 .باشد ميي مهني سازمان  بر عهده
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 در ١٣٥٠ سازمان دامپزشكي كشور براساس قانون مصوب سال -٢
راستاي حفظ سالمت انسان و دام مسؤول صدور جموز جهت واردات و 

مرغ،  بندي هر نوع دام زنده، ختم صادرات، تولید، توزیع و بسته
،  ها و مسوم هاي خام دامي، داروها، واكسن اسپرم دام، فرآورده
مواد ضد عفوني و انواع مسوم دامپزشكي و مواد مواد بیولوژیكي و 
هاي غذاي دام و داروهایي كه براي ساخنت مواد  غذایي مرتاكم، مكمل

 .باشد برده مورد نیاز است مي نام
 تشكیل ١٣٨١ كمیسیون كدكس مواد غذایي ایران كه در سال -٣

 وزارختانه اصلي مرتبط با تولید و جتارت ٣كاري  است با هم شده
ت كشاورزي و مواد غذایي، یعين وزارت جهاد كشاورزي، وزارت حمصوال

كاري  صنایع و وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي و مهچنني با هم
مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران مسؤولیت تدوین و تنظیم 
استاندارد، و مقررات كیفي و هبداشيت مربوط به تولید و جتارت 

 مواد غذایي براساس استانداردهاي متفاوت حمصوالت خام كشاورزي و
 .دار است جهاني را عهده

مسایل مربوط به تولید :  وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي-۴
و فروش و عرضه كاالهاي دارویي، جتهیزات و ملزومات پزشكي، مواد 

هاي خوراكي و هبداشيت و آرایشي از حلاظ كیفیت و سالمت  و فرآورده
رت هبداشت قرار دارد به عالوه در جتارت خارجي ي وزا بر عهده

هاي خوراكي،  كاالهاي دارویي، جتهیزات و ملزومات پزشكي، فرآورده
آشامیدني و هبداشيت و آرایشي حسب مورد به صدور جموز ورود یا 

 .مناید صدور اقدام مي
 

در این راستا وظایف اداره غذایي و آشامیدني معاونت غذا و 
  :ذیل استشرح ت، درمان و آموزش پزشكي به دارو وزارت هبداش

  ،تدوین مقررات و قوانني هبداشيت مربوط به فرآوري، تولید
بندي، انبار، توزیع و عرضه مواد خوراكي و آشامیدني  بسته

 هاي مرتبط  با مهكاري سایر گروه
  تدوین مقررات و قوانني هبداشيت مربوط به واردات و صادرات

 هاي مرتبط  كاري سایر گروه  با هممواد خوراكي و آشامیدني
 گذاري مواد خوراكي  تدوین مقررات و قوانني مربوط به برچسب

 ها  كاري سایرگروه و آشامیدني با هم
 هاي هبداشيت   صدور پروانهي تدوین و ارایه دستورالعمل حنوه

در خصوص مواد ) برداري مسؤول فين، ساخت، تأسیس و هبره(
 خوراكي و آشامیدني 

 ي در تدوین ضوابط و مقررات مربوط به آگهي جتاري با كار هم
 ادهاي ذیربط در خصوص مواد خوراكي و آشامیدني 

 هاي كوتاه، میان و بلند مدت با  كاري در تدوین برنامه هم
 وظایف اداره کل 

 هاي مصوب در   پیشرفت برنامه ونظارت بر حنوه و چگونگي اجرا
 واحدهاي تابعه استاني 

 اي مقررات و ضوابط  یه پیشنهاد بازنگري دورهارزیابي و ارا
بندي،  ها مرتبط با فرآوري، تولید، بسته و دستورالعمل

 انبار، توزیع و عرضه مواد خوراكي و آشامیدني 
 مدیریت تضمني كیفیت و ممیزي ) سیستم(كاري در طراحي نظام  هم

بندي، نگهداري، توزیع و عرضه مواد  واحدهاي فرآوري، بسته
  آشامیدني خوراكي و
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 كاري در ارزیابي و سطح بندي مراكز فرآوري، تولید،  هم
بندي، نگهداري، توزیع و عرضه مواد خوراكي و  بسته

 آشامیدني 
 یابي واحدهاي نظارت بر مواد خوراكي و  كاري در ارزش هم

ها و  نتاهاي علوم پزشكي، مراكز اس آشامیدني دانشگاه
 ها  ناشهرست

  فرآوري،   از مراكز تولید،)حسب ضرورت(بازرسي مورد 
بندي، نگهداري، توزیع و عرضه مواد خوراكي و  بسته

 آشامیدني 
 هاي الزم جهت  رساني، آموزش و صدور اعالمیه كاري در اطالع هم

باالبردن آگاهي عمومي در خصوص سالمت مواد خوراكي و 
 آشامیدني 

 و اي سطح اميين و سالمت مواد خوراكي كاري در ارزیابي دوره هم 
 آشامیدني 

 كاري در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به  هم
 ها  مواد خوراكي و آشامیدني با سایر گروه

 هاي علمي مرتبط با اميين و سالمت مواد  مجع آوري آخرین یافته
 خوراكي و آشامیدني 

 ها  ها، مهایش كاري در برگزاري جلسات، مسینارها، كنفرانس هم
 املللي  اي و بني در سطح ملي، منطقه

 هاي مواد خوراكي و آشامیدني و  نظارت بر وضعیت آالینده
هاي مرتبط با كاهش سطح  كاري در تدوین و راهربي برنامه هم

 ها در مواد خوراكي و آشامیدني  آالینده
 

مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران سازمان اصلي مرتبط با 
این . باشد  مياسالمي ایرانمجهوري موضوع استانداردهاي فين در 

كند  سازمان نسبت به تدوین مقررات و استانداردهاي فين اقدام مي
ها نظارت دارد و مرجع اصلي تعیني مطابقت یا عدم  و بر اجراي آن

مطابقت مقررات و استانداردهاي فين با تولیدات داخلي یا واردات 
یقات صنعيت البته عالوه بر مؤسسه استاندارد و حتق. شود حمسوب مي

ایران، نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به قانون حفاظت در 
ي سازمان انرژي امتي و تدوین و نظارت بر  برابر اشعه بر عهده

ي وزارت هبداشت، درمان  اجراي استانداردهاي مواد دارویي بر عهده
 .باشد و آموزش پزشكي مي

ستاندارد اجباري كنرتل كیفي كاالهاي صادراتي و وارداتي مشمول ا
و جلوگريي از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم منودن امكان 

املللي و نیز  رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بني
كنندگان و تولیدكنندگان داخلي و جلوگريي از ورود  محایت از مصرف

كاالهاي نامرغوب خارجي از وظایف مؤسسه استاندارد و حتقیقات 
 . صنعيت است

فهرست كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري مهه ساله توسط 
مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران منتشر و به وزارت 

 .گردد بازرگاني براي اجرا ابالغ مي
با روي كار آمدن تولید و عرضه حمصوالت غذایي با مارك حالل در 

ر هر چه بیشرت این حمصوالت  راهي نوین به روي صدو كشورهاي اسالمي،
ایران داراي پتانسیل نسبتًا باالیي در تولید مواد . است باز شده

مجعیت جهان را % ٢۶غذایي است و با توجه به آن كه حدود 
تواند جایگاه مناسيب در تولید مواد   مي دهند، مسلمانان تشكیل مي

 اد متاسفانه تا كنون در كشور. غذایي با مارك حالل داشته باشد
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تر و هبرت صنایع  خاصي متويل اعطاي برند حالل براي صدور هر چه بیش
است و  غذایي كشورمان به كشورهاي مسلمان و یا سایر كشورها نشده

اند،  گام بوده كشورهایي مهچون مالزي كه در این زمینه پیش
اجياد چنني ادي در صورت .  اند هاي فراواني كسب كرده موفقیت
درات، سرعت عمل، بازاریابي مناسب و مدیریت هبینه سازي صا زمینه

  .تواند منجر به افزایش صادرات مواد غذایي در كشور گردد مي
 مسؤول صدور جموز  )جاكیم( دركشور مالزي دپارمتان توسعه اسالمي 

ي ساخت  حالل است و این مسؤولیت شامل نظارت بر حمصوالت ایي، حنوه
بسیاري از این . شود ین حمصوالت ميو مواد خام به كار رفته در ا

ها مهچون حمصوالت  مواد خام  و اولیه وارداتي هستند و حالل بودن آن
 . شود ایي توسط این دپارمتان احراز مي

 
شرایطي كه در كشور مالزي براي صدور جموز حالل در نظر گرفته       

  :است به شرح ذیل است شده
 ثبت و مورد شناسایي سازمان متقاضي باید در كشور مبدا .١

 .قرارگرفته باشد
شده  هاي فين و علمي شناخته اعضاي سازمان متقاضي داراي مهارت .٢

 .در خبش غذا باشند
سازمان متقاضي باید شرایط و الزامات اعطاي جموز حالل و نیز  .٣

 .شود، بپذیرد سایر شرایطي را كه توسط جاكیم تعیني مي
ز جاكیم به تناوب جهت سازمان متقاضي بپذیرد كه منایندگاني ا .٤

بازدید  هاي اجرایي مقررات  حالل، از آن  بررسي سازمان و رویه
 .به عمل آورند

مهچنني شرایط خاصي را عالوه بر شرایط عمومي فوق در خصوص جاكیم 
كرده و براي تایید واردات، جاكیم  هاي گوشيت تعیني گوشت و فرآورده

هاي  ها و كشتارگاه نهو دپارمتان خدمات دامپزشكي  مالزي، كارخا
جاكیم بازرسي به . دهند صادركننده را مورد بازرسي قرار مي

بودن و دپارمتان خدمات دامپزشكي در خصوص سالميت  منظور احراز حالل
ها و  با تایید دو دپارمتان، كشتارگاه. دهد و امنیت غذا اجنام مي

ي جات مورد تایید مالز هاي فرآوري در فهرست كارخانه كارخانه
هاي مورد تایید باید هر شش ماه یك بار  كارخانه. گريند قرار مي

هاي اجرایي  آمده و رویه هاي به عمل گزارشي در خصوص بازرسي
ها باطل  مقررات حالل به جاكیم بدهند در غري این صورت جموز حالل آن

 . شود مي
ها در قوانني كشورهاي دیگر رویه  در خصوص حبث جموزها و پروانه

اي به این حبث  بسیاري از قوانني در منت قانون اشاره. نیستیكسان 
بعضي از . اند هاي داخلي واگذار كرده اند و آن را به رویه نكرده

 قانون ١٠ماده(چون قانون فنالند به طوركلي و غريمستقیم  قوانني هم
اي به این حبث دارند و البته در برخي  اشاره)  فنالند٢٠٠۶غذاي 

نون غذاي اسرتالیا به طور مفصل به حبث جموزها چون قا قوانني هم
 . است پرداخته شده

 قانون فنالند ناظر بر الزامات عمومي اماكن تولید و ١٠خبش 
 این اماكن باید به حنوي طراحي، دارد  مينگهداري غذا مقرر 

. ساخته، جمهز و نگهداري شوند كه خطري مواد غذایي را هتدید نكند
كه اماكن تولید غذا باید جاي   نیز به ایناي در مهني ماده اشاره
شود و جزئیات به  باشند نیز مي هاي تولیدي داشته كايف براي فعالیت

 .گردد مقررات هبداشيت دیگر واگذار مي
ها نیز باید تایید  قانون فنالند آزمایشگاه ٣٨ماده  طبقبعالوه 

اخذ اي به لزوم   نیز صرفًا  اشاره٢٣قانون فنالند در خبش . شوند
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هاي گوشيت وارداتي نیز  جموز ورود در خصوص واردات گوشت و فرآورده
 . كند مي

فعاالن امر غذا باید به هزینه    قانون فنالند، ٢۶بر اساس خبش 
هاي تولید  خود اطمینان حاصل كنند كه افرادي كه در كارخانه

بندي نشده و فاسد  غذاي مورد تایید قانون كه با غذاهاي بسته
 داراي جموز آژانس ملي غذا  كنند، و كار دارند فعالیت ميشدني سر 

طبق این قانون جموز مزبور فقط به كساني كه در . باشند مي
شوند و دوره آموزشي  هاي مربوط به تعیني صالحیت موفق آزمایش

 .  شود مي مربوطه را بگذرانند، داده
 اسرتالیا ناظر بر اعالم و ثبت ٢٠٠١  قانون ٨بر اساس قسمت 
كه طبق  كس نباید به امر غذا مشغول شود مگر آن مشاغل غذایي هیچ

در این قانون براي عدم ثبت جمازات . قانون آنرا ثبت كرده باشد
 ٢٠٠١ثبت در خصوص مواد غذایي بر اساس قانون . است تعیني شده

 لزوم. گريد درخواست به مدیر كل هبداشت صورت ميارایه اسرتالیا با 
گرينده  مدیر كل تنها تصمیم. استثنائاتي داردثبت در این قانون 

اعطاي جموز ثبت مذكور است و پس از دریافت درخواست بر اساس 
 حمل مربوط به اطالعاتي مثلتواند هر گونه اطالعات الزم  قانون مي

 . درخواست كندهتیه یا نگهداري یا توزیع غذا را از متقاضي 
ست متقاضي قبل از  سال معترب است و در صورت درخوا١این ثبت 

تواند تصمیم  البته مدیركل مي. انقضاء این مهلت باید متدید شود
 .گريد كه جموز مزبور را تعلیق یا لغو كند

تواند توسط مدیر كل سالمت براي مدت  اعطا یا متدید جموز ثبت مي
زمان كوتاه و یا به صورت داميي مشروط به شرایطي شود، در آن 

بل كتبًا مالكني صنعت غذایي را از كم و صورت مدیر كل باید از ق
 . كیف شرایط مطلع سازد

دارد كه با ثبت یا متدید ثبت   مقرر مي  قانون اسرتالیا٩۶خبش 
. صنعت غذایي، مدیر كل باید جموزي را به صاحب صنعت اعطا كند 

این جموز باید حاوي مواردي از قبیل نام صنعت و مالك آن و آدرس 
تاریخ انقضاء جموز   شرایط ثبت و   مشاره ثبت، ،حمل كار ، نام جتاري

 .باشد
 

كرد یا اوضاع  ناظر بر تغیري شرایط در عمل  قانون اسرتالیا ٩٧خبش 
) چون تغیري مالك یا حمل و یا نوع صنعت غذایي هم(و احوال صنعت 

است كه مقرر شده در صورت این تغیريات  صاحب صنعت باید مراتب 
 .مدیر كل جهت تصمیم مقتضي برساند روز به اطالع ٧را ظرف 

 
شدن یا دزدیده شدن جموز است كه قانون مقرر   ناظر به گم٩٨خبش 
مانده تا  تواند جموز دیگري براي مدت باقي دارد مدیر كل مي مي

 . انقضاء جموز، صادر كند
 

كه صنایع غذایي نباید بدون عذر موجه است   مقرر شده٩٩در خبش 
 جموز رفتار منایند و نقض این مقرره مغایر با شرایط مقرر در

 . باشد  جرميه نقدي ميمستوجب
 

تواند در صورت نقض مقررات   مدیر كل سالمت مي١٠٠بر اساس خبش 
 سال معلق كند و ١ جموز را لغو و یا براي حداكثر  ناظر بر ثبت ،

هاي لغو و تعلیق جموز  رویه. یا شرایطي را براي جموز اعمال مناید
 .است  بیين شده ن پیشنیز در قانو

ل مهم و ییكي از مسارسد در شرایط فعلي    به طور كلي به نظر مي
اي  غذایي بوروكراسي پیچیده موانع بزرگ بر سر راه صاحبان صنایع

بدین معين كه اگر یك . ود دارد وجهاي ناظر دستگاهاست كه در 
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نعي ترین ما مهم گذاري كند كارفرما خبواهد در موضوع جدیدي سرمایه
به پروانه  بي یا  پیچیده براي دستمراحلكند طي كردن  كه حس مي

 .ها ضرورت ندارند  از این پروانه بعضي"موردنظر است كه اساسا
شود و   وزارت هبداشت و درمان صادر ميتوسطبرداري  پروانه هبره

در این مدت . اجنامد یك سال به طول مي  صدور آن بیش از"معموال
 "شود و ایتا مي  پیچیده غريضروري اجنامها و كارهاي بررسي
یابي به این پروانه در پایني نامه  گذار بعد از رنج دست سرمایه

شروع به تولید منوط به پروانه ساخت «: كند كه مالحظه مي خود
برداري چه ضرورتي  صدور پروانه هبره پس: ال این استؤحال س» .است

بعدي هم مهني  پروانه الزم به ذكر است كه براي دریافت  داشت؟
 كهدر این است صاحبان صنایع غذایي نفع . ودمراحل باید طي ش

برداري و پروانه ساخت  گذار در پیچ و خم اخذ پروانه هبره سرمایه
روحي نبیند و دلسرد نشود و حداقل، تولید  لطمه و زیان مايل و

 اجنام دهدآزمایشي  ها به صورت خود را در زمان اخذ این پروانه
 . برداري یكي شود  پروانه ساخت و هبرهیا

 مشكل دیگر طوالني بودن زمان صدور پروانه ورودي كاال است كه ضرر
شود، اگر كاالیي وارد گمرك شود براي  سرمایه مي  متوجه صاحبانآن

 ماه فرصت الزم است تا چندها  منونه بررسي هبداشيت و آزمایش
 و زیان صاحب سرمایهها حاصل شود و این ضرر  یابي به نتیجه دست

 . را به دنبال دارد
قوانني غذاي دیگر كشورهاي جهان جز چند مورد  چنانكه بیان شد 

هاي داخلي  اند و این حبث به مقررات و رویه به حبث جموزها نپرداخته
 ١٣۴۶است در حايل كه جموزها یكي از مباحث قانون  دیگر واگذار شده

ون، پیشنهادي جدید باید رسد قان به نظر مي. دهد را تشكیل مي
تلفیقي از دو رویكرد را انتخاب مناید به حنوي كه كلیات حبث در 

هاي دیگر واگذار  نامه شود و جزئیات به مقررات و آیني قانون آورده
بر (گردد تا هم شفافیت حفظ شود و هم تغیريات احتمايل آینده 

. شد، مشكل و پیچیده نبا)اساس نیاز جامعه یا صنعت و یا دولت
توان با تكیه بر قواعد  برداري و ساخت مي هاي هبره در خصوص پروانه

سایر كشورها كه مورد اشاره قرار گرفت مقررات جدید را وضع 
    .كرد
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مطالعه تطبیقي جرامي مربوط به : سومخبش 
غذا و نظارت بر هبداشت غذایي در حقوق 

 خارجي
 

بیقي پريامون قانون حاكم بر مواد این خبش به مطالعه تط       
غذاي كشور در فصل اول به بررسي قانون . غذایي اختصاص دارد

فصل دوم به مطالعه قانون غذا، دارو و لوازم . پردازمي مالزي مي
آرایشي آمریكا اختصاص یافته است و در  فصل سوم نیز  قانون 

بررسي غذاي كشور فنالند به عنوان یكي از جدیدترین قوانني غذا 
 . شودمي
 

 قانون غذاي مالزي: فصل یكم
است، این   به تصویب رسیده١٩٨٣قانون غذاي مالزي در سال        

هاي حقوقي فعالیت  جامع متام مسایل مربوط به جنبه" قانون تقریبا
در این قسمت به منظور تبیني رویكرد یك نظام . در صنعت غذا است

نویس الحيه،  شده در پیش بیين حقوقي خارجي اسالمي در خصوص مواد پیش
اختصار موضع قانون غذاي مالزي در خصوص مسایلي كه در مواد  به

 .شود اند، ارایه مي شده پیشنهاد شده مطرح
 

 تعریف غذا: مبحث یكم
" قانون غذا" مالزي حتت عنوان ١٩٨٣كه بیان شد قانون  چنان     

الف قانون است، بنابراین دارو و لوازم آرایشي، برخ تصویب شده
آمریكا حتت مشول مقررات این قانون قرار ندارند، با توجه به 

در این قانون " غذا" قانون، عبارت ٢شده در خبش  تعریف ارایه
شود و  عالوه بر مواد خوراكي مواد آشامیدني را نیز شامل مي

مواد خوراكي یا آشامیدني با مصرف انساني موضوع قانون " صرفا
خوراكي یا آشامیدني با مصرف حیواني تابع است، بنابراین مواد 

 .قانون دیگري است
 :است  قانون به شرح زیر تعریف شده٢غذا در خبش 

اي كه به عنوان خوراكي یا  غذا عبارت است از هر گونه ماده"    
یا . است شده  یا عرضه  آشامیدني با مصرف انساني تولید، فروخته

 نوع ماده خوردني یا  یا حفظ و نگهداري هر در تركیب، هتیه
این عبارت . گريد مي یا مورد استفاده قرار آشامیدني وارد شده 

دهنده  اجزاي تشكیل ي  جات، آدامس و كلیه مهچنني شامل، تنقالت و شريیين
 .شود جات یا آدامس مي مواد خوردني، آشامیدني، تنقالت و شريیين

   
 ها جرامي و جمازات: مبحث دوم

 به جرامي و دالیل اختصاص ١٩٨٣اي مالزي مصوب قسمت دوم قانون غذ 
 . است یافته

 این قانون كه ذیل خبش سوم قرار ١٧، ١۶، ١۵، ١۴، ١٣هاي  خبش
دارند، اركان مادي جرامي مربوط به غذا و جمازات این جرامي را 

 .اند مورد حكم قرار داده
است، این واژه در " Adulteration"عنوان خبش سیزدهم این قانون 

كردن مواد ارزان، نامرغوب یا مضر به مواد  اضافه"رسي به فا
ترمجه " تقلب"و به ویژه در رابطه با مواد غذایي به " خوراكي

این خبش به تولید یا فروش  بنابراین عناوین جمرمانه . است شده
ها مواد  یعين مواد غذایي كه در تولید آن مواد غذایي متقلبانه 
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یا به هر حنوي  رد استفاده قرارگرفته اولیه ناسامل یا نامرغوب مو
 .شده، مربوط هستند تقليب واقع

در تدوین مقررات این خبش از سه رویكرد، حفظ سالمت غذایي       
كننده و رعایت قواعد شرعي مربوط به غذا  جامعه، محایت از مصرف

 .است تبعیت شده
اد یا فروش مو  این قانون به طور كلي هتیه ١٣) ١) (e(خبش      

برخالف قانون مواد . است را جرم دانسته) Adultrated(غذایي تقليب 
خوردني، آشامیدني، آرایشي و هبداشيت ایران، قانون مالزي در خبش 

 .است  مصادیق مواد غذایي تقليب را به طور واضح تعیني كرده١٣) ٣(
 :شود به موجب این خبش مواد غذایي تقليب به موارد زیر اطالق مي

ارزش غذایي یا سایر  اي است كه  یي كه حاوي مادهماده غذا -١
هاي نافع آن را در مقایسه با مواد غذایي خالص،  ویژگي

دهد، یا به هر طریق  معمول و داراي شرایط الزم، كاهش مي
 .شود كننده مي دیدن یا عدم رضایت خریدار یا مصرف موجب آسیب

 یا به  شده عنصري از آن خارج" یا كال" ماده غذایي كه جزئا -٢
ارزش غذایي یا سایر  است و در نتیجه نشده آن افزوده

هاي نافع آن در مقایسه با ماده غذایي مشابه كه  ویژگي
یابد یا به هر  است، كاهش مي شده داراي شرایط معمول و تعیني

دیدن یا نارضایيت خریدار  طریقي این ماده غذایي سبب آسیب
 .شود كننده مي یا مصرف

تر در  وي عنصري با ارزش جتاري پاینيماده غذایي كه حا -٣
مقایسه با ماده غذایي مشابه كه داراي شرایط معمول و 

 .باشد است، مي شده تعیني
افزودن آن مطابق  ماده غذایي كه حاوي عنصري است كه  -۴

 .جماز نیست) قانون غذا(مقررات این قانون 
 .ماده غذایي كه حاوي عنصري بیش از حد جماز است -۵
 داراي شرایط و استانداردهاي مقرر در ماده غذایي كه -۶

 .این قانون نیست نامه  آیني
است كه خرابي    ماده غذایي كه به حنوي ظاهر آن تزئني شده -٧

 .یا عیب آن كتمان شود
حاوي عنصري حیواني، گیاهي " یا كال" ماده غذایي كه جزئا -٨

است یا  یا معدني، جنس، ناپاك، فاسد یا پوسیده و گندیده
 كه براي مصرف غذایي  استز اجزاي حیوانيحاوي جزیي ا

 .كه تولیدشده باشد یا نه ست اعم از ایننیمناسب 
 ماده غذایي فاسد یا فاقد كیفیت -٩
ماده غذایي كه در  -١٠

یا پاكت به  مهر شده قرار دارد و بسته ) بندي بسته(جعبه 
تواند، حمتوي خود را از فساد  است كه مني اي آسیب دیده گونه

 .ع از بني رفنت خواص حمتوي جعبه شودحفظ كند یا مان
ماده غذایي كه در  -١١

 یا پاكت مربوط به  قرار دارد، ويل جعبه) بندي بسته(پاكت 
از جعبه " یا كال" حمتوي دیگري است و حمتوي اصلي جزئا

مواد . است شده و ماده غذایي دیگري در آن جاسازي شده خارج
جاسازي ماده غذایي دیگري ) یا جعبه(غذایي كه در ظرف 

 .اند شده
كه بیان شد قانون مايل عالوه بر حفظ سالمت غذایي  چنان      

 یا خریدار مواد غذایي را نیز  كننده جامعه لزوم محایت از مصرف
به عنوان سیاست كیفري مد نظر قرار داده و بر این اساس نیز 

 این قانون به موضوع فوق اختصاص ١۴خبش . است جرم انگاري كرده
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ممنوعیت فروش غذایي كه "ت، عنوان این خبش عبارت است از اس یافته
در واقع " حاوي نوع، ماهیت یا كیفیت مورد تقاضاي مشرتي نیست

هدف اصلي مقررات كیفري این خبش جلوگريي از تدلیس در معامالت 
 خبش مذكور، فروش هر گونه ماده ١به موجب بند . مواد غذایي است

كیفیت مورد تقاضاي مشرتي نیست، غذایي كه داراي جنس، ماهیت یا 
 سال حبس یا جزاي نقدي یا هر دو ۵جرم است و جمازات حداكثر 

 .جمازات خواهدبود
 این خبش به منظور محایت از مشرتي یك اماره قانوني تأسیس ٢بند 
هاي قانون غذا،  نامه است، به موجب این بند، چنانچه آیني كرده

ذایي مقرركنند، یا افزودن استانداردهاي اجباري براي یك ماده غ
عنصر یا تركیيب به ماده غذایي را ممنوع یا حمدود منایند، فرض این 
است كه خریدار این گونه مواد غذایي، ماده منطبق با مقررات 

از  كه خالف این اماره  است مگر این مذكور از فروشنده تقاضا كرده
در به اثبات شود، بنابراین چنانچه فروشنده قا سوي فروشنده 

 ١۴اثبات خالف اماره نباشد، مشمول جمازات مقرر در بند یك خبش  
 . قرار خواهد گرفت

مالزي جرامي مربوط به ) ١٩٨٠( قانون غذاي ١۶ و ١۵هاي  خبش
اند، مطابق خبش  بیين كرده بندي مواد غذایي را پیش زني و بسته برچسب

یي تعیني استانداردي براي یك ماده غذا  این قانون در صورتي كه١۵
زني یا  بندي، برچسب باشد، هر شخصي كه غذایي را هتیه، بسته شده

است ويل امور فوق به  كند كه فاقد استاندارد تعیني شده تبلیغ مي
شدن غذاي هتیه،  تواند موجب مشتبه شود كه مي حنوي اجنام مي

شده با غذاي داراي استاندارد  زني یا تبلیغ بندي، برچسب بسته
 سال، جزاي نقدي ٣دد، جمرم است و به حبس تا حداكثر شده گر تعیني

 .شد یا هر دو جمازات حمكوم خواهد
 قانون فوق هر شخصي كه غذایي را به حنوي هتیه، ١۶به موجب خبش 

فروشد كه در ارتباط با خاصیت،  كند یا مي زني مي بندي، برچسب بسته
 خلوص، نوع، ارزش، ماهیت، كیفیت، تركیب، سالميت، نريو و انرژي،

دهنده، اطالعات خالف واقع  وزن، منشاء، عمر و نسبت اجزاي تركیب
زني یا  بندي، برچسب دهد، یا هتیه، بسته ارایه مي كننده  یا گمراه

دهد، جمرم  این قانون اجنام مي نامه  فروش را بر خالف مقررات آیني
 سال، جزاي نقدي یا هر دو جمازات ٣است و به حبس حداكثر تا 

 .شد واهدحمكوم خ
 

امهیت تبلیغ صادقانه و قانوني مواد غذایي در محایت  با توجه به
ي   قانون غذاي مالزي اصول حاكم بر حنوه١٧كننده، خبش  از مصرف

بیين كرده و جمازات ختلف از این اصول را  تبلیغ مواد غذایي را پیش
 .است مورد حكم قرارداده

ذایي رعایت اصول با توجه به مقررات این خبش در تبلیغ مواد غ
 :زیر الزامي است

شود، در  هاي قانون غذا اجنام  نامه تبلیغ باید با رعایت آیني -١
اوصاف و مشخصاتي كه باید مطابق  ي  آگهي تبلیغاتي كلیه

مقررات بر روي غذا یا ظرف حاوي غذا درج یا الصاق گردد، 
مد نظر قرارگريد، به عبارت دیگر آگهي تبلیغاتي نباید 

عاتي باشد كه با اوصايف كه باید بر روي غذا یا حاوي اطال
ظرف حاوي غذا درج یا الصاق شود، مغایر باشد یا این 

 .یا تغیري دهد كرده  ها را به طور جزیي تعدیل اوصاف و ویژگي
آگهي تبلیغاتي غذا نباید حاوي اطالعاتي باشد كه مطابق  -٢

اوي نامه درج یا الصاق آن بر روي غذا یا ظرف ح مقررات آیني
 .غذا ممنوع است
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نامه  آگهي باید حاوي نام و وصف ماده غذایي مطابق آیني -٣
قانون باشد، به عبارت دیگر در آگهي تبلیغاتي، عبارت یا 

ها به عنوان نام یا  نامه، درج آن عباراتي كه مطابق آیني
وصف غذا بر روي غذا یا ظرف حاوي غذا، الزامي است، باید 

 .قید شود
نباید موجب گمراهي و اشتباه خریدار در   آگهي تبلیغاتي  -۴

باره خاصیت، نوع، ارزش، ماهیت، كیفیت، نريو و انرژي، 
تركیب، سالمت، وزن، تركیب اجزاء، منشاء، عمر یا آثار غذا 

 .دهنده غذا باشد یا عناصر و اجزاي تشكیل
آگهي تبلیغاتي باید حاوي نام واقعي و آدرس حمل فعالیت یا  -۵

است، باشد،   از طرف او منتشر شدهاگهي اقامت شخصي كه 
شده  اگهي مربوط به شركت باشد، قید اقامتگاه ثبت چنانچه 

شده با حمل واقعي  شركت كافیست، هر چند اقامتگاه ثبت
 . فعالیت شركت متفاوت باشد

 
 يی هبداشت غذانظارت بر: سوم مبحث 

 :اختیارات بازرسان) الف
غذاي مالزي، مقررات حاكم هاي مهم و جالب توجه قانون  یكي از خبش

بر بازرسان هبداشت غذایي در این قانون است، این بازرسان براي 
اي برخوردارند، اختیارات  اجنام وظایف خود از اختیارات گسرتده
مطابق این خبش بازرس . است بازرسان در خبش چهارم قانون مقرر شده

 :تواند مي
ند، وارد اماكين دا هر زماني كه جهت اجنام وظیفه خود مناسب مي

جا هتیه،  او مواد غذایي مشمول قانون در آن شود كه به عقیده
 .شوند بندي، انبار یا توزیع و عرضه مي نگهداري، بسته
اماكن فوق، مواد غذایي موجود در آن را  پس از ورود به

تواند هر  ها منونه بردارد، مهچنني بازرس مي كند و از آن بررسي
او در حمل مذكور براي هتیه، نگهداري،  چیزي را كه به عقیده 

بندي، انبار یا توزیع و عرضه و فروش مواد غذایي  بسته
تواند مورد استفاده  گريند یا مي مورد استفاده قرار مي

 .قرارگريد، مورد بررسي قراردهد
او و  هر گونه هواپیما، كشيت یا وسیله نقلیه را كه به عقیده 

ي مشمول این قانون را محل بر اساس دالیل معقول مواد غذای
ها  كند، مواد موجود در آن كنند، متوقف، بازرسي یا توقیف مي

 . ها منونه بردارد را بررسي منوده و از آن
اي را كه به عقیده  او حاوي مواد غذایي مشمول  هر گونه بسته

 . قانون است بازكند و مورد بررسي قراردهد
ذكور در بند یك كلیه دفاتر و اسنادي را كه در اماكن م

او حاوي اطالعاتي مرتبط  كند، به عقیده  الذكر پیدا مي فوق
در ارتباط با مواد ) قانون غذا(با اجراي این قانون 
باشد، بررسي و  شود، مي ها اعمال مي غذایي كه قانون بر آن
 .ها تصویر یا رونوشت هتیه مناید  مطالعه كند یا از آن

ملي، كارت بازرگاني یا سایر تواند از اشخاص ارایه كارت  مي
 .اسناد شناسایي را كه الزم دارد تقاضا كند

تواند هر زمان كه الزم بداند، مواد غذایي را كه به تشخیص  مي
ها مقررات قانون نقض  ها یا در ارتباط با آن او از طریق آن

 .كند اند، توقیف شده
اي را كه هتیه،  تواند، هرگونه ماده غذایي یا وسیله مي

بندي، انبار یا توزیع، عرضه و فروش آن  هداري، بستهنگ
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خمالف با مقررات این قانون است یا مغایر با مقررات قانون 
 .كند گريي گذاري، وزن، مشارش یا اندازه رسد، عالمت به نظر مي

ارتكاب جرمي بر اساس قانون غذا  تواند شخصي را كه متهم به مي
 :كه د، مشروط بر اینهاي آن است، بازداشت كن نامه یا آیني

 متهم از اعالم نام و نشاني صحیح خود امتناع كند یا) الف
كه متهم نام یا نشاني  اي مبين بر این كننده دالیل قانع) ب

باشد یا  است وجود داشته كرده خود را به صورت خالف واقع اعالم
 كه این
شدن متهم وجود  قراین متعاريف براي احتمال متواري) ج

 .باشد داشته
چنانچه بازرس متهمي را توقیف كند ملزم است با او مطابق شرایط 

 .مقرر در قانون آیني دادرسي كیفري برخورد كند
در قانون مالزي بازرس هبداشت " با توجه به حكم فوق ظاهرا(

است، البته با توجه  غذایي ضابط خاص دادگسرتي قلمداد شده
ازرس در این قانون الذكر اختیار ب  فوق٩اختیار مقرر در بند  به
تر از اختیارات ضابطني خاص در قانون آیني دادرسي كیفري  بیش

 .)  ایران است
اي از  است منونه تواند مواد غذایي كه توقیف كرده  بازرس مي

است را جهت آزمایش یا جتزیه  اي كه برداشته ها یا هر منونه آن
 . دهد هاي جماز حتویل و حتلیل به آزمایشگاه

 :برداري  بازرس در مورد منونه اختیارات
برداري نیز اختیارات  قانون غذاي مالزي در ارتباط با منونه

به موجب . است اي به بازرسان هبداشت غذایي اعطاء كرده گسرتده
اماكن مورد بازرسي  برداري بازرس حمدود به  این قانون حق منونه

 وارد نیست یعين بازرس حيت خارج از اماكين كه به منظور بازرسي
 :برداري كند تواند از مواد غذایي موجود منونه است مي شده

a( تواند در هر حملي با پرداخت قیمت رایج   بازرس مي
از او به  بازاري ماده غذایي مورد نظر به فروشنده 

 .منظور جتزیه و حتلیل درخواست منونه كند
b( اي كه مواد  تواند در هر حمل از تولیدكننده  بازرس مي

كند یا از  ه منظور فروش تولید ميغذایي را ب
صادركننده مواد غذایي بدون پرداخت قیمت، جهت جتزیه 

 .و حتلیل درخواست منونه كند
c( برداري از اشخاص فوق  تواند به منظور منونه  بازرس مي

ارایه بسته، پاكت یا ظريف كه مواد غذایي در آن 
شوند را تقاضا كند و پس از بازرسي، منونه  نگهداري مي

 .ورد نیاز خود را از آن برداردم
برداري بازرس، براي امتناع  قانون به منظور تضمني اختیار منونه

است، بر  از اجنام درخواست بازرس ضمانت اجراي كیفري مقرر كرده
 این قانون جمازات ترك فعل مذكور حداكثر تا یك ۵ خبش ۵حسب بند 

 .سال حبس یا جزاي نقدي یا هر دو جمازات است
 
 :ایت كیفري از بازرسانمح) ب

دارد  وجود اختیارات كايف براي بازرس در صورتي نتیجه مؤثر در پي
و سبب كنرتل و نظارت مناسب بازرسان بر فعالیت، اشخاص فعال در 

از سوي اشخاصي كه  گردد كه زمینه براي اجنام وظیفه  صنعت غذا مي
 آید مالك یا متصرف اماكن مورد مراجعه و بازرسي هستند فراهم

كاري با بازرس باشند و عدم  مكلف به هم" یعين اشخاص قانونا
 . باشد كاري ضمانت اجراي كیفري در پي داشته هم
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این مهم از بازرسان محایت كیفري  قانون مالزي با توجه به
به موجب این قانون مترد در مقابل بازرس و جلوگريي از . است كرده

 .است اجنام وظیفه جرم او قلمداد شده
 این قانون اشخاص زیر جمرم هستند و به حداكثر ۴ خبش٣به موجب بند

 :یك سال حبس یا جزاي نقدي یا هر دو جمازات حمكوم خواهندشد
مالك، متصرف یا هر شخصي كه مسؤول مكاني است كه بازرس ) الف

 قانون به آن واردشده ۴زیر خبش یك خبش ) a(بر اساس پاراگراف 
كاري متعارف با بازرس   همو در حدود اختیارات خود از

اطالعات متعاريف كه بازرس الزم  كند یا از ارایه  خودداري مي
قانون به موجب تسهیل روند كار . مناید دارد امتناع مي

بازرسان عالوه بر اشخاص مذكور، هر شخصي را نیز كه در موقع 
مراجعه بازرس در مكان مورد نظر قرار دارد مشمول تكالیف 

 و امتناع او را نیز مستوجب جمازات مقرر داند مذكور مي
 .است قلمداد كرده

هر شخصي كه مانع اجنام وظیفه بازرسي شود یا به منظور ) ب
 .جلوگريي از اجنام وظیفه بازرس تالش كند

 .كند هر شخصي كه حني اجنام وظیفه به بازرس توهني یا محله) ج
رسي كه به صورت شفاهي یا كتيب به باز" هر شخصي كه عامدا) د

كننده  است، اطالعات خالف واقع یا گمراه در حال اجنام وظیفه
 . دهد  ارایه 
 
 : تكالیف بازرسان)ج
 در قانون غذاي مالزي بازرسان هبداشت غذایي ملزم به رازداري -١

 این قانون چنانچه بازرسي ٨ خبش ۴اي هستند مطابق بند  حرفه
خود بر اساس قانون اطالعاتي را كه در راستاي اجراي وظایف رمسي 

ندارد و افشاء كند به حداكثر یك  آورد حمرمانه نگه دست مي غذا به
سال حبس، جزاي نقدي یا هر دو جمازات حمكوم خواهدشد، مهچنني 

اشخاص فاقد صالحیت نیز ممنوع و مستوجب  انتقال اطالعات فوق به
 .جمازات مقرر براي افشاء اطالعات است

ت شناسایي باشد و در صورت تقاضا   بازرس باید داراي كار-٢
 .ارایه آن است ملزم به 

 
 :بر هبداشت اماكن و ابزارهاي فعالیت در صنعت غذا نظارت )د

ي نظارت بر هبداشت حمیط و ابزارهاي فعالیت در صنعت غذا، در  شیوه
دو نظام حقوقي ایران و مالزي شباهت بسیار دارند، به طور كلي 

زارهاي فعالیت در صنعت غذا در قانون نظارت بر هبداشت حمیط و اب
 :غذاي مالزي به ترتیب زیر است

بندي، انبار، عرضه،  حمیط و ابزارهاي تولید، نگهداري، بسته -١
توزیع و فروش باید مطابق با معیارهاي هبداشيت مقرر در 

 .نامه قانون باشد آیني
مدیر هبداشت در صورت اطالع عدم رعایت مقررات هبداشيت  -٢

 صورت مكتوب به مالك یا متصرف حمل یا ابزار تواند به مي
كند كه باید نواقص و مشكالت هبداشيت برطرف شود، اطالع  اعالم

مدیر از عدم رعایت مقررات هبداشيت باید مبتين بر بازرسي 
مدیر باید . خود او یا گزارش بازرس هبداشت غذایي باشد

نواقص شدن  كند، برطرف مهلت رفع نواقص را در نامه خود تعیني
 .هبداشيت باید به تأیید بازرس هبداشت غذایي برسد

ي مدیر، رفع نواقص  چنانچه پس از امتام مهلت مقرر در نامه -٣
و مشكالت هبداشيت از سوي مدیر یا بازرس تأیید نشود مدیر یا 
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توانند با دستور كتيب به مالك یا متصرف حمل یا  بازرس مي
 .ر را دستوردهنداز ابزار مورد نظ ابزار، توقف استفاده 

از حمل یا ابزار تا زمان  در صورت ابالغ دستور فوق، استفاده
شدن مشكالت و نواقص هبداشيت از سوي بازرس به  تأیید برطرف

 .صورت مكتوب، متوقف خواهدشد
 
 : واردات مواد غذایينظارت بر )ه

در حقوق مالزي نیز مانند  ایاالت متحده و ایران، واردات مواد 
ي نظارت  مقررات حاكم بر حنوه. نظارت وزارت هبداشت استغذایي حتت 

 قانون غذاي این ٢٩وزارت هبداشت بر واردات مواد غذایي در خبش 
 .است بیين شده كشور پیش
 بند یك این خبش واردكردن هرگونه ماده غذایي به مالزي ببه موج

هاي مربوط به آن  نامه كه واجد شرایط مقرر در قانون غذا یا آیني
با وجود این به موجب بندهاي دوم و سوم این . اشد، ممنوع استنب

برخي مواد غذایي كه منطبق با شرایط قانون یا " ورود موقت"خبش 
 :است هاي آن نیستند، جماز قلمداد شده نامه آیني
اگر ماده غذایي كه قرار : دارد  قانون مقرر مي٢٩ خبش ٢بند  -١

ایي   و در شكلشده است به مالزي وارد شود، ماده فرآوري
باشد و عرضه و فروش آن در مالزي موجب نقض مقررات مربوط 

دهنده جرمي در حوزه  زني مواد غذایي شده و تشكیل به برچسب
تواند به  زني مواد غذایي باشد، ماده غذایي مذكور مي برچسب

زني جمدد بر اساس قوانني و مقررات مالزي وارد  منظور برچسب
ن صورت واردكننده ملزم است ظرف در ای.  این كشور شود
كاال به مالزي برچسب " ورود موقت"از تاریخ  حداكثر دو ماه

صورت  جدید و قانوني بر آن الصاق كند، در غري این
كند، چنانچه  واردكننده باید كاال را از مالزي خارج

كردن كاال امتناع كند، به دستور وزیر  از خارج واردكننده
ف و از مالزي خارج شود، وزیر هبداشت هبداشت كاال باید توقی

 ١.دهد الذكر را افزایش یا كاهش تواند مدت دو ماه فوق مي
      
 قانون چنانچه ماده غذایي كه قرار ٢٩ خبش ٣به موجب بند  -٢

فرآوري  یا نیمه) خام(اولیه  است به مالزي وارد شود، ماده
باشد و عرضه و فروش آن در مالزي ممنوع و جرم باشد،  شده

تواند ماده غذایي را به طور موقت و به  واردكننده مي
منظور فرآوري جمدد جهت اعمال و رعایت شرایط قانون مالزي، 
وارد این كشور كند، در این صورت، واردكننده باید ظرف دو 

كند، ماده غذایي  یا در مهليت كه وزیر هبداشت تعیني مي ماه 
مقررات مالزي، را جهت برآوردن شرایط و الزامات قوانني و 

پردازش و فرآوري كند در غري این صورت كاال را باید " جمددا
از مالزي خارج مناید، در صورت ختلف باید مطابق دستور وزیر 

 .شود هبداشت، كاال توقیف و از مالزي خارج
زني و فرآوري جمدد ماده غذایي باید  در هر دو مورد فوق، برچسب

اشت و زیر نظر مأموران این شده توسط وزارت هبد در حمل تعیني
 ٢.وزارختانه صورت گريد

است كه به تشخیص   قانون به وزیر هبداشت اختیار داده٢٩ خبش ۶بند 
 قانون ٢٩خود واردات برخي مواد غذایي را از مشول مقررات خبش 

 .خارج كند
 

                                                
1   قانون غذاي مالزي٢٩ خبش ۴ بند -

  قانون غذاي مالزي٢٩ خبش ۵بند  - ٢
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قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي : فصل دوم
 آمریكا

 
 رال در مورد غذاسابقه قانونگذاري فد :مبحث یكم

امریكا نظارت بر فعالیت در صنعت غذا در دو سطح  در ایاالت متحده
گريد، مطابق قانون اساسي آمریكا، دخالت  ایاليت و فدرال صورت مي

 در تصویب قوانني فدرال و ٩امریكا كنگره(ي قانونگذاري فدرال  قوه
واردي است ایاالت، استثنایي و حمدود به م ي  االجرا در سطح كلیه الزم

است، در سایر مواردي كه به موجب  كه در این قانون تصریح شده
اند، قواي قانونگذاري ایاليت هر كدام  قانون اساسي تصریح نشده

كنند، البته در مواردي كه قانون   به طور مستقل قانون وضع مي
است نیز قانونگذاران  اساسي اختیار وضع قانون به كنگره داده

كنند ويل در هر حال قانون ایاليت  د قانون وضعتوانن ایاليت مي
 .باشد نباید با قانون فدرال مغایرت داشته

 
در اصالحیه دهم قانون اساسي آمریكا اختیار وضع قانون در رابطه 

امریكا واگذارشد، قوانني فدرال حاكم   ایاليت به كنگره با جتارت بني
، دارو و بر صنعت غذا و دارو در آمریكا از مجله قانون غذا

 كه در این حتقیق مورد مطالعه تطبیقي قرار ١٩٣٨لوازم آرایشي 
است، بر اساس اصالحیه دهم قانون اساسي و از باب تنظیم  گرفته

اند، لذا مقررات قانون فوق از مجله  جتارت بني ایاليت تصویب شده
ي جتارت بني  شود كه ختلفي در حوزه مقررات كیفري آن زماني اعمال مي

این نكته  به" باشد، در منت قانون نیز مكررا  غذا واقع شدهایاليت
است، در كنار قوانني فدرال حاكم بر فعالیت در صنعت  تأكید شده

اند كه بر  غذا هر یك از ایاالت نیز قوانني ایاليت خاص تصویب كرده
در سطح " شود و طبعا ها اعمال مي فعالیت در سطح هر یك از ایالت

ها تأسیس  نیز ادي براي نظارت بر فعالیتها  هر یك از ایالت
 .است شده
 
 
 

كه عالوه بر قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي  ترین قوانیين مهم
اند  در ارتباط با صنعت غذا در ایاالت متحده آمریكا تصویب شده

 :به ترتیب تاریخ تصویب عبارتند از
 )١٩٠٧(قانون فدرال غذا و دارو  -١

Federal Food and Drug Act of 1907 
 )١٩٠٧(بازرسي گوشت  قانون فدرال -٢

Federal Meat Inspection Act of 1907 
 )١٩١۴(قانون فدرال كمسیون جتارت  -٣

Federal Trade Commision Act 1914 
 )١٩٢٧(قانون واردات شري  -۴

Import Milk Act 1927 
 )١٩۴۴(قانون هبداشت عمومي  -۵

Public Health Service Act 1944 
 )١٩۴۶(ت جتاري قانون عالم -۶

Trademark Act of 1946 
 )١٩۵٧(قانون بازرسي حمصوالت گوشت طیور  -٧

Pultry Products Inspection Act 1957 
 )١٩۶۶(زني منصفانه  بندي و برچسب قانون بسته -٨
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Fair Packging and Labeling Act 1966 
 )١٩۶٩(قانون سیاست حمیط زیست ملي  -٩

The National Environmental Policy Act of 1969 
قانون آموزش و  -١٠

 )١٩٩٠(زني مواد غذایي  برچسب
Nutrition Labeling and Education Act of 1990 

قانون محایت از  -١١
 )١٩٩۶(كیفیت غذا 

Food Quality Protection Act of 1996 
سازي  قانون مدرن -١٢

 )١٩٩٧(اداره غذا و دارو 
Food and Drug Adminisitration Modernization Act of 1997  

قانون اصالحات اداره  -١٣
 )٢٠٠٧(غذا و دارو 

Food and Drug Adminisitration Amendments Act of 2007 
 

با تصویب این قانون اختیارات اداره غذا و دارو به صورت 
 .است اي افزایش یافته گسرتده

 
سابقه تارخيي و ساختار اداره غذا و دارو : مبحث دوم

)FDA(١  
FDAنعت غذا و دارو در ایاالت متحده آمریكاست،  ناظر فدرال ص
FDA ادي پژوهشي و نظارتي است كه در حال حاضر زیر نظر وزیر 

 .كند سالمت و خدمات انساني فعالیت مي
عمده حمصوالت غذایي به : موضوعات حتت نظارت این اد عبارتند از

، داروهاي انساني و حیواني، )گوشت قرمز و سفید(استثناء  
اي پزشكي، داروهاي بیولوژیكي، پرتو درماني، مواد ابزاره

 .آرایشي و هبداشيت، خوراك حیوانات
 در وزارت كشاورزي ایاالت متحده آمریكا ١٨۶٢این اد در سال 

گريي یك نفر شیمیدان مسؤول آن بود، از آن  گرفت، در زمان شكل شكل
سال با توسعه فعالیت اد تعداد كاركنان، بودجه و تشكیالت 

 میالدي ٢٠٠١است تا این كه در سال  یافته اداري آن هر سال توسعه
 بیلیون ٢٩۴/١ نفر و بودجه آن بالغ بر ٩١٠٠تعداد كاركنان آن 

 .است دالر بوده
FDA تولید، صادرات، واردات، محل و نقل و انبارداري، مواد ،

كند و  غذایي و سایر حمصوالت و مواد حتت نظارت خود را كنرتل مي
 بازرسي از اماكن و تأسیسات و ١۶٠٠٠ن آن ساالنه بیش از بازرسا

 .دهند جتهیزات اجنام مي
FDA وزارت " ٢خبش شیمي"  در آغاز فعالیت خود را با عنوان

نام " ٣اداره شیمي "١٩٠١ در سال پس از آن. ردك کشاورزي شروع 
 با تصویب قانون فدرال غذا و FDAترین حتول در حیات  گرفت، بزرگ

به موجب این قانون اختیار نظارت به ادي که . اد شد اجي٤دارو
اداره "نام . هاي علمي مشغول بود، اعطاء شد فقط به پژوهش" قبال

 تغیري ٥"کش اداره غذا، دارو و حشره" به ١٩٢٧در سال " شیمي

                                                
1  - Food and Drug Administration 
2 - Division of Chimistry 
3 - Bureau of Chimistry 
4 - Federal Food and Drug Act 
5 - Foodو Drug and Insecticide Administration 
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 وظایف غري نظارتي و حتقیقاتي اد به خبش ١٩٣٠در سال . یافت
 شکل به تر شد و نام آن کوتاهدیگري در وزارت کشاورزي منتقل و 

 ١٩۴٠ تا سال FDA. تغیري یافت" اداره غذا و دارو" کنوني یعين 
ي  در این سال زیرجمموعه. کرد زیر نظر وزارت کشاورزي فعالیت مي

 FDA"  جمددا١٩۵٣ قرار گرفت، در آوریل ١"منایندگي امنیت فدرال"
 وظیفه ١٩٨٠در سال . به وزارت هبداشت، آموزش و رفاه منتقل شد

آموزش از وزارختانه مذکور سلب شد و به وزارت هبداشت و خدمات 
 در حال حاضر به عنوان خبشي از FDA. انساني تغیري نام داد

 .کند وزارت هبداشت و خدمات انساني فعالیت مي
هاي حاکم بر فعالیت در  نامه نظارت فدرال بر رعایت قوانني و آیني
وزارت هبداشت و خدمات "ي  صنعت غذا، در حال حاضر بر عهده

اداره غذا و دارو زیر نظر این وزارختانه فعالیت .  است٢"انساني
کند و خبشي از آن است، بنابراین اداره غذا و دارو، اد  مي

مستقل نیست و فعالیت آن به طور مستقیم زیر نظر وزارت هبداشت و 
هبداشيت شود، در قانون غذا، دارو و لوازم  خدمات انساني اجنام مي

هاي الزم براي اعمال این قانون و هم چنني  نامه نیز تصویب آیني
دار براي بازرسي از اماکن و جتهیزات مربوط  انتخاب بازرس صالحیت

است و اداره غذا و  به فعالیت در صنعت غذا به وزیر حمول شده
دارو در این موارد اختیارات مستقل ندارد، در واقع اختیارات 

 .است  سوي وزیر تفویض شدهاز این اداره 
است که  هاي زیر تشکیل شده اداره غذا و دارو در حال حاضر از خبش

 :دهند ها وظایف خاص خود را اجنام مي هر یک از آن
 مرکز سالمت غذایي و علوم تغذیه کاربردي -١
 مرکز ارزیابي و حتقیق دارو -٢
 مرکز ارزیابي و حتقیق بیولوژیک -٣
 ادیولوژیکيمرکز ابزارهاي پزشکي و سالمت ر -۴
 مرکز دامپزشکي -۵
 مرکز ملي حتقیقات سم شناسي -۶
 اداره حتقیقات کیفري -٧
 )اداره نظارت(امور نظارتي  داره -٨
 اداره منایندگان -٩

 
ي مرکز سالمت غذایي و  نظارت و کنرتل سالمت مواد غذایي بر عهده

علوم تغذیه کاربردي است، این مرکز مسؤول کنرتل سالمت و 
استثناء موارد  ي حمصوالت غذایي به  لیهک" زني صحیح تقریبا برچسب

 :زیر در آمریکا است
از حیوانات اهلي از قبیل گاو و  حمصوالت گوشيت تولید شده  -١

 .ي وزارت کشاورزي است ها بر عهده مرغ که کنرتل سالمت آن
حاوي بیش از هفت درصد هاي  نظارت بر تولید و عرضه نوشیدني -٢

هاي گرم و  نیات و سالح الکل، دخا ي اداره بر عهدهکه ، الکل
 .مواد منفجره در وزارت دادگسرتي آمریکاست

بر که هاي آشامیدني فاقد بطري  نظارت بر هتیه و عرضه آب -٣
 .آمریکاست ي منایندگي محایت از حمیط زیست ایاالت متحده  عهده

 
 تعریف غذا : مبحث سوم

                                                
1 - Federal Security Agency 
2 - Department of Health and Human Services 
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، ١٩٣٨ قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي ٢٠١ خبش fمطابق بند 
 : عبارت است ازغذا
موادي که جهت خوردن و آشامیدن انسان یا حیوانات مورد  -١

 .گريد استفاده قرار مي
 آدامس -٢
دهنده هر یک از موارد  موادي که به عنوان اجزاي تشکیل -٣

 .گريند الذکر مورد استفاده قرار مي فوق
 

 جرامي و جمازات ها: مبحث چهارم
 :جرامي) الف

و لوازم آرایشي، افعال و ترک  قانون غذا، دارو ٣٠١مطابق خبش 
اند  ي صنعت غذا که با تعیني جمازات منع شده هاي ممنوع در حوزه فعل

 :عبارتند از
یا تسلیم جهت عرضه هرگونه مواد غذایي تقليب در جتارت  عرضه -١

 بني ایاليت
 یا تولید مواد غذایي تقليب در جتارت بني ایاليت  هتیه  -٢
 ر جتارت بني ایاليتدریافت هرگونه مواد غذایي تقليب د -٣
ها  جلوگريي از ورود بازرسان یا اجنام بازرسي توسط آن -۴

 .است بیين شده  قانون پیش٧٠۴که در خبش  چنان
تغیريدادن، از بني بردن، حموکردن، یا برداشنت متام یا قسميت  -۵

این  از برچسب مواد غذایي یا اجنام هر عمل دیگري نسبت به
کننده شدن مواد غذایي  همواد که منجر به متقلبانه و گمرا

شود، مشروط بر این که در زمان اجنام عمل، این مواد  مي
غذایي پس از بارگريي درکشيت جهت جتارت بني ایاليت نگهداري 

 .باشند شده
فروش یا عرضه روغن نباتي رنگي، یا تصرف یا سرو روغن  -۶

 c (۴٠٧( یا ۴٠٧) b(نباتي رنگي بر خالف مقررات خبش هاي 
 .قانون

 
 :جمازات) ب

 قانون غذا، ٣٠٣، در خبش ٣٠١جمازات اعمال ممنوع مندرج در خبش 
است، مطابق این خبش جمازات ختلف  بیين شده دارو و لوازم آرایشي پیش

  حداکثر یک سال حبس یا حداکثر هزار دالر ٣٠١از مقررات خبش 
با وجود این چنانچه شخص، پس . جزاي نقدي یا هر دو جمازات است

"  قانون جمددا٣٠١دن حمکومیت به جمازات به جهت نقض خبش ش از ایي
نیت  مرتکب یکي از جرامي مندرج در این خبش شود یا جرم را با سوء

 یا  اغواکردن دیگران مرتکب شده باشد، جمازات او  خاص گمراه
 سال حبس یا حداکثر ده هزار دالر جزاي نقدي یا هر دو ٣حداکثر

 .جمازات خواهدبود
 
 :ختلفاتافشاء ) ج

کننده در قانون  گريي از ختلفات و محایت از مصرف هاي پیش یکي از روش
 افشاء اطالعات توسط وزیر هبداشت ١٩٣٨غذا، دارو و لوازم آرایشي 

 قانون فوق، وزیر ٧٠۵خبش ) a(و خدمات انساني است، مطابق بند 
اي از آراء و  هایي حاوي خالصه اي گزارش باید به صورت دوره

 که حماکم بر اساس قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي تصمیماتي
اند، منتشر کند، گزارش باید حاوي نوع مسؤولیت و  اختاذ کرده

 .هاي اعمال شده، باشد میزان جمازات
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 قانون نیز این اختیار را براي وزیر در ٧٠۵خبش ) b(بند 
اطالعات راجع به مواد غذایي را که ممکن است خطر  است که نظرگرفته

الوقوعي براي هبداشت اجياد کنند یا سبب گمراهي عمده  ریبق
در واقع مطابق این بند وزیر . کننده شوند، افشاء کند مصرف

تواند قبل از عرضه شدن مواد غذایي ناسامل یا تقليب با افشاء  مي
 .کنندگان محایت کند ها از سالمت جامعه و مصرف اطالعات راجع به آن

 
 یيداشت غذانظارت بر هب: مبحث پنجم

مقررات حاکم بر بازرسي اماکن، تأسیسات و جتهیزات مربوط به 
 .است بیين شده  قانون پیش٧٠۴صنعت غذا در خبش 

مطابق این خبش به منظور اجراي قانون فوق، کارکنان وزارت هبداشت 
و خدمات انساني که مطابق مقررات توسط وزیر براي بازرسي 

ایه مدرک شناسایي و دادن توانند با ار اند، مي انتخاب شده
اخطاریه مکتوب به مالک یا متصدي، در یک زمان متعارف به 
کارخانه، انبار یا تأسیساتي که در آن غذا به منظور عرضه در 

بندي یا  تولید، فرآوري، بسته) جتارت بني ایاليت(بني ایاالت خمتلف 
س اماکن مذکور ممکن است پ ورود به. شوند، وارد شوند نگهداري مي

از عرضه بني ایاليت مواد غذایي باشد، عالوه بر اماکن مطابق 
اي که  توانند به وسایل نقلیه شرایط فوق بازرسان وزارت هبداشت مي

 .کنند وارد شوند مواد غذایي را محل یا نگهداري مي
اماکن تأسیسات و جتهیزات  بازرسان وزارت هبداشت پس از ورود به

اي معمول و متعارف،  رف و به شیوهتوانند در زمان متعا مذکور مي
ادوات و جتهیزات  کارخانه، انبار، تأسیسات، وسیله نقلیه، کلیه

 .دهند مرتبط، مواد اولیه و کانتینرها را مورد بازرسي قرار
در صورتي که بنا بر عقیده معقول و متعارف وزیر، مواد غذایي 

ر معرض تواند سالمت و هبداشت انسان یا حیوان را د تقليب که مي
باشد، بازرسان وزارت هبداشت  هتدید جدي قرار دهد، وجود داشته

اسناد و دفاتر شخصي  ي  توانند، عالوه بر امکان و جتهیزات کلیه مي
بندي، محل و نقل، توزیع،  را که مواد غذایي تولید، فرآوري، بسته

استثناء اسناد زیر، با رعایت شرایط  کند به  نگهداري یا وارد مي
 .دهند  قانون مورد بازرسي قرارd (۴١۴(ر خبش مقرر د

 :توانند اسناد و اطالعات زیر را بررسي کنند بازرسان مني
 اطالعات مايل -١
 اطالعات فروش به استثناء اطالعات مربوط به بارگريي کاال در  -٢

 کشيت
 گذاري اطالعات و اسناد قیمت -٣
هاي  استثناء اطالعات راجع به صالحیت به(اطالعات کارکنان  -۴

اي که وظایف مقرر در قانون را  لمي کارکنان فين و حرفهع
 )دهند اجنام مي

 اطالعات و اسناد حتقیق -۵
اي باید براي  جهت بازرسي اسناد و اطالعات، اخطاریه جداگانه

 .مالک یا متصدي ارسال شود
"  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي حتت عنوان ٣٠۴خبش ) h(بند 

قیف مواد غذایي ناسامل را براي  امکان تو١"توقیف اداري غذا
است،  بیين کرده دار پیش  صالحیتمأمورانبازرسان هبداشت غذا و سایر 

توانند،  مي) FDA(دار  مطابق این بند به طور کلي کارکنان صالحیت
دستور توقیف مواد غذایي را که در زمان بازرسي، آزمایش یا 

نند، صادر ک حتقیقات که مطابق مقررات قانون مذکور، پیدا مي

                                                
1 - Administrative Detention of Foods 
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مشروط بر این که دلیل یا اطالعات قابل اعتمادي مبين بر . منایند
این ماده غذایي متضمن  هتدید جدي براي سالميت انسان یا  این که

 .حیوان است، در اختیار داشته باشند
در صورتي ) FDA(دار  دستور توقیف صادرشده توسط کارکنان صالحیت

 .ي او آن را تأیید کندمعترب است که وزیر یا مناینده رمس
براي یک مهلت متعارف جماز است " توقیف غذا با شرایط فوق صرفا

وزیر .  روز خنواهدبود٢٠این مهلت متعارف در هر حال بیش از  که
هاي  تواند این مهلت را حداکثر تا سي روز متدید کند، ظرف مهلت مي

اي تعیني دار بر هاي صالحیت فوق وزیر باید دعاوي الزم را در دادگاه
 .اقامه کند شده  تکلیف مواد غذایي توقیف

در دستور توقیف مواد غذایي باید اعالم شود که بر مواد غذایي 
هم چنني . الصاق گردد" توقیف شده"توقیف شده، مارک یا برچسب 

شده به حملي امن  باید در دستور مذکور انتقال مواد غذایي توقیف
غذایي توقیف از حمل توقیف یا مواد . و متناسب مورد حکم قرارگريد

است توسط هیچ شخصي قابل نقل و انتقال  حملي که به آن منتقل شده
نیست تا زماني که مهلت توقیف سپري شود یا وزیر دستور رفع 

 .توقیف دهد
مناینده رمسي " (مدیران کل مناطق"چنانچه دستور توقیف توسط 

 دستور صادرشده توانند از نفع مي تأیید شده باشد اشخاص ذي) وزیر
نزد وزیر شکایت کنند، وزیر باید ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم 
تقاضاي جتدید نظر و پس از تشکیل یک جلسه رسیدگي غريرمسي، نظر 

چنانچه وزیر . خود را در خصوص تأیید یا ابطال دستور اعالم کند
پنج روز تشکیل جلسه ندهد، یا با وجود تشکیل جلسه تصمیمي  ظرف

 تأیید یا ابطال دستور اختاذ نکند، دستور صادرشده خود در خصوص
 .به خود لغو و بالاثر خواهدشد

واردات " حتت عنوان ٨٠١ قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي در خبش 
کردن مواد حتت مشول  مقررات مفصل و جامعي در خصوص وارد" و صادرات

 مواد از ایاالت متحده آمریکا و هم چنني صادركردن این قانون به 
است، با  بیين كرده ایاالت متحده آمریکا به سایر کشورهاي دنیا پیش

مقررات حاکم بر صادرات و واردات " توجه به عمومیت قانون طبعا
در قانون مذکور نیز عالوه بر غذا سایر مواد حتت مشول از مجله 

شود، در  دارو، لوازم آرایشي و جتهیزات پزشکي را نیز شامل مي
به رئوس نکات قانون در ارتباط با واردات مواد غذایي این قسمت 
 .شود اشاره مي

  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي، وزیر ٨٠١خبش ) a(مطابق بند 
اي از  دارایي باید به درخواست وزیر هبداشت و خدمات انساني منونه

کردن   یا وارد ایاالت متحده آمریکا واردشده مواد غذایي را که به
است به وزیر هبداشت تسلیم کند، هم زمان با  شنهاد شدهها پی آن

تسلیم مواد غذایي به وزیر هبداشت، موضوع باید به مالک یا 
تواند  گرينده مي داده شود، مالک یا انتقال گرينده آن اطالع انتقال

 .نزد وزیر حاضر شده و اظهارات خود را بیان کند
 : شود کهچنانچه پس از آزمایش منونه هاي مذکور معلوم

یا  مواد غذایي مورد نظر در شرایط غري هبداشيت، تولید، هتیه -١
 است بسته بندي شده

فروش مواد غذایي مورد نظر در کشوري که در آن  -٢
است، ممنوع یا تابع حمدودیت  یا از آن صادرشده تولیدشده

 .است
است یا به طور  مواد غذایي مورد نظر تقليب یا گمراه کننده -٣

یا تسلیم براي عرضه   آمریکا از عرضه کلي مطابق مقررات
 در سطح جتارت بني ایاليت ممنوع است،
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باید از واردشدن مواد غذایي مورد نظر به ایاالت متحده آمریكا 
جلوگريي شود، چنانچه مواد غذایي به آمریکا وارد شده باشد، 

کند مگر این  ها را فراهم کردن آن وزیر دارایي باید مقدمات معدوم
نامه مصوب وزارت دارایي مواد مذکور، حداکثر ظرف   آینيکه مطابق

 روز از تاریخ اطالع مالک از ممنوع بودن واردات، از آمریکا ٩٠
تواند مهلت  نامه مصوب مي وزیر دارایي مطابق آیني. خارج شود

   ١.کردن اعطاء کند تري براي خارج بیش
یي در خصوص  قانون تا زمان اختاذ تصمیم ا٨٠١خبش ) b(مطابق بند 

ها به  تواند تسلیم آن پذیرش ورود مواد غذایي، وزیر دارایي مي
گرينده را اجازه دهد، مشروط بر این که مالک یا  مالک یا انتقال

نامه مصوب، تضمني مناسب و کايف جهت جربان  گرينده مطابق آیني انتقال
 .کند خساراتي که ممکن است در اثر ختلف او وارد گردد، اعطاء

چه وزیر هبداشت احراز کند که مواد غذایي تقليب یا چنان
ها یا اجنام اقدامات دیگري، قابل  کننده با تعویض برچسب آن گمراه

اصالح است به حنوي که وضعیت آن با قانون غذا، دارو و لوازم 
گريي ایي در خصوص پذیرش یا رد مواد  گردد، تصمیم آرایشي منطبق

افتاد و  گرينده به تأخري خواهد الغذایي به تقاضاي مالک یا انتق
هاي  گرينده باید جهت تضمني جربان زیان در این صورت مالک یا انتقال

احتمايل تضمیين مناسب و کايف اعطاءکند و اقدامات الزم براي رفع 
اقدامات باید  مشکل مواد غذایي واردشده را اجنام دهد، کلیه

دار  رکنان صالحیتنامه مصوب و حتت نظارت کا مطابق مقررات آیني
    ٢.شوند، صورت گريد وزارت هبداشت که توسط وزیر تعیني مي

اقداماتي که در اثر رد مواد غذایي مورد نظر جهت  ي کلیه  هزینه
شوند  ها از ایاالت متحده آمریکا اجنام مي کردن آن معدوم یا خارج

راي هاي الزم ب ي هزینه است، کلیه گرينده  ي مالک یا انتقال بر عهده
چه  مطابق آن(ایاالت متحده آمریکا  رفع مشکل ورود مواد غذایي به

کند، در صورت  گرينده تأمني را باید مالک یا انتقال) بیان شد
کرد  هاي مذکور، دولت خمارج را تأمني خواهد امتناع از تأمني هزینه

گرينده طلبکار  این طریق از مالک یا انتقال چه به ويل بابت آن
کند، حق حبس  او در آینده وارد مي ت به کاالهایي کهشود، نسب مي

   ٣.خواهد داشت
ایاالت متحده آمریکا ممنوع اعالم شود،  چنانچه ورود ماده غذایي به

گرينده را ملزم کند که بر  تواند مالک یا انتقال وزیر هبداشت مي
الورود برچسيب که به طور  روي کانتینر حاوي ماده غذایي ممنوع

 .ضح حاوي عبارت زیر است را الصاق کندخوانا و وا
   ٤"الورود ممنوع: ایاالت متحده آمریکا"

 قانون غذا، دارو و لوازم ٣٠١خبش ) d(به موجب قسمت سوم بند
 از قواعدي که در ٦هاي غذایي  و مکمل٥ها آرایشي، واردات افزودني

در صورت وجود . اند خبش فوق مورد حبث قرار گرفتند مستثين شده
گونه مواد را بدون این که  تواند این مقرر، واردکننده ميشرایط 

 ایاالت متحده  باشد به ها توسط وزیر هبداشت صادر شده جواز ورود آن
گونه مواد باید در موقع واردکردن  این كننده  کند، وارد وارد

اي متضمن موارد زیر به وزیر هبداشت  اظهارنامه ابتدایي و اولیه 
 :کند مو خدمات انساني تسلی

                                                
  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٨٠١ خبش a بند - 1

  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٨٠١ خبش bبند  2-
  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٨٠١ خبش c بند - 3
  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٨٠١ خبش n بند - 4

5- Food Additive 
6 - Food Supplement 
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هاي غذایي مورد نظر به منظور فرآوري  مواد افزودني و مکمل -١
و افزودن به مواد غذایي دیگر جهت تولید مواد غذایي به 

شوند و مطابق مقررات پس از فرآوري و احلاق  آمریکا وارد مي
از ایاالت متحده آمریکا صادر خواهندشد  توسط مهني واردکننده 
 .و مصرف داخلي ندارند

 یا به طور کلي هر شخصي  کننده کننده، توزیع  تولید مشخصات -٢
از زمان ورود کاال به کشور تا صدور جمدد حمصوالت  که

 .شود تولیدشده، مواد مذکور را متصرف مي
دار که جهت شناسایي   گواهي جتزیه و حتلیل از مراجع صالحیت -٣

 .است ماهیت کاالي مورد نظر، ضروري و الزم
 

زمان ورود کاال و قبل ترخیص آن از واردکننده ملزم است در 
مبادي رمسي ورودي، تضمني مناسيب جهت جربان خساراتي که ممکن است از 

 .ختلف او وارد شود، به وزیر دارایي اعطاء کند
شود باید مطابق آن چه در  این ترتیب وارد مي کاالیي که به

شي شود، مگر آن خب است از ایاالت متحده صادر اعالم شده اظهارنامه 
  ١.اند رفته که در جریان تولید و فرآوري از بني

  از مواد واردشده واردکننده چنني کاالیي باید از فرآیند استفاده
نامه مصوب، به صورت  ها مطابق مقررات آیني رفنت آن یا ختریب و از بني

او  ها را به  منظم گزارش هتیه و در صورت تقاضاي وزیر گزارش
دکننده ملزم است گزارش راجع به میزان و  مهچنني وار٢.کند تسلیم

او  ي صادرات مواد غذایي تولیدشده را به درخواست وزیر به  حنوه
 ٣.دهد حتویل

چنانچه وزیر با اتکاء به دالیل و اطالعات معترب احراز کند که 
از مواد مورد نظر به منظور فرآوري و  استفاده  هدف واردکننده 

تواند از ورود   آمریکا نیست ميتولید مواد غذایي جهت صدور از
 .کند کاال جلوگريي

 
 

  فنالنديقانون غذا:  سومفصل
 

 ساختار نظام نظارت بر صنعت غذا در فنالند چند الیه و سلسله 
این معنا که ادهاي خمتلف با درجات متفاوت بر  مراتيب است، به

ریزي  فعالیت در این عرضه نظارت دارند و براي صنعت غذا برنامه
ریزي و نظارت کلي در صنعت غذا وظیفه  کنند، برنامه يم

داري، جتارت و صنعت و امور اجتماعي  هاي کشاورزي و جنگل وزارختانه
کاري هم، نظارت عالیه بر  این سه وزارختانه با هم. و هبداشت است

هاي کلي در این زمینه  ریزي دارند و برنامه صنعت غذا را بر عهده
    ٤.دهند را اجنام مي

ریزي،  در رتبه بعدي آژانس ملي غذا قرار دارد که مسؤول برنامه
    ٥.هدایت، توسعه و کنرتل صنعت غذا در سطح ملي است

آژانس عالوه بر اجنام وظایف فوق باید براي ادارات کل نظارت بر 
ها، نظریات مشورتي   ي اجنام وظایف آن صنعت غذا در خصوص حنوه

 .دهد ارایه

                                                
  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٣٠١) ٣) iii) (A)( خبش - 1
  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٣٠١) ٣) iv) (A)( خبش - 2
  قانون غذا، دارو و لوازم آرایشي٣٠١) ٣) v) (A)( خبش - 3
  قانون غذاي فنالند٢٩ خبش - 4
  قانون غذاي فنالند٣٠ خبش - 5
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رات کل استاني ناظر صنعت غذا هستند و بعد از ادا در سطح منطقه 
 .ها ناظر فعالیت در صنعت غذا هستند ها، شهرداري آن در سطح شهر

نظام بازرسي هبداشت غذایي و اختیارات بازرسان در قانون فنالند 
است به نظام حقوقي ایاالت متحده آمریکا،  شبیه " نیز تقریبا

قایسه با نظام حقوقي اختیارات بازرسان در حقوق فنالند در م
 .مالزي حمدودتر است

توانند در راستاي اجنام وظایف خود اسناد و  دار مي بازرسان صالحیت
هاي  اماکين که فعالیت مدارک مرتبط را مورد بررسي قراردهند، به 

شود وارد شوند یا  جا اجنام مي مربوط به صنعت غذا در آن
قانون غذا حفظ و شدن  اطالعاتي که به منظور کنرتل رعایت به

توانند عالوه   بازرسان مي١.باشند شوند، دسرتسي داشته نگهداري مي
آالت و جتهیزات مورد استفاده در صنعت غذا را نیز  بر اماکن، ماشني

 .دهند مورد بازرسي قرار
دهد  چنانچه به هنگام بازرسي یا در ارتباط با آن، بازرس تشخیص

الف مقررات حاوي مواد که ماده غذایي با منشاء حیواني برخ
دار دامپزشکي استان یا دامپزشک  است، کارمند صالحیت آلوده
توانند حمل  شده توسط آژانس ملي غذا یا اداره کل استاني مي تعیني

است مورد  گرفته اولیه تولید را که ماده غذایي از آن جا نشأت
دهند و بدون هزینه به مقدار مورد نیاز از مواد  بازرسي قرار

 .برداري کنند ود جهت آزمایش منونهموج
 ٢"امنیت داخلي"اماکن مورد بازرسي حتت پوشش مقررات  چنانچه 

پذیر است که دالیل و مباني متعارف  باشد، بازرسي در صورتي امکان
باشد مبين بر این که در مکان مذکور مقررات  و معقويل وجود داشته

  شده زات باشد، نقضقابل جما" حاکم بر صنعت غذا به حنوي که قانونا
 ٣.یا در حال نقض است

عالوه بر این بازرسي باید براي کشف جرم یا جلوگريي از وقوع 
" بازرسي در این فرض صرفا. باشد آسیب جدي هبداشيت ضرورت داشته

 ٤.گريد صورت" مقام ناظر"باید توسط 
 قانون، بازرسان مذکور در مقررات احتادیه ۴٩ خبش ۴مطابق بند 

ها متعهد  آن املللي که فنالند به هاي بني نامه و سایر توافقاروپایي  
است از مهان اختیاراتي که براي بازرسان فنالندي مقرر  شده
 .ي بازرسي هبداشت غذایي برخوردارند است، در حوزه شده

توانند به منظور بازرسي،  دار در هبداشت غذایي مي بازرسان صالحیت
برداري  ي مورد بازرسي منونهاز مواد غذای بدون پرداخت هزینه

 ٥.کنند
توانند به منظور اجنام وظایف خود از دولت، مقامات  بازرسان مي

اطالعات مورد نیاز خود را  شهرداري و فعاالن صنعت غذا، ارایه
 بازرس ٦.اجابت تقاضاي بازرس هستند ها ملزم به تقاضا کنند و آن

اردي که ضرورت تواند، در راستاي اجنام وظیفه خود در مو حيت مي
اي،  دارد، اطالعات مربوط به کسب و کار خصوصي، فعالیت حرفه

کند، هر چند حتصیل این  وضعیت مايل یا وضعیت سالميت شخص را درخواست
 ٧. ها در سایر موارد ممنوع باشد بودن آن اطالعات به جهت حمرمانه

قانون غذاي فنالند در راستاي اهدايف که در خبش یکم قانون ذکر 
است که مطابق شرایط مقرر  است فعاالن صنعت غذا را ملزم کرده دهش

                                                
  قانون غذاي فنالند۴٩ خبش ١ بند - 1

2 -Domestic Peace 
  قانون غذاي فنالند۴٩ خبش ٢ بند - 3
  قانون غذاي فنالند۴٩ خبش ٢ بند - 4
  قانون غذاي فنالند۵٠ بند یک خبش - 5
  قانون غذاي فنالند۵١ بند یک خبش - 6
  قانون غذاي فنالند۵١ بند دو خبش - 7
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براي برخي کارکنان " نامه صالحیت گواهي" قانون ٢٨ و ٢٧در خبش 
 قانون فعاالن صنعت غذا ٢٨ خبش ٢به موجب بند . خود اخذ کنند

  غذاي  اشخاصي که باید به هزینه خود اطمینان حاصل کنند که 
دهند، از آژانس   را نقل و انتقال ميبندي شده فاسد شدني بسته
ها در هبداشت غذا  اي حاکي از صالحیت آن نامه ملي غذا گواهي

شود که در  نامه براي اشخاصي صادر مي این گواهي. کنند دریافت
شوند یا  آزمون ارزیابي صالحیت هبداشت غذایي با موفقیت پذیرفته

 .کنند ریافتاست د درجه علمي دیگري که متضمن اطالعاتي مشابه 
آزمونگران "هاي تشخیص صالحیت، توسط اشخاصي که به عنوان  آزمون
اند،   مورد تأیید آژانس ملي غذا قرارگرفته١"صالحیت
" آزمونگران صالحیت"آژانس ملي غذا بر فعالیت . شود مي برگزار

تواند در صورت ختلف این اشخاص از مقررات حاکم  کند و مي نظارت مي
 ٢.ا را لغو کنده جموز فعالیت آن

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 :ها پیوست
 

 نویس قانون غذا  پیش-١            پیوست 
نویس الحيه  هاي پیش    جدول نوآوري-٢           پیوست 

 غذا
سازمان جهاني ( قانون منونه غذا-٣           پیوست 

سازمان / خواربار
 )جهاني هبداشت

  ١٩٨٣ مالزي- قانون غذا-۴           پیوست 
 مقررات و اصول حاكم بر سالمت -۵           پیوست 

 غذا و مرجع سالميت غذا اروپایي 
 

                                                
1 -Competence Testers 

  قانون غذاي فنالند٢٨ خبش - 2
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 ١پیوست 

 
 
 

  غذاقانوننویس  پیش
 كلیات:یكمخبش 
 : اهداف این قانون عبارتند از-١ماده 

 تأمني هبداشت غذایي جامعه از طریق نظارت بر هتیه، تولید، -الف
 واد غذایيبندي و عرضه م بسته

 كنندگان مواد غذایي  محایت از مصرف-ب
  پیشگريي از وقوع تقلب در معامالت مواد غذایي-ج
 فراهم كردن زمینه براي توسعه صنایع غذایي از طریق شفاف -د

 سازي و انسجام چارچوب قانوني نظارت بر فعالیت در صنعت غذا
  حلاظ قواعد شرعي در هتیه و تولید مواد غذایي-ه
 

 در این قانون مفاهیم زیر در معاني مندرج در این ماده -٢ماده 
 :اند مورد استفاده قرارگرفته

 
 :  ماده غذایي-الف

عبارت است از هرگونه ماده خوردني و آشامیدني یا جویدني با 
موارد زیر . مصرف انساني و كلیه  اجزاي تشكیل دهنده این مواد

 :دشون از نظر این قانون ماده غذایي حمسوب مني
 دخانیات -١
 .سبزجيات و حمصوالت كشاورزي قبل از چیده یا درو شدن -٢
 دارو -٣
 حیوانات زنده -٤

 
 : ماده غذایي تقليب عبارت است از-ب
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 زا تركیب عناصر سازنده آن ایماده غذایي كه كیفیت، كمیت  -١
آنچه كه در روي غذا، ظرف یا بسته آن یا بر روي ورقه 

 . اعالم شده، كمرت است) پیوست(ضمیمه 
بندي یا ظرف آن فاقد شرایط و  ده غذایي كه بستهما -٢

بندي یا ظرف مواد غذایي  معیارهاي تعیني شده براي بسته
 . است

ماده غذایي كه بدون اخذ جموز ساخت از وزارت هبداشت، درمان  -٣
 . و آموزش پزشكي تولید شده است 

 
 : تبلیغ ماده غذایي عبارت است از -ج

یق رسانه هاي مجعي از هر گونه معريف ماده غذایي از طر -١
رادیو، تلویزیون، پایگاه اینرتنيت و جراید به : قبیل 

 .منظور ترغیب اشخاص به حتصیل یا استفاده از آن
انتشار و پخش هر گونه پوسرت، تراكت یا آگهي تبلیغاتي  -٢

به منظور ترغیب اشخاص به حتصیل یا استفاده از ماده 
 .غذایي

ابر عمومي و نصب هرگونه آگهي یا اعالمیه در مع -٣
تابلوهاي تبلیغاتي به منظور ترغیب اشخاص به حتصیل یا 

 .استفاده از ماده غذایي
 بازرس هبداشت غذایي شخصي است كه به منظور نظارت بر رعایت -د

بندي و عرضه مواد  قوانني و مقررات در فرایند هتیه، تولید، بسته
 مست غذایي توسط وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي به این

 .شود انتخاب مي
 حضور در واحد هتیه براي مسؤول فين واحد تولیدي شخصي است كه –ه 

یا تولید مواد غذایي و نظارت بر فرایند هتیه یا تولید مواد 
غذایي توسط شركت یا مالك واحد هتیه یا تولید مواد غذایي 
انتخاب و صالحیت علمي و جتربي او توسط وزارت هبداشت، درمان و 

 . پزشكي تایید شده استآموزش
جموز تأسیس كارخانه یا كارگاه :  جموز هبداشيت عبارت است از -و

بندي مواد غذایي، جموز ساخت مواد غذایي و  هتیه، تولید یا بسته
جموز وارد كردن مواد غذایي به كشور كه توسط وزارت هبداشت، 

 .درمان و آموزش پزشكي صادر مي شود
 

 ي هبداشيتجموزها: خبش دوم
 از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا -٣ماده

بندي مواد غذایي، ساخت هر نوع ماده  کارگاه هتیه، تولید یا بسته
غذایي و وارد کردن مواد غذایي به کشور، منوط به حتصیل جموز از 

 .وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي است
 

زشکي ملزم است ظرف  وزارت هبداشت، درمان و آموزش پ-۴ماده 
 روز از تاریخ درخواست جموز براي هر یک از موارد ۴۵حداکثر 

گانه مذکور در ماده یک در خصوص قبول یا رد درخواست، اختاذ  سه
 .به متقاضي اطالع دهد" تصمیم کند و مراتب را کتبا

 
 روز ۴۵ چنانچه وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي ظرف - ۵ماده

 در مورد تقاضاي جموز تأسیس کارخانه یا کارگاه از تاریخ تقاضا
بندي مواد غذایي، یا تقاضاي جموز ساخت هر  هتیه، تولید یا بسته

" نوع ماده غذایي اختاذ تصمیم نکند یا تصمیم گرفته شده را کتبا
تواند کارخانه یا کارگاه  به متقاضي اعالم ننماید، متقاضي مي
ورد نظر را هتیه یا تولید مورد نظر را تأسیس یا ماده غذایي م
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کند، در این صورت متقاضي از جهت عدم حتصیل جموز تأسیس یا ساخت 
هیچ مسؤولیيت خنواهد داشت با وجود این ملزم است سایر شرایطي را 
که در قوانني و مقرارت براي تأسیس کارخانه یا کارگاه هتیه، 

ایي بندي مواد غذایي، یا ساخت هر نوع مواد غذ تولید یا بسته
 .است رعایت کند مقررشده

 
 اخذ جموز ساخت ماده غذایي در صورتي الزامي است که هدف -۶ماده 

سازنده عرضه ماده غذایي به صورت بازرگاني باشد، در مواردي که 
ماده غذایي به صورت حمدود و به عنوان منونه براي آزمایش تولید 

 .مي شود، حتصیل جموز ساخت الزم نیست
 

 باید با قید دالیل جموز هبداشيتراجع به رد تقاضاي  تصمیم -٧ماده
رد به متقاضي اعالم شود، در صورت رد هر یک از تقاضاهاي مذکور 

پس از رفع موانع مندرج در تصمیم، صدور " تواند جمددا متقاضي مي
 .جموز را درخواست کند

 
 ترخیص مواد غذایي از گمرک به هر شکل و کیفیت به -٨ماده 

ني یا تبلیغات با رعایت مقررات عمومي عالوه بر منظور بازرگا
دارابودن گواهي هبداشيت و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم 
. حتصیل جموز ورود از وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي است

براي حتصیل جموز وارد کننده باید فرمول مواد و مهچنني موادي که 
ت را به وزارت هبداشت، درمان اس ها اضافه شده براي نگهداري به آن

 .و آموزش پزشکي اعالم کند
 

 روز ۴۵ چنانچه وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي ظرف -٩ماده 
از تاریخ درخواست در مورد تقاضاي جموز ورود مواد غذایي به 

به متقاضي " کشور اختاذ تصمیم نکند یا تصمیم گرفته شده را کتبا
دار براي ترخیص کاال در گمرک باید پس  اعالم ننماید، مقام صالحیت

 موضوع، ظرف یک هفته مواد غذایي وارد شده را ترخیص  احرازاز
 .کند
 

 صدور جموز ورود مواد غذایي به کشور توسط  وزارت -١٠ماده 
که کاال از حیث  هبداشت، درمان و آموزش پزشکي منوط است بر این

رچسب زني واجد بندي و ب ، بستهمعیارهاي كیفي غذا و عناصر آن
 .هاي مربوط به آن باشد نامه نيی قانون و آ اینشرایط مقرر در

 
"  چنانچه دلیل عدم صدور جموز ورود مواد غذایي، صرفا-١١ماده 

بندي و برچسب زني باشد،  عدم رعایت مقررات راجع به بسته
واردکننده مي تواند حداکثر ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اعالم رد 

کاال، زیر نظر وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي تقاضاي ورود 
 این وزارختانه، ایرادات مربوط به طرز مورد تاییددر حمل 

بندي یا برچسب زني مواد غذایي را مطابق مقررات ایران  بسته
برطرف کند، در این صورت وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 .ر کندباید جموز ورود مواد غذایي مورد نظر را صاد
 

 وارد کننده ملزم است ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم -١٢ماده 
رد تقاضاي جموز ورود مواد غذایي وارد شده را از کشور خارج 
کند، در غري این صورت وزیر هبداشت، درمان و آموزش پزشکي با 
مهاهنگي سازمان گمرک مجهوري اسالمي ایران مواد غذایي وارد شده 

کردن مواد  از کشور خارج خواهدکرد، چنانچه خارجرا به حنو مقتضي 
غذایي از کشور امکان پذیر نباشد، کاالي وارد شده به دستور 
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 در هر حال كلیه .وزیر با اطالع دادستان حمل معدوم خواهد شد
 .است هاي این اقدامات به عهده وارد كننده هزینه

 
  مسؤول فين واحد تولیدي:خبش سوم

هتیه یا تولید مواد غذایي عملیات تولیدي،  در هر واحد -١٣ماده 
وزارت هبداشت، . باید زیر نظر حداقل یک نفر مسؤول فين اجنام گريد

تواند با توجه به حجم تولید و میزان  درمان و آموزش پزشکي مي
فعالیت واحد تولیدي، استفاده از بیش از یک مسؤول فين را براي 

 .برخي واحدها الزامي کند
 کوچک را يت های از فعالي تواند برخيهبداشت موزارت : تبصره

ن واحد ها ملزم به یا.  معاف کندموقتا از استخدام مسوول فين
ن قانون یر مقررات ای و مشمول سات کامل مقررات هبداشيتیرعا

 . خواهند بود
 مسؤول فين باید در واحد تولیدي حاضر باشد و به صورت -١۴ماده 

 .د مواد غذایي نظارت کندمستمر بر فرآیند هتیه یا تولی
 

 خرید یا حتصیل مواد اولیه براي تولید مواد غذایي -١۵ماده 
باید پس از تائید سالمت، مرغوبیت و حالل بودن استفاده از مال 

مسؤول . ول فين واحد تولیدي، اجنام گريدموضوع معامله از سوي مسؤ
زان فين واحد تولیدي باید به صورت صریح در خصوص سامل بودن، می

مرغوبیت و حالل بودن استفاده از مواد اولیه مورد نظر اظهار 
را   داند دالیل آن نظر کند و چنانچه حتصیل مواد مذکور را جایز مني

صورت . کند به صورت مکتوب به مدیر یا مالک واحد تولیدي اعالم
داري  جلسه اظهار نظر مسؤول فين باید در حمل واحد تولیدي نگه

 .شود
 

پس از "  عرضه یا فروش مواد غذایي تولید شده صرفا -١۶ماده 
پذیر است،  صدور جموز عرضه از سوي مسؤول فين واحد تولیدي، امکان

مسؤول فين باید نظر خود را در مورد امکان یا عدم امکان عرضه 
 .به صورت مکتوب اعالم کند

 
 : فين واحد تولیدي باید داراي شرایط زیر باشدؤول مس-١٧ماده 

هاي  درک کارشناسي یا باالتر در یکي از رشتهم) الف
 هاي معترب دانشگاهي مرتبط با مواد غذایي از دانشگاه

حداقل سه سال جتربه عملي کار در واحد تولید مواد ) ب
 غذایي

 و مواد خمدر عدم اعتیاد به الكل) ج
 

توانند به عنوان مسؤول فين واحد تولیدي   اشخاص زیر مني-١٨ماده 
 وندانتخاب ش
 اشخاصي که  وواحد تولیدي مالک، مدیر یا مدیر عامل) الف
از طبقه دوم سوم  قرابت نسيب یا سبيب تا درجه آنانبا 

 .دارند
اشخاصي که شریک یا سهامدار شرکت تولید کننده مواد )  ب

 غذایي هستند
اشخاصي که سهامدار یا شریک شخص حقوقي هستند که مالک، ) ج

 .کننده مواد غذایي استشریک یا سهامدار شرکت تولید 
 داراي سوء  به جهت ارتكاب جرائم زیر ی کهاشخاص) د

 : هستندپیشینه کیفري مؤثر
 ها كالهربداري، اختالس، ارتشا و جرامي در حكم آن-١ 
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 ها سرقت، خیانت در امانت و جرائم در حكم آن-٢
  قاچاق كاال و مواد خمدر-٣
وع این قانون  اشخاصي كه به جهت ارتكاب جرائم عمدي موض-و

 به هر میزان جمازات حمكومیت قطعي پیدا كرده اند
 

ارتكاب اعمال جمرمانه موضوع این قانون  چنانچه در اثر -١٩ماده 
 مسؤول فين واحد ،  زیاني به دیگري وارد شوددر فرایند تولید،

 .مسؤول جربان زیان است" تولیدي با سایر مسؤولني زیان متضامنا
موضوع را به "  قبل از عرضه كتبا١۵وجب ماده چنانچه مسؤول فين مب

 .مدیر واحد تولیدي اعالم كند، مسؤول جربان خسارت نیست
 

  بازرسان هبداشت غذایي:خبش چهارم
نامه هاي مربوط   به منظور اجراي صحیح این قانون و آئني-٢٠ماده 
کنندگان و   نظارت مؤثر بر فعالیت تولید کنندگان، عرضه، به آن
گريي از وقوع ختلف در امر مواد  دگان مواد غذایي و پیشکنن تبلیغ

غذایي، وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است، بازرسان 
 .هبداشت غذایي را مطابق مقررات این قانون انتخاب کند

 
 : بازرسان هبداشت غذایي باید داراي شرایط زیر باشند-٢١ماده 

 از رشته هاي مرتبط مدرک کارشناسي یا باالتر در یکي) الف
 هاي معترب  با مواد غذایي از دانشگاه

 و حداقل سه سال جتربه عملي کار در واحدهاي تولید) ب
  مواد غذایينظارت بر تولید

 عدم سوء پیشینه کیفري مؤثر) ج
  عدم اعتیاد به الكل و مواد خمدر-د
 عدم حمكومیت به جمازات قطعي به هر میزان به جهت ارتكاب -ه

 موضوع این قانونجرائم 
 

 بازرسان هبداشت غذایي در حدود وظایف و اختیارات خویش -٢٢ماده 
، وارد حمل هر موقع شبانه روز توانند بدون اطالع قبلي در مي

. تولید، عرضه و فروش یا تبلیغ مواد غذایي شده و بازرسي کنند
توانند به دفاتر و اسناد مربوط به فعالیت خود در  بازرسان مي

 در صورت .ها رونوشت بگريند کرده و از آن ي مذکور مراجعهها حمل
مراجعه به دفاتر بازرسان باید كتبا علت ضرورت مراجعه به 
دفاتر و اخذ رونوشت را به مدیر واحد تولیدي یا توزیعي اعالم 

 .منایند
 

 بازرسان هبداشت غذایي مي توانند به منظور اطالع از -٢٣ماده 
اي که براي تولید  شده یا مواد اولیهترکیب مواد غذایي تولید 

گريد، به اندازه اي که براي  یا هتیه مورد استفاده قرار مي
دار حتویل  آزمایش الزم است منونه برداري کنند و به مرجع صالحیت

 .دهند
 

 و مهچنني اخذ منونه  بازرسان باید در قبال برداشنت-٢۴ماده 
دهند، رسید باید در  رسید برونوشت یا تصویر از اسناد و دفاتر،

 :دو نسخه تنظیم شود و مشتمل بر موارد زیر باشد
 یا نوع و تصریح به جنس و مقدار منونه برداشته شده) الف

 .عنوان سند حسب مورد
 . یا رونوشت سندتاریخ و مکان برداشت منونه) ب
 .شود مشخصات و مست شخصي که رسید به او حتویل داده مي) ج
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 یح به نام و نام خانوادگي و مست اوامضاء بازرس با تصر) د
 

 کلیه بازرسان هبداشت غذا باید کارت شناسایي معترب -٢۵ماده 
داشته باشند، بازرس باید کارت شناسایي خود را هنگام ورود به 

 .حمل براي بازرسي، ارایه دهد
 

 وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکي باید براي اشخاصي -٢۶ماده 
شوند، دوره   انتخاب و استخدام مي  هبداشت غذاکه به عنوان بازرس

هاي کارآموزي نظري و عملي در بدو استخدام و قبل از شروع به 
نامه  طول دوره کارآموزي و شرایط آن در آئني. کار برگزار کند

 .اجرایي قانون تعیني خواهد شد
 

 بازرسان هبداشت غذایي در موارد زیر از بازرسي ممنوع -٢٧ماده 
 :هستند
در صورتي که بني بازرس و مالک واحد تولید، توزیع یا ) لفا

تبلیغ کننده مواد غذایي قرابت نسيب یا سبيب تا درجه چهارم 
 .از طبقه دوم وجود داشته باشد

در صورتي که بازرس با مدیران یا مدیر عامل شرکت ) ب
تولید، توزیع یا تبلیغ کننده مواد غذایي قرابت نسيب یا 

 .ارم از طبقه دوم داشته باشدسبيب تا درجه چه
در صورتي که بازرس مالک، شریک یا سهامدار واحد یا ) ج

 .شرکت تولید، توزیع یا تبلیغ کننده مواد غذایي باشد
سسه ؤدر صورتي که بازرس، شریک یا سهامدار شرکت یا م) ) د

اي باشد که در واحد یا شرکت تولید، توزیع یا تبلیغ 
سهامدار یا عضو هیئت مدیره کننده مواد غذایي  شریک، 

 .است
در صورتي که بني بازرس و مالک، شریک یا سهامدار یا ) ه

مدیرعامل در واحد یا شرکت تولید، توزیع یا تبلیغ کننده 
 دعواي حقوقي یا جزایي مطرح باشد یا در سابق ،مواد غذایي

مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته 
 .باشد

 
 ٣١ر صورت وجود یکي از جهات منع مذکور در ماده  د-٢٨ماده 

بازرس باید از اقدام به بازرسي خودداري کند و مراتب را جهت 
به صورت کتيب به مقام "  فورا،تعیني بازرس فاقد جهات منع

 .دار اعالم کند صالحیت
 

 چنانچه بازرس با علم به وجود جهات منع اقدام به -٢٩ماده 
د، گزارش او در مراجع قانوني قابل بازرسي و هتیه گزارش کن

بود و بازرس به یک تا پنج سال انفصال از خدمات  استفاده خنواهد
 . گردد دوليت حمکوم مي

 
 زتوانند در هیچ مورد حيت پس ا  بازرسان هبداشت غذایي مني-٣٠ماده 

برکناري از خدمت، اسرار و اطالعاتي را که به مقتضاي شغل خود 
اند،   نام اشخاصي که به آنان اطالعات دادهاند یا به دست آورده

اند فاش کنند، متخلفني به جمازات   اعالم کرده یا وقوع ختلف را
ارایه . شوند  قانون جمازات اسالمي حمکوم مي ۶۴٨مقرر در ماده

دار قانوني مشمول حکم این ماده  اطالعات فوق به مراجع صالحیت
 .نیست
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 قانون در موارد مربوط به  گزارش بازرسان موضوع این-٣١ماده 
 .ها، در حکم گزارش ضابطني دادگسرتي است وظایف و اختیارات آن

 
 مقررات هبداشيت مربوط به هتیه، تولید، عرضه، فروش، -٣٢ماده 

نگهداري و محل و نقل مواد غذایي از طرف وزارت هبداشت، درمان و 
ه آموزش پزشکي تعیني خواهد شد، در این مقررات شرایط راجع ب

هاي مربوط به مواد غذایي، وضع  هبداشت فردي عاملني فعالیت
گردد،  ساختمان و وسایل و ابزارآالت فعالیت در امر غذا تعیني مي

جمازات ختلف از مقررات هبداشيت به ازاي هر مورد نقض این مقررات 
 . نقدي استجزايپانصد هزار تا پنج میلیون ریال 

 
اید در صورت مشاهده ختلف از  بازرسان هبداشت غذایي ب-٣٣ماده 

مقررات هبداشيت، با تنظیم گزارش متخلفني را با ذکر ختلف به مسؤول 
هبداشت حمل معريف کنند، مسؤول هبداشت حمل در صورت تایید گزارش، 

دار قضایي جهت تعقیب و جمازات متخلف تسلیم  آنرا به مرجع صالحیت
 به رفع نواقص و کند که نسبت اعالم مي" کند و به متخلف کتبا مي

مشکالت هبداشيت و رعایت مقررات اقدام کند، متخلف باید ظرف مهلت 
مقرر در آیني نامه اجرایي قانون نواقص و مشکالت هبداشيت را برطرف 
کند، چنانچه در مهلت مقرر نقایص و مشکالت هبداشيت برطرف نگردد، 

داشت به مسؤول هب" بازرس هبداشت غذایي مکلف است مراتب را جمددا
اعالم کند، مسؤول نامربده پس از رسیدگي و تایید گزارش بازرسي، 

تعطیل یا وسیله و " باید با دستور کتيب حمل تعیني شده را موقتا
ابزار مورد نظر را مهر و موم کند، پس از برطرف شدن مشکالت و 
نواقص هبداشيت، مسؤول هبداشت حمل باید بالفاصله ادامه کار را 

 .اقدام به فک مهر و موم کنداجازه داده یا 
 اقدامات مسؤوالن هبداشيت و بازرسان هبداشت غذایي در -٣۴ماده 

مورد تعطیلي یا مهر و موم واحد تولیدي یا ابزار و وسایل 
تولید باید به گونه اي باشد كه تا حد امكان منجر به توقف 

چنانچه عدم رعایت مقررات هبداشيت مربوط . كامل واحد تولیدي نشود
به خبشي از واحد تولیدي یا ابزار و وسایل تولید باشد، صرفا 

چنانچه . مهان خبش یا ابزار تعطیل و مهر و موم خواهد شد
كردن نواقص و مشكالت هبداشيت مستلزم فك مهر و موم باشد،  برطرف

مسؤول هبداشت به درخواست ذینفع براي مدت متعارف و صرفًا براي 
 . فك خواهدكردعملیات رفع نقص مهر و موم را

 
 پس از برطرف شدن نواقص و مشكالت هبداشيت حمل یا ابزار، -٣۵ماده 

تواند به صورت مكتوب از مسؤول هبداشت حمل،   مالك یا متصرف آن مي
مسؤول هبداشت حمل باید . بازرسي حمل یا ابزار را درخواست كند

حداكثر ظرف هفت روز از تاریخ وصول تقاضا نامه مالك یا متصرف، 
بر اساس گزارش بازرسي هبداشت غذایي در خصوص برطرف شدن یا بقاء 

چنانچه گزارش بازرس حاكي . اظهار نظر كند" نواقص هبداشيت كتبا
از رفع نواقص باشد، مسؤول هبداشت باید جموز ادامه فعالیت یا فك 

 .مهر و موم صادر كند
 

ز از  عدم اظهار نظر مسؤول هبداشت پس از انقضاء هفت رو-٣۶ماده 
تاریخ ثبت تقاضاي مالك یا متصرف، به منزله تائید برطرف شدن 

تواند از حمل یا ابزار  نواقص هبداشيت است و مالك یا متصرف مي
 .استفاده كند

 
 چنانچه مالك یا متصرف حمل یا ابزار، از رعایت دستور -٣٧ماده 

مسؤول هبداشت در مورد عدم استفاده از حمل یا ابزار یا رفع 
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 ماه حبس تعزیري ۶ تا ٣و مشكالت هبداشيت امتناع كند به نواقص 
 .شد حمكوم خواهد

 
دادستان حمل  اعرتاض نزد تصمیمات مسؤول هبداشت حمل قابل -٣٨ماده 

 مسؤول هبداشت پس از برطرف شدن نواقص و مشكالت چنانچه. است
هبداشيت، اجازه فعالیت ندهد یا از مهر و موم رفع اثر نكند، هر 

تواند صدور جواز فعالیت یا دستور رفع مهر و موم را  ذینفع مي
رسیدگي به اعرتاض به تصمیمات . از دادستان شهرستان درخواست كند

مسؤول هبداشت به صورت فوق العاده و خارج از نوبت اجنام خواهد 
 .شد
 

   مامورین نريوي انتظامي باید در صورت لزوم در تعطیل-٣٩ماده 
بزار و وسایل با بازرسان هبداشت غذایي كردن حمل یا مهر و موم ا

 .مهكاري كنند
 

 ها جرامي و جمازات: خبش پنجم
 هر شخصي كه عمدا مرتكب یكي از اعمال زیر در هتیه یا -۴٠ماده 

هاي مقرر در این قانون حمكوم  تولید مواد غذایي شود، به جمازات
 :شد خواهد
و هتیه یا تولید مواد غذایي بدون رعایت استانداردها  .١

 دار شده از سوي مراجع صالحیت معیارهاي كیفي تعیني
 هتیه یا تولید مواد غذایي با استفاده از مواد اولیه فاسد .٢
ها یا سایر  هتیه یا تولید مواد غذایي از گوشت، فرآورده .٣

 .است اجزاء حیواني كه به صورت شرعي ذبح نشده
هتیه یا تولید مواد غذایي مسموم یا مواد غذایي كه به هر  .۴

و براي سالمت انسان مضر یا براي مصرف انسان نامناسب حن
 .است

هاي حیوان  هتیه یا تولید مواد غذایي از گوشت یا فرآورده .۵
 حرام گوشت

هتیه یا تولید مواد غذایي با استفاده از رنگ، اسانس یا  .۶
 سایر مواد افزودني غريجماز

 هتیه یا تولید مواد غذایي تقليب .٧
 

 حسب مورد ۴١موارد مذكور در ماده  مرتكب هر یك از - ۴١ ماده
 :هاي زیر حمكوم خواهدشد به یكي از جمازات

 به دست ۴١در صورتي كه مواد غذایي مذكور در ماده) الف
باشد یا مصرف آن موجب بیماري یا آسیب  مصرف كننده نرسیده

 ماه حبس تعزیري و جزاي ١٨ تا ۶جاني نگردد، جمازات مرتكب 
ز هتیه و تولید مواد غذایي نقدي معادل در آمد حاصل ا

 .مذكور است
 موجب بیماري ۴١در صورتي كه مواد غذایي مذكور در ماده) ب

یا ورود آسیب جاني گردد، جمازات مرتكب سه تا ده سال حبس 
تعزیري و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از هتیه و تولید 

 .مواد غذایي مذكور است
 موجب ۴١ در مادهدر صورتي كه مصرف مواد غذایي مذكور) ج

كننده گردد، جمازات مرتكب پنج تا  نقص یكي از اعضاي مصرف
پانزده سال حبس تعزیري و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل 

 .از هتیه و تولید مواد غذایي مذكور است
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 موجب ۴١در صورتي كه مصرف مواد غذایي مذكور در ماده ) د
ي نقدي معادل كننده شود جمازات مرتكب اعدام و جزا فوت مصرف

 .در آمد حاصل از هتیه و تولید مواد غذایي مذكور است
 

، دادگاه باید عالوه بر ۴٢ماده " د" جز در مورد بند -۴٢ماده 
هاي مقرر ، مرتكب را به حمرومیت از اشتغال به هتیه یا  جمازات

 .تولید مواد غذایي از یك تا هفت سال پس از حتمل حبس حمكوم مناید
 

 در صورتي كه ماده غذایي حاوي مواد مسي بیش از حد جماز -۴٣ماده 
 حسب مورد به ۴١باشد، مرتكب هر یك از موارد مذكور در ماده 

 این قانون ۴٢هاي مقرر در بندهاي الف، ب، ج ماده  حداكثر جمازات
 .شد حمكوم خواهد

 
 هر شخص كه عمدا مرتكب یكي از اعمال زیر در عرضه یا -۴۴ماده 

هاي مقرر در این قانون حمكوم  غذایي شود، به جمازاتفروش مواد 
 :شد خواهد
 عرضه یا فروش جنسي به جاي جنس دیگر .١
عرضه یا فروش جنس فاسد یا جنسي كه موعد مصرف آن سپري  .٢

 .است شده
ها یا سایر اجزاي  عرضه یا فروش جنسي كه از گوشت، فرآورده .٣

 .است حیوان حرام گوشت تولید شده
ها یا سایر اجزاي   كه از گوشت، فرآوردهعرضه یا فروش جنسي .۴

 .است  تولید شده حیواني كه ذبح شرعي نشده
 عرضه یا فروش مواد غذایي تقليب .۵
مواد غذایي كه به هر حنو (عرضه یا فروش مواد غذایي مسموم  .۶

 .)براي سالمت انسان مضر یا براي مصرف انساني نامناسب است
 

  حسب مورد به ۴۵ر ماده مرتكب هر یك از موارد مذكور د-۴۵ماده 
 :هاي زیر حمكوم خواهدشد یكي از جمازات

 به دست مصرف ۴۵در صورتي كه مواد مذكور در ماده ) الف
 یا مصرف آن موجب بیماري یا آسیب جاني  كننده نرسیده

نگردد، جمازات مرتكب سه ماه تا یك سال حبس و جزاي نقدي 
ي مذكور معادل در آمد حاصل از عرضه یا فروش مواد غذای

 . است
در صورتي كه مصرف مواد نامربده موجب بیماري یا آسیب ) ب

جاني مصرف كننده گردد و طول مدت معاجله كمرت از یك ماه 
 ماه تا دو سال حبس و جزاي نقدي معادل در آمد ۶باشد، 

چنانچه طول . حاصل از عرضه یا فروش مواد غذایي مذكور است
جمازات مرتكب یك تا سه مدت معاجله بیش از یك ماه باشد، 

سال حبس تعزیري و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از عرضه 
 .یا فروش مواد غذایي مذكور خواهد بود

در صورتي كه مصرف مواد نامربده موجب نقص یكي از اعضاي ) ج
 تا ٣كننده گردد، جمازات مرتكب با توجه به میزان نقص مصرف

 در آمد حاصل از سال حبس تعزیري و جزاي نقدي معادل ١٠
 . عرضه یا فروش مواد غذایي مذكور است

كننده  در صورتي كه مصرف مواد نامربده موجب فوت مصرف) د
 و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل شود جمازات مرتكب اعدام

 . از عرضه یا فروش مواد غذایي مذكور است
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 ۴۶هاي مقرر در ماده   دادگاه باید عالوه بر جمازات-۴۶ ماده
رتكب را به حمرومیت از اشتغال به هتیه یا تولید مواد غذایي از م

 .یك تا سه سال پس از حتمل حبس حمكوم كند
 

كنندگان   مصرفبه منظور حتت تأثري قراردادن هر شخص كه -۴٧ماده 
یا افزایش فروش، شخصا یا به منایندگي از دیگري،  ماده غذایي 

مه هاي آن، هتیه، تولید را كه مغایر مقررات این قانون و آیني نا
 سال حبس تعزیري ١ ماه تا ٣و یا عرضه شده است، تبلیغ مناید به 

نشر دهنده تبلیغات نیز در صورت اطالع به مهني . حمكوم مي شود
 .جمازات حمكوم خواهد شد

 
بر خالف واقع ماده غذایي را داراي "  هر شخصي كه عمدا-۴٨ماده 

 ٩ تا ٣خاصي تبلیغ كند به  نوع ، جنس یا كیفیت یا استاندارد 
 .شد ماه حبس تعزیري حمكوم خواهد

 
 هر گاه در نتیجه بي احتیاطي، بي مباالتي یا عدم -۴٩ماده 

كننده مواد غذایي یا  كننده، سازنده، فروشنده یا عرضه مهارت هتیه
ها مواد غذایي به صورتي درآید كه مصرف آن  هر یك از عاملني آن

ردد كه مدت معاجله آن كمرت از یك ماه است موجب بیماري یا آسیيب گ
چنانچه مدت معاجله . به دو تا شش ماه حبس تعزیري حمكوم خواهندشد

به حداكثر جمازات فوق و جزاي نقدي بیش از یك ماه باشد  مرتكب 
در صورتي . شد از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حمكوم خواهد

شود، جمازات  كننده رفكه مصرف مواد مذكور منجر به نقص عضو مص
 سال حبس تعزیري و جزاي نقدي از پنجاه ٢ ماه تا ۶مرتكب 

هرگاه مصرف مواد مذكور . میلیون تا یكصد میلیون ریال خواهدبود
 سال حبس ۵ تا ٢شود، جمازات مرتكب  منجر به فوت مصرف كننده

تعزیري و جزاي نقدي یكصد میلیون تا یكصد و پنجاه میلیون ریال 
 .خواهدبود

 
اند، مشخصات   واحدهاي هتیه یا تولید مواد غذایي مكلف-۵٠ماده 

بندي  الزم را در مورد هر فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته
در مواردي كه فرمول حمصول . یا ظرف حمتوي ماده غذایي قید كنند

با مواد تركیيب طبق تقاضاي سازنده فرمول باید حمفوظ مباند، 
به وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي " الفرمول حمصول باید قب

بندي یا ظرف حمتوي ماده  تسلیم و مشاره پروانه آن بر روي بسته
بندي یا ظرف  مشخصاتي كه باید بر روي بسته. غذایي قید گردد

. نامه قانون تعیني خواهدشد حمتوي ماده غذایي قید گردد در آیني
بندي  واقع بر روي بستهعدم درج مشخصات الزم یا درج اطالعات خالف 

 ماه ۶ تا ٣یا ظرف حمتوي ماده غذایي مستوجب حبس تعزیري از 
 .است
 

 چنانچه ارتكاب اعمايل كه به موجب این قانون جرم است -۵١ماده 
 مواد غذایي تولید، توزیع یا فروشبا علم مدیر یا مالك واحد 

ازات صورت گريد، عالوه بر مرتكب حسب مورد مدیر یا مالك نیز به جم
 . شد مقرر حمكوم خواهد

 
 چنانچه ارتكاب اعمايل كه به موجب این قانون جرم است -۵٢ماده 

مبتين بر تصمیم مالك یا مدیر واحد تولید، توزیع یا فروش مواد 
غذایي باشد، مدیر یا مالك واحد حسب مورد به حداكثر جمازات 

 . شد مقرر حمكوم خواهد
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كه به موجب این قانون جرم است،  چنانچه ارتكاب اعمايل -۵٣ماده 
ناشي از قصور مالك یا مدیر واحد تولید، توزیع یا فروش مواد 
غذایي یا قصور مسؤول فين واحد تولید مواد غذایي باشد، عالوه بر 
مرتكب حسب مورد مالك، مدیر یا مسؤول فين به حداقل جمازات مقرر 

 .شد حمكوم خواهد
 

ها مطابق این  ه و تولید آن كلیه مواد غذایي كه هتی-۵۴ماده 
ها منقضي  قانون جرم است و مهچنني مواد غذایي كه تاریخ مصرف آن

هر گاه بازرسان . شوند است بالفاصله پس از كشف توقیف مي شده
شده در برخي مصارف  هبداشت غذایي گواهي كنند كه مواد توقیف

ا ه انساني، حیواني یا صنعيت قابل استفاده است ويل نگهداري آن
شده به دستور دادستان شهرستان با  امكان ندارد، مواد توقیف

شود، وجوه  اطالع صاحب كاال و با حضور مناینده دادستان فروخته مي
حاصل از فروش تا صدور حكم قطعي در صندوق دادگسرتي تودیع 

شده قابلیت مصرف  هرگاه گواهي شود كه مواد توقیف. خواهدشد
به دستور دادستان " رد باید فوراانساني، حیواني یا صنعيت ندا

در كلیه موارد فوق و مهچنني در مورد ابزار و آالت جرم . شود معدوم
قانون جمازات اسالمي تعیني تكلیف خواهدكرد،  ١٠دادگاه طبق ماده

باشند، دادگاه باید در  فروخته شده" شده قبال چنانچه اموال توقیف
 .مورد وجوه حاصل از فروش تعیني تكلیف كند

 
 اشخاصي كه مواد مذكور در ماده فوق را خریداري -۵۵ماده 
براي مصاريف كه از سوي وزارت " ها را منحصرا اند باید آن كرده

كنند، در  است استفاده هبداشت، درمان و آموزش پزشكي تعیني گردیده
این قانون .۴٨ هاي مقرر در ماده غري این صورت حسب مورد به جمازات

 .حمكوم خواهند شد
 
 كلیه جرامي مذكور در این قانون داراي جنبه عمومي -۵۶اده م

 .هستند
 

 مرتكب هر یك از اعمال جمرمانه موضوع این قانون عالوه -۵٧ماده 
دیده یا اولیاء دم حسب مورد  بر جمازات مقرر، به درخواست زیان

 و يبه پرداخت دیه و جربان زیان به موجب قانون جمازات اسالم
 . مدني حمكوم خواهدشدقواعد عام مسؤولیت

 
 مقررات متفرقه: خبش ششم

وزیر هبداشت درمان و آموزش پزشكي به منظور ارایه  -۵٨ماده 
مشاوره به او و اجنام سایر وظایفي که در این قانون تعیني شده و 

کند، هیأتي را تشكیل خواهد  یا وي در اجراي این قانون تعیني مي
 تولید، توزیع یا مصرف غذا اعضاي هیأت، اشخاص با جتربه در. داد

یا جنبه هاي علمي، فين، مدیریيت یا جتاري غذا و كاركنان 
هیأت باید به  .دستگاههاي مرتبط به تشخیص وزیر خواهند بود

صورت منظم گزارش حنوه اجراي این قانون را به وزیر ارایه دهد، 
ها به تشخیص وزیر مي توانند براي اطالع عموم منتشر  این گزارش

هایي را به منظور بررسي مسایل خاص یا  تواند گروه وزیر مي. دشون
 .هایي از سالمت و استاندارد غذا زیر نظر هیأت تشکیل دهد جنبه

جز در موارد موارد اضطراري به تشخیص وزیر،  وزارت هبداشت، 
درمان و آموزش پزشكي ،  باید قبل از وضع مقررات، با  این 

ه نظر وزارت مذكور منایندگي هایي كه ب هیأت و سایر سازمان
اشخاصي را دارند كه منافعشان با وضع مقررات به شدت حتت تأثري 
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این حكم در مورد سایر دستگاههاي . گريد، مشورت مناید قرار مي
اجرایي نیز  كه در زمینه مواد غذایي و عناصر و مواد اولیه آن 

 .صالحیت وضع مقررات دارند، جاري مي باشد
 

نظور اجراي این قانون و اجنام وظایف نظارتي مقرر  به م-۵٩ماده 
در آن، معاونت غذا در وزارت هبداشت درمان و آموزش پزشكي تشكیل 

واحد هاي اجرایي این معاونت مستقل از دانشگاههاي . مي گردد
 .علوم پزشكي خواهند بود

 
 ماه از تاریخ ٣ آیني نامه اجرایي این قانون باید ظرف -۶٠ماده 

 به پیشنهاد وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصویب آن،
 . وزارت بازرگاني توسط هیأت دولت به تصویب برسد

 
ها در   رییس قوه قضاییه باید با توجه به حجم پرونده– ۶١ماده 

 قضایي، یك یا چند شعبه از شعب دادسراها و دادگاههاي  هر حوزه
ر این قانون عمومي جزایي را براي رسیدگي به جرامي مندرج د

 . اختصاص دهد
 

 تعیني معیارهاي كیفي مواد غذایي با وزارت هبداشت، -۶٢ماده 
این وزارت مكلف است فهرست رنگها، . درمان و آموزش پزشكي است

ها و سایر مواد جماز قابل افزودن به مواد غذایي و مهچنني  عصاره
 را بندي و نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع غذایي طرز بسته

 .تعیني و براي اطالع فعاالن صنعت غذا منتشر كند
 

 وزارت هبداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند اجنام -۶٣ماده 
آزمایش هاي مقرر در این قانون را به آزمایشگاههاي ختصصي غري 

شرایط تأسیس و حنوه فعالیت این آزمایشگاهها . دوليت واگذار مناید
ب آیني نامه اجرایي مصوب وزیر هبداشت، ها مبوج و حنوه نظارت بر آن

چنانچه در نتیجه اقدامات . درمان و آموزش پزشكي تعیني خواهد شد
و گزارشهاي این آزمایشگاهها هر یك از اعمال جمرمانه موضوع این 
قانون اتفاق افتد یا  اقدامات و گزارشهاي مذكوردر ارتكاب جرم 

 یا گزارش مذكور دخیل باشد ، مدیر آزمایشگاه و متصدي اقدام
ها توسط وزارت هبداشت،درمان وآموزش  عالوه بر سلب صالحیت از آن

 .پزشكي، معاون جرم خواهند بود
 

 وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند براي -۶۴ماده 
صدور جموزهاي هبداشيت و بازرسي هبداشت غذایي از خدمات موسسات 

رایط تأسیس، حنوه فعالیت و ش. بازرسي غري دوليت استفاده مناید 
حنوه نظارت بر این موسسات مبوجب آیني نامه اجرایي مصوب وزیر 

ختلف این موسسات از . هبداشت درمان و آموزش پزشكي تعیني مي شود
مقررات این قانون حسب مورد مستوجب جمازات هاي مقرر براي هتیه، 

 .تولید ، عرضه یا تبلیغ كنندگان مواد غذایي است
 

 كلیه قوانني و مقررات مغایر این قانون در مورد مواد -۶۵ماده 
 .شود  لغو مي٢غذایي مذكور در بند الف ماده 
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 ٢پیوست 
 

 
 
 
 

 نویس الحيه غذا هاي پیش جدول نوآوري
در مقایسه با قانون مواد خوردني، 

 و ٢٢/۴/١٣۴۶آشامیدني و آرایشي و هبداشيت 
 اصالحات بعدي آن

 
 
نویس الحيه غـذا،   هاي پیش  شدن نوآوري   ر جدول پیوست به منظور روشن     د

 ماده آن با قانون مواد خوردني، آشامیدني و      ۶٢احكام مندرج در    
در منت جدول این قانون با عنوان    . است  شده  آرایشي و هبداشيت مقایسه   

نویس الحيـه   هاي پیش   خبشي از نوآوري  . است  برده شده   نام" قانون فعلي "
اند و حمصول مطالعه تطبیقي حقوق غذا      نني خارجي اقتباس شده   از قوا 
هاي حقوقي خارجي هستند، برخـي دیگـر در قـوانني خـارجي             در نظام 

شوند و در واقـع بـا حلـاظ سـوابق          مورد مطالعه تطبیقي مالحظه مني    
قانوني در كشور و در نظر گرفنت شرایط خاص نظام اقتصادي، اداري         

 قـوانني  ، درد، در مواردي كه حكم مقرر   ان  و حقوقي ایران وضع شده    
" حقوق تطبیقي" خارجي مشابه دارد در ستون پنجم جدول با عنوان         

است، به  شده به مشاره ماده یا خبش مورد نظر در قانون خارجي اشاره        
منظور افزودن بر غناي علمي كار، قـانون منونـه غـذا كـه توسـط              

FAO/WHO       در كنار قوانني      جهت تصویب از سوي كشورها پیشنهاد شده 
قانون غذاي مالزي، قانون غـذاي فنالنـد و قـانون غـذا،            (خارجي  

. اسـت   مـورد بررسـي قرارگرفتـه     ) دارو و لوازم آرایـشي آمریكـا      
اي از احكـام   شـود، خبـش عمـده     كه در منت جدول نیز مالحظه مـي         چنان
نویس الحيه در قـانون مـواد خـوردني، آشـامیدني و آرایـشي و               پیش
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بـیين    ندارند و جهت حل مشكالت فعاالن صـنعت غـذا پـیش          هبداشيت وجود 
 .اند شده
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 ١ماده 

قانون فعلي  اهداف قانون
حكمي در خصوص 

بیان اهداف 
 .ندارد

این ماده براي اولني بار در 
است و  هبیين شد نویس الحيه پیش پیش
ترین اثر آن این است كه  مهم

توانند در تفسري مواد  ها مي دادگاه
نویس، نظري را  مبهم یا جممل پیش

مرجح و قابل اعمال بدانند كه با 
اهداف مقرر در ماده یك مهاهنگي 

 .بیشرتي دارد

 خبش یكم قانون غذاي فنالند
 ه اروپای مقررات احتاد١ماده 

در قانون غذاي مالزي و 
 اهداف FAOمنونه قانون 

 .است تصویب قانون بیان نشده

 ٢ماده 

تعریف برخي 
هاي مهم مورد  واژه

استفاده در 
له مجنویس از  پیش

 "غذا"واژه 

قانون فعلي 
هاي  براي واژه

مورد استفاده 
تعریف ارایه 

 .است نكرده

هاي بسیار  این ماده از نوآوري
نویس الحيه است كه براي  مهم پیش

ري ناصحیح مفاهیم گريي از تفاس پیش
اصلي مورد استفاده در قانون 

است، ماده مورد نظر  بیين شده پیش
با حلاظ قوانني خارجي و مدل فائو 

البته تعاریف . است تدوین شده
شده براي برخي واژگان  ارایه

ابداعي است و در قوانني خارجي 
مورد مطالعه تطبیقي مالحظه 

ترین مفاهیم  از مهم. شود مني
نویس مفاهیم  در پیششده  تعریف

ماده غذایي "و " ماده غذایي"
است، براي ماده غذایي " تقليب

است و پس  تعریف ماهیيت ارایه شده
از آن برخي مواد كه نباید حتت 

مشول مقررات قانون باشند از مشول 
به منظور . اند تعریف مستثين شده

مقررات  جلوگريي از تفسري موسع
 كیفري و محایت از قانون فعاالن

كه " ماده غذایي تقليب"صنعت غذا 
تولید و عرضه آن جرم قلمداد 

 خبش ششم قانون غذاي فنالند
 قانون غذا، دارو و ٢٠١خبش 

 لوازم آرایشي آمریكا
 خبش دوم قانون غذاي مالزي و 

  WHO/FAOخبش یكم قانون منونه
ه ی مقررات احتاد٣و٢مواد 
 اروپا
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 تعریف ٢ماده " ب"است در بند  شده
 .است شده

 ٣ماده 

تعیني تعداد 
جموزهاي الزم براي 
فعالیت در صنعت 

 غذا

در قانون فعلي 
این موضوع در 

 و ٨، ٧مواد 
بیين   پیش١۶

 .است شده

هر چند لزوم اخذ جموز براي تأسیس 
كارخانه یا كارگاه هتیه مواد 

غذایي، ساخت ماده غذایي و وارد 
 ١٣۴۶كردن مواد غذایي در قانون 

است، قانون در خصوص  شدهبیين  پیش
تعداد جموزهاي الزم صراحت ندارد، 

رو وزارت هبداشت، درمان و  از این
آموزش پزشكي برخالف ظاهر قانون 

برداري  جموز دیگري به نام جموز هبره
است  گانه فوق افزوده بر موارد سه

شرایط فعالیت در صنعت " كه تبعا
نویس  در پیش. كند تر مي غذا را سخت

 منظور جلوگريي از افزایش الحيه به
تعداد جموزها و تنگ شدن عرصه 

براي فعالیت در صنعت غذا جموزهاي 

در قوانني خارجي مورد مطالعه 
جموزي براي تأسیس كارخانه 

واد غذایي یا ساخت تولید م
است،  بیين نشده ماده غذایي پیش

با وجود این كلیه قوانني 
مذكور اخذ جموز براي وارد 

كردن ماده غذایي را الزامي 
دانند، لزوم اخذ جموز براي  مي

وارد كردن ماده غذایي در 
 از FAO/WHOقانون منونه 

 این قانون استنباط ٧ماده 
شود، در قانون غذاي مالزي  مي

 این قانون ٢۶وجب خبش به م
بیين شده و در قانون  پیش

 ایاالت متحده آمریكا در خبش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 مورد جموز ٣حمدود به " الزم صراحتا
تأسیس كارخانه، ساخت ماده غذایي 

 .است و واردكردن مواد غذایي شده
عالوه بر این قانون فعلي اخذ جموز 

براي " تأسیس كارخانه را صرفا
مواد غذایي كارخانه تولید 

است، كه در  الزامي قلمداد كرده
نویس با توجه به امهیت طرز  پیش
بندي مواد غذایي در تأمني  بسته

هبداشت غذایي جامعه اخذ جموز براي 
بندي مواد  تأسیس كارخانه بسته

غذایي نیز الزامي قلمداد 
 .است شده

 . است مقرر شده  ٨٠١
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴ماده 

تعیني مهلت براي 
گريي وزارت  تصمیم

هبداشت در خصوص رد 
یا قبول تقاضاي 

 صدور جموز

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

یكي از مشكالت فعاالن صنعت غذا در 
بودن  میت قانون فعلي طوالنيحاك

گريي وزارت هبداشت در  فرآیند تصمیم
مورد تقاضاي صدور جموز است كه 

سبب انصراف متقاضي از " بعضا
شود، در  پیگريي درخواست خود مي

نویس الحيه به منظور حل این  پیش
سازي شرایط فعالیت  مشكل و آسان

در صنعت غذا وزارت هبداشت ملزم 
 روز از ۴۵ است حداكثر ظرف شده

تاریخ درخواست صدور هر یك از 
گانه در این مورد  جموزهاي سه

تصمیم بگريد و مراتب را به صورت 
 .كتيب به متقاضي اعالم كند

 و FAO/WHOدر قانون منونه 
قوانني خارجي مورد مطالعه 

بیين  تطبیقي چنني حكمي پیش
 .است نشده

 ۵ماده 
تعیني ضمانت اجرا 
براي تكلیف وزارت 

شت در خصوص هبدا

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

نویس  هاي جالب توجه پیش از نوآوري
الحيه عالوه بر تعیني مهلت براي 

گريي در  وزارت هبداشت جهت تصمیم

 و FAO/WHOدر قانون منونه 
قوانني خارجي مورد مطالعه 

بیين  تطبیقي چنني حكمي پیش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

گريي در مورد  تصمیم
تقاضاي جموز تأسیس 
كارخانه یا ساخت 

 ماده غذایي

خصوص تقاضاي جموز تأسیس كارخانه 
تعیني ضمانت یا ساخت ماده غذایي، 

اجرا براي این تكلیف است تا 
فعاالن صنعت غذا در پیچ و خم 

روابط و نظام بروكراتیك سرگردان 
 ۵و دلسرد نشوند، به موجب ماده 

چه وزارت  پیشنهاد شده، چنان
 روز در مورد ۴۵هبداشت ظرف 

تقاضاي هر یك از دو جموز فوق 
تواند، با  تصمیم نگريد، متقاضي مي

رات بدون جموز رعایت سایر مقر
خانه كارخانه مورد نظر را  وزارت

تأسیس یا ماده غذایي مورد نظر 
را بسازد و هیچ مسؤولیيت به جهت 

 .عدم اخذ جموز خنواهدداشت

 .است نشده

 ۶ماده 

تعیني شرایط لزوم 
اخذ جموز ساخت 

 اده غذایيم

در قانون فعلي 
این موضوع در 
تبصره یك ماده 

 مورد حكم ٨
 .است قرارگرفته

 نیز به ١٣۴۶هر چند در قانون 
 اخذ جموز ٨موجب تبصره یك ماده 

ساخت براي ماده غذایي در صورتي 
به صورت "الزم است كه ماده غذایي 

نویس  عرضه شود، در پیش" بازرگاني
تر و  الحيه این شرط به صورت صریح

تر و گویاتري  با عبارات روشن
 .است بیان شده

 

 ٧ماده 

تعیني شرایط انشاء 
تصمیم راجع به رد 

 تقاضاي صدور

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

به منظور محایت از متقاضیان جموز، 
نویس الحيه وزارت هبداشت   پیش٧ماده 

كند تصمیم راجع به رد  را ملزم مي
ا با بیان تقاضاي صدور جموز ر

دالیل رد به صورت مكتوب به 
متقاضي اعالم كند، تا 

ي جموز به صورت صریح  تقاضاكننده
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

از علل مردود شدن درخواست خود 
آگاه گردد و در صورت متایل 

" بتواند با رفع علل مذكور جمددا
در . صدور جموز را درخواست كند

جمموع وجود این ماده به طور نسيب 
سرانه و فاقد هاي خود گريي از تصمیم

كننده در نظام  جهات و دالیل قانع
 .كند اداري جلوگريي مي

 ٨ماده 

بیان لزوم اخذ 
جموز از وزارت 

هبداشت براي ورود 
مواد غذایي به 

 كشور

در قانون فعلي 
این موضوع به 

 ١۶موجب ماده 
مورد حكم 
 .است قرارگرفته

 ١۶مشابه ماده " این ماده تقریبا
ث حمتوي  حی از است،١٣۴۶قانون 

عبارت " نوآوري خاصي ندارد، صرفا
 قانون ١۶وزارت هبداري در ماده 

 به وزارت هبداشت، درمان و ١٣۶۴
 .است آموزش پزشكي تبدیل شده

 قانون ٧ماده " الف"بند 
 FAOمنونه 

 قانون غذاي مالزي و
قانون غذا، دارو و   ٨٠١  خبش

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا

 
 

 ٩ماده 

هلت براي تعیني م
گريي وزارت  تصمیم

هبداشت در مورد 
تقاضاي جموز 

واردكردن ماده 
 غذایي

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

به موجب این ماده برخالف قانون 
گريي وزارت   مهلت تصمیم١٣۴۶

هبداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
خصوص تقاضاي جموز واردكردن ماده 

 روز از ۴۵غذایي به كشور به 
است، تا  ریخ درخواست حمدود شدهتا

واردكننده براي مدتي نامشخص در 
گویي مسؤولني امر  انتظار پاسخ

مناند و بدین ترتیب هزینه ضعف 
گريي سریع و  نظام اداري در تصمیم

به هنگام به واردكننده 
ضمانت . حتمیل نشود) گذار سرمایه(

گريي به موقع  اجراي عدم تصمیم
 وزارت هبداشت این است كه

 و قوانني FAOدر قانون منونه 
خارجي مورد مطالعه تطبیقي 

 .است بیين نشده چنني حكمي پیش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

تواند كاالي واردشده  واردكننده مي
خانه وارد  را بدون جموز این وزارت

 .كند

 ١٠ماده 

بیان شرایط صدور 
جموز واردكردن 

 مواد غذایي

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

ع واردكنندگان جهت محایت از مناف
مواد غذایي، شرایطي كه باید در 
ماده غذایي جهت ورود آن به كشور 

باشد به صورت صریح در  وجود داشته
نویس الحيه بیان   پیش١٠ماده 
تواند  است، فقدان چنني حكمي مي شده

زمینه را براي اختاذ تصمیمات 
خودسرانه در نظام اداري 

 .كند فراهم

ني  و قوانFAOدر قانون منونه 
خارجي مورد مطالعه تطبیقي 

 .است بیين نشده چنني حكمي پیش
 
 
 
 
 

 ١١ماده 

تعیني تكلیف ماده 
غذایي وارد شده 

در صورتي كه دلیل 
عدم صدور جموز 

عدم رعایت " صرفا
مقررات در مورد 

بندي و  طرز بسته
زني مواد  برچسب

 .غذایي باشد

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

ده غذایي به منظور وارد كننده ما
گذاري قابل  كسب سود، سرمایه

دهد،  توجهي در این صنعت اجنام مي
بنابراین مقررات حاكم بر شرایط 
واردكردن مواد غذایي به كشور 

باید ضمن در نظر داشنت ضرورت حفظ 
سالمت و هبداشت غذایي جامعه تا حد 
امكان براي جلوگريي از ورود زیان 

ردات گذاران عرصه وا به سرمایه
پذیر باشد، با  این مواد انعطاف

 ١١در نظر گرفنت این مهم ماده 
نویس الحيه به واردكنندگان  پیش

دهد، در صورتي كه علت  اجازه مي
" عدم صدور جموز ورود صرفا

نشدن مقررات راجع به طرز  رعایت
زني مواد غذایي  بندي و برچسب بسته

باشد این ایراد را مطابق شرایط 
 ه و پس از آن مقرر برطرف كرد

  قانون منونه٧ماده " ب"بند 
 قانون غذاي ٢۶ماده " ٢"بند 

 مالزي و 
 قانون غذا، دارو و ٨٠١خبش 

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 . در كشور توزیع كندکاال را

 ١٢ماده 

الزام واردکننده 
به خارج کردن 

کاالي واردشده از 
کشور در صورت رد 
تقاضاي جموز ورود 

یني ضمانت و تع
اجرا براي این 

تکلیف                                                                                                

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

بدیهي است پس از ردشدن تقاضاي 
واردکردن مواد غذایي به کشور، 
این مواد قابل عرضه و فروش در 

 خنواهدبود، بنابراین سطح کشور
واردکننده باید آن را به هر 
طریق ممکن از کشور خارج کند، 

بیين این تکلیف براي  پیش
واردکننده زماني قابل اجرا و 
مؤثر است که رعایت آن ضمانت 

 به ١٣۴۶اجرا داشته باشد، قانون 
هیچ وجه تکالیف واردکننده و 

وضعیت مواد غذایي واردشده پس از 
وز ورود را مورد حکم رد تقاضاي جم
است، جهت رفع این خالء  قرار نداده

نویس تنظیم و   پیش١٢ماده 
 .است پیشنهاد شده

 FAO قانون منونه ٧ماده 
 قانون غذاي .  ٢٩ خبش ۴ بند

 مالزي
 قانون غذا، دارو و  ٨٠١خبش

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا

 

 و ١٣ مواد
١۴ 

بیان ضرورت وجود 
حد مسؤول فين در وا

تولید مواد غذایي 
بر  و نظارت او

 دیند تولیفرا

در قانون فعلي 
این موضوع به 

موجب تبصره 
بیين   پیش٧ماده 
 .است شده

هر چند اصل لزوم وجود  مسؤول فين 
در واحد هتیه یا تولید مواد 

بیين   پیش١٣۴۶غذایي در قانون 
 نویس  پیش١۴ و ١٣است، مواد  شده

شرح هایي به  متضمن نوآوريه حيال
 :زیر
به ضرورت حضور فیزیکي  -۱

مسؤول فين در واحد تولیدي و 
نظارت مستمر او بر فرآیند 
هتیه یا تولید مواد غذایي 

 .است تصریح شده
است که وزارت  تصریح شده -۲

تواند در واحدهاي  هبداشت مي

در قوانني خارجي مورد مطالعه 
یقي، وجود مسؤول فين در تطب

واحد تولید مواد غذایي به 
ترتیيب که در مقررات ایران 

. وجود دارد، الزم نیست
کلیه مواد راجع به  بنابراین

مسؤول فين، با در نظر گرفنت 
سوابق موجود در حقوق ایران 

بدیهي است در . اند تنظیم شده
پیشنهاد مواد جدید، براي 

اصالح نقایص و اشکاالت احکام 
شده که شرح آن در  موجود تالش
نویس الحيه  هاي پیش خبش نوآوري
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

تولیدي بزرگ حضور بیش از 
فين را الزامي  یک  مسؤول

 .کند

 .است قابل مالحظه

، ١۵مواد 
١۶ 

 تکالیف و انیب
اختیارات مسؤول 

فين در فرایند 
نظارت بر چرخه 

 تولید

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

نویس   پیشمهمهاي  یکي از نوآوري
 به  مسؤول در آنالحيه این است که 

گريي   عنوان عاملي براي پیشفين به
از وقوع ختلف و جرم در عرصه صنعت 

تولید مواد غذایي نگریسته 
زیرا بي تردید براي . است شده

گريي از وقوع جرم به  جامعه پیش
تر از جمازات  هزینه مراتب هبرت و کم

نویس  جمرمني است، از این رو در پیش
 ١٨ و ١٧، ١۶به موجب مواد 

راي مسؤول اختیارات و تکالیفي ب
 فعالیت  برفين جهت نظارت مؤثر
است که  بیين شده واحد تولیدي پیش

تواند از وقوع بسیاري از جرامي  مي
گريي  در تولید مواد غذایي پیش

 .کند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧ماده 

شرایط تصدي مست 
 مسؤول فين

در قانون فعلي 
 ٧تبصره ماده 
به صورت جممل 

به این موضوع 
اشاره 
 .است کرده

ه به امهیت نقش مسؤول فين با توج
نویس الحيه به عنوان عاملي  در پیش

گريي از وقوع جرامي مرتبط  براي پیش
با تولید مواد غذایي، شرایط 

تصدي این مست باید به صورت  دقیق 
تعیني گردد تا اشخاصي که به 

عنوان مسؤول فين در واحد تولیدي 
کنند واجد دانش و جتربه   فعالیت مي

یص انطباق یا عدم کايف براي تشخ
انطباق فرایند تولید واحد با 
مقررات و استانداردهاي مقرر 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

در قانون فعلي شرایط الزم . باشند
براي تصدي مست مسؤول فين واحد 

 ٧تولیدي به امجال در تبصره ماده 
در . قانون مورد حکم قرارگرفته

نویس الحيه عالوه بر افزایش  پیش
شرایط مقرر، از حیث نگارش نیز 

 .است  ماده تصحیح شدهمنت

 ١٨ماده 

موانع تصدي مست 
 مسؤول فين

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

 در با توجه به نقش مسوول فين 
 به يد اشخاصی، بايدیواحد تول

در واحد ابن مست انتخاب شوند که 
تولیدي ذي نفع نباشند، زیرا در 
صورت داشنت نفع مسؤول فين ممکن است 

 بر رعایت قوانني و منافع خود را
مقررات در فرایند تولید ترجیح 

 به این مهم ١٣۴ ۶قانون. دهد
است، به منظور جربان  توجه نکرده

این خالء و اجياد زمینه براي 
طرفانه و مؤثر مسؤول  نظارت بي

 نویس  پیش١٩ مبوجب ماده فين،
اشخاصي که به حنوي در واحد 

نفع هستند یا به دلیل  تولیدي ذي
رخي جرامي به جمازات حمکوم ارتکاب ب

 توانند به عنوان مسؤول اند مني شده
 .  فين واحد تولیدي انتخاب شوند

 

 ١٩ماده 

مسؤولیت مدني 
 مسؤول فين

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

نویس براي محایت   پیش٢٠در ماده 
کننده مواد غذایي  تر از مصرف بیش

و الزام مسؤوالن فين واحدهاي 
اصول   به رعایت دقیقتولیدي

نظارت و کنرتل مؤثر فرایند 
  در صورت ورود زیان به ،تولید
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

اشخاص در اثر تولید مواد غذایي 
ها جرم  که مطابق قانون تولید آن

است، مسؤول فين واحد  قلمداد شده
تولیدي با سایر مسؤوالن جربان 

دارد، در  تضامين زیان مسؤولیت
 فين این ماده مسؤولیت مدني مسؤول

نوعي است و تنها سبب معافیت او 
از مسؤولیت این است که اثبات 
کند، مطابق مقررات الحيه قبل از 

عرضه مواد غذایي مذکور، نظر خود 
بودن  را در خصوص غريقابل عرضه

به مالک یا مدیر " ها کتبا آن
 .است واحد تولیدي اعالم کرده

 ٢٠ماده 

تکلیف وزارت 
هبداشت براي 

انتخاب بازرسان 
 داشت غذایيهب

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

به دلیل امهیت بازرسي هبداشت 
خبش قابل توجهي از " غذایي معموال

مواد قوانني جدید کشورها به 
بازرسي هبداشت غذایي اختصاص 

دارد، با توجه به اختیارات وسیع 
ي انتخاب و  این بازرسان، حنوه

 باید به طور واضح ها فعالیت آن
از . نون تعیني شوددر قا
نویس الحيه این است  هاي پیش نوآوري
سو با رویکرد سایر نظام  که هم

هاي خارجي وزارت هبداشت را ملزم 
کند اشخاص واجد شرایطي را به  مي

عنوان بازرس هبداشت غذایي 
 .استخدام کند

 

 قانون غذاي ٣خبش " ٢"بند 
 مالزي و

 قانون غذا، دارو و ٧٠٢خبش 
االت متحده لوازم آرایشي ای

 آمریكا
 FAO قانون منونه ۵خبش 

 ٢١ماده 
شرایط بازرسان 

 هبداشت غذایي
قانون فعلي 
حكمي در این 

با توجه به حساسیت شغل بازرسان 
 ٢٢هبداشت غذایي، به موجب ماده 

 و قوانني FAOدر قانون منونه 
خارجي مورد مطالعه تطبیقي 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

نویس الحيه شرایط تصدي جهت  پیش .مورد ندارد
 .است شده بازرس هبداشت غذایي تعیني

 توجه  به این مهم١٣۴۶قانون 
، در تعیني شرایط بر  بودنکرده

است که  مواردي تأکید شده
کننده صالحیت علمي، جتربي و  تضمني

 .اخالقي بازرس باشد

 .است بیين نشده چنني حكمي پیش

 ٢٢،٢٣مواد
٢۴  

حدود اختیارات 
بازرسان هبداشت 

 غذایي

قانون فعلي 
كمي در این ح

 .مورد ندارد

نظارت مؤثر بر هبداشت غذا مستلزم 
آن است که بازرس از اختیارات 

کايف براي اجنام وظایف قانوني خود 
برخوردار باشد، از طرف دیگر عدم 
حتریر دقیق حدود اختیارات بازرس 

ممکن است، زمینه را براي 
سوءاستفاده بازرسان و ورود زیان 

م کند، به فعاالن صنعت غذا فراه
 هیچ حکمي در خصوص ١٣۴۶قانون 

حدود اختیارات بازرس ندارد، این 
تواند  وضعیت عالوه بر این که مي

سبب نارضایيت فعاالن صنعت غذا از 
عملکرد بازرسان باشد ممکن است 
احتیاط بیش از حد بازرس و عدم 
امکان نظارت مؤثر او بر فعالیت 

در صنعت غذا را سبب شود، در 
نویس الحيه ضمن   پیش٢۴ و ٢٣مواد 

تصریح به حق بازرسان براي ورود 
به حمل تولید، عرضه و فروش یا 
تبلیغ مواد غذایي، مراجعه به 

دفاتر و اسناد مربوط به فعالیت 
هاي مذکور و اخذ و  خود در حمل

ها و  رونوشت یا تصویر از آن

 FAOقانون منونه  ١٣ماده 
  قانون غذاي مالزي و ۴خبش 
قانون غذا، دارو و . ٧٠۴خبش 

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

برداري از مواد غذایي  منونه
تولیدشده یا مواد اولیه موجود 

ها در   وظایف و تکالیف آندر حمل،
روند بازرسي نیز به منظور محایت 
از فعاالن صنعت غذا به طور صریح 

 .است مورد حکم قرارگرفته

 ٢۵ماده 

کارت شناسایي 
 بازرسان

ن فعلي قانو
حكمي در این 
 .مورد ندارد

با توجه به اختیارات خاصي که در 
قوانني حاکم بر مواد غذایي به 
بازرسان هبداشت غذایي اعطاء مي 

شود، به منظور جلوگريي از 
سوءاستفاده احتمايل اشخاص خاطي، 

 بازرسان را  خمتلف ي کشورهاقوانني
 معترب به ارایه کارت شناسایي

 بازرسي  يبراهنگام ورود به حمل 
نویس الحيه  اند، در پیش الزام کرده

عالوه بر این که ارایه کارت 
 مهاهنگ با شده، شناسایي الزامي

است که   تصریح شدهي خارجنيقوان
کارت شناسایي بازرسان باید توسط 

وزیر هبداشت، درمان و آموزش 
ترین  پزشکي امضاء گردد، تا عايل

خانه به طور  مقام این وزارت
 بر شرایط انتخاب بازرسان مستقیم

 .نظارت کند

 قانون منونه ١٣ماده " ب"بند 
FAO 
 قانون غذاي ۴خبش " ٢"بند 

 مالزي و
 قانون غذا، دارو و ٧٠٢خبش 

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا

 

 ٢۶ماده 

دوره کارآموزي 
 بازرسان

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

حيه نویس ال هاي پیش از دیگر نوآوري
در ارتباط بازرسان هبداشت غذایي، 
این است که براي محایت از فعاالن 
صنعت غذا وزارت هبداشت را ملزم 

است در بدو استخدام و قبل  کرده
از شروع به کار براي بازرسان 

 و قوانني FAOدر قانون منونه 
خارجي مورد مطالعه تطبیقي 

 .است  نشدهبیين چنني حكمي پیش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

هاي کارآموزي عملي و نظري  دوره
ها سبب  این دوره. کند برگزار

شودکه بازرسان با آشنایي با  مي
ي  ررات حاکم بر حنوهقوانني و مق

هایي  فعالیت خود و شناخت مسؤولیت
ها در پي  که ممکن است ختلفات آن

تري براي  داشته باشد، اهتمام بیش
ک ی مصرف کنندگان از حفظ حقوق

 گری از طرف د فعاالن صنعتطرف و 
 .نشان دهند

 ،٢٧ماده
٢٩، ٢٨  

 رد بازرسان جهات
و ضمانت اجراي 

 ها رعایت آن

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

قوانني براي اشخاصي که " معموال
اي خود  باید در فعالیت حرفه

طرفانه رفتار و اقدام کنند،  بي
کنند، جهت رد  بیين مي  رد پیشجهات

مواردي است که در صورت وجود 
طريف  ا، خروج شخص از دایره بيه آن

نویس الحيه با در   در پیش،حمتمل است
 ٢٨نظر گرفنت این مهم به موجب ماد

بازرسان هبداشت غذایي جهات رد 
 به ٣٠بیين شده، و در ماده  پیش

داري دمنظور الزام بازرسان به خو
از بازرسي در صورت وجود این 

جهات، ضمانت اجراهاي مؤثري در 
 . است نظر گرفته شده

 قانون منونه ١۴ماده " a"بند 
FAO به اختصار به این 

 .است موضوع اشاره کرده

 ٣٠ماده 

حفظ اسرار توسط 
 بازرسان

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

بازرسان هبداشت غذایي با توجه به 
ها  اختیاراتي که قانون به آن

است، در روند بازرسي  اعطاء کرده
وند که ش از اطالعاتي آگاه مي

ها جز در مقابل مراجع  افشاء آن
تواند  دار قانوني، مي صالحیت

قانون غذاي   ٨خبش " ۴"بند 
 مالزي



 79  

مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

اي براي فعاالن صنعت  هاي عمده نازی
غذا اجياد کند، هم چنني ترغیب 

اشخاص به ارایه اطالعات به بازرس 
و اعالم ختلفاتي که از آن اطالع 

دارند، مستلزم آن است که نام و 
 حمفوظ باشد تا اشخاص انمشخصات آن

 بدین طریق انلفي که ختلف آنمتخ
است متعرض ارایه  اعالم و کشف شده

 ٣١دهندگان اطالعات نشوند، ماده 
نویس الحيه به عنوان یک نوآوري  پیش

ي مقررات حاکم بر  مهم در حوزه
ها را  بازرسان هبداشت غذایي، آن

ملزم به حفظ اسرار و مشخصات 
اشخاص ارایه دهنده اطالعات و 

ت کرده و کننده ختلفا اعالم
است که متخلفني از حکم آن  مقررشده

 ۶۴٨به جمازات مقرر در ماده 
 حمکوم قانون جمازات اسالمي 

 .خواهندشد

 ٣١ماده 

میزان اعتبار 
گزارش بازرسان 

 هبداشت غذایي

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

 بازرسان هبداشت نکهیبا توجه به ا
ایي ضابط دادگسرتي نیستند، ممکن غذ

ها را در حد  اکم گزارش آناست حم
ابطان دادگسرتي معترب ضگزارش 

ندانند و به آن اعتناء نکنند که 
ها را  این امر در عمل خدمات آن

فاقد ارزش عملي مؤثر خواهد کرد، 
به منظور جلوگريي از این امر به 

نویس الحيه تصریح   پیش٣٢موجب ماده 
هاي قانوني  ه گزارشاست ک شده

بازرسان هبداشت غذایي در حکم 

 و قوانني FAOدر قانون منونه 
خارجي مورد مطالعه تطبیقي 

 .است بیين نشده چنني حكمي پیش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

حماکم . گزارش ظابطان دادگسرتي است
 اعتبار ها باید در مهان حد به آن

 .قایل شوند

 ٣٢ماده 

ي وضع مقررات  حنوه
هبداشيت براي 
نعت فعالیت در ص
غذا و ضمانت 

 ها اجراي آن

در قانون فعلي 
این موضوع به 

 ١٣موجب ماده 
مورد حکم قرار 

 .است گرفته

طور  الحيه به نویس  پیش٣٣حکم ماده 
 ١٣۴۶  قانون١٣جممل در صدر ماده 

 قانون ١٣است، ماده  بیين شده پیش
است،   اصالح شده١٣٧٩ در سال ١٣۴۶
نویس الحيه در مقایسه   پیش٣٣ماده 

 ١٣۴۶ قانون ١٣ا ماده ب
 :هایي به شرح زیر دارد نوآوري

 به ١٣۴۶ قانون ١٣در ماده  -١
طور کلي اختیار وضع مقررات 

هبداشيت به وزارت هبداري 
است و مشخص نیست  اعطاء شده

وزارت هبداشت در چه 
هایي جماز است به وضع  حوزه

. مقررات هبداشيت مبادرت کند
نظر به این که نقض این 

ي ضمانت اجراي مقررات دارا
کیفري است، عدم تعیني دقیق 

هایي که وزارت هبداشت  حوزه
به وضع مقررات هبداشيت جماز 
است، ممکن است در عمل موجب 

ضرور و  هاي غري تعیني حمدویت
دست و پاگري براي فعاالن 

صنعت غذا گردد، بنابراین 
نویس الحيه تصریح  در پیش

است که وزارت هبداشت  شده
رات هبداشيت تواند، مقر مي

هتیه، تولید، "مربوط به 

 قانون منونه ١١ماده " ب"بند 
FAO 
  قانون غذاي مالزي و٣۴خبش 
 قانون غذا، دارو و ٧٠١خبش 

ت متحده لوازم آرایشي ایاال
 آمریكا
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

عرضه، فروش، نگه داري و محل 
را وضع " و نقل مواد غذایي

 .کند
 از این  ختلف میزان جمازات -٢

بیين  مقررات به طور صریح پیش
 .است شده

 ،٣٣مواد
٣۴ ،٣۵ ،
٣۶ ،٣٧ ،
٣٩  ، ٣٨ 

ي جلوگريي از  حنوه
نقض مقررات هبداشيت 

و برخورد با 
 متخلفني

در قانون فعلي 
این موضوع به 

 ١٣موجب ماده 
مورد حکم قرار 

 .است گرفته

بنا به دالیل خمتلف وضع مقررات 
هبداشيت مربوط به اماکن هتیه، 
اري و تولید، عرضه، فروش، نگه د

محل و نقل مواد غذایي و هم چنني 
شرایط محل و نقل این مواد در 
قانون غذا امکان پذیر نیست، 

بنابراین وضع این مقررات باید 
در خارج قانون و توسط مقامات 
جمري قانون صورت گريد، نظر به 

امهیت این مقررات در حفظ هبداشت 
ي  غذایي جامعه قانون باید حنوه

ین مقررات و گريي از نقض ا پیش
ي برخورد با متخلفني را به  شیوه

د وبیين کند، با وج طور صریح پیش
 به این مهم ١٣۴۶این که قانون 

توجه داشته و در ارتباط با آن 
است، از جهات زیر  وضع حکم کرده

 داراي نقایصي ١٣۴۶  قانونموضع
نویس الحيه برطرف  بود که در پیش

  .:اند شده
 قانون ١٣۴۶ قانون ١٣ در ماده -١

مقررات هبداشيت مربوط به اماکن 
هتیه یا تولید مواد غذایي را مد 

ي  حنوه است، بنابراین نظر قرارداده

در قوانني خارجي مورد مطالعه 
توقیف مواد " تطبیقي، عموما

غذایي یا اماکن و ابزارهاي 
عرضه یا تولید مواد غذایي 
که مطابق مقررات غريهبداشيت و 
ناسامل هستند از اختیارات 

بازرس هبداشت غذایي است، در 
نویس الحيه به منظور محایت  پیش

 فعاالن صنعت غذا بیش تر از
گريي در این مورد در  تصمیم

صالحیت مسؤول هبداشت حمل قرار 
 :است گرفته
 FAO قانون منونه ١٣ماده 
  قانون غذاي مالزي و۴خبش 
 قانون غذا، دارو و ٧٠۴خبش

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

گريي از این ختلفات را نیز  پیش
تعطیلي مکان مورد نظر تعیني 

است، در حايل که مقررات  منوده
در ارتباط " هبداشيت ممکن است صرفا

با ابزار یا وسیله خاص نقض 
 این صورت نیازي به در. گردد

توان براي  تعطیلي حمل نیست و مي
ابزار مورد " گريي از ختلف صرفا پیش

نظر را مهر و موم منود، در 
نویس الحيه با توجه به این امر  پیش

گريي از نقض   روش براي پیشود
: است بیين شده مقررات هبداشيت پیش

مهر و ) تعطیل کردن حمل و ب) الف
 موم ابزار

ررات هبداشيت ممکن است  نقض مق -٢
مربوط به خبشي از واحد " صرفا

هتیه، تولید، عرضه و فروش مواد 
غذایي باشد، در این صورت الزم 
نیست با تعطیل کردن حمل فرایند 

در قانون . تولید متوقف گردد
است   به این امر تصریح نشده١٣۴۶

چه نقض مقررات هبداشيت  که چنان
مربوط به خبشي از واحد " صرفا

عال در صنعت غذا باشد، مهان خبش ف
باید تعطیل گردد نه کل واحد 
تولیدي و این وضعیت در عمل 

تواند موجب ورود زیان به  مي
 .فعاالن صنعت غذا گردد

 ٣۵براي رفع این نقص در ماده 
است که در  نویس الحيه تصریح شده پیش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

گريي  هر صورت اقدامات راجع به پیش
یل از نقض مقررات هبداشيت از قب

تعطیل کردن حمل یا مهر و موم 
اي باشد که  ابزار باید به گونه

تا حد امکان سبب توقف فعالیت 
 .واحد نگردد

 به منظور سرعت خبشیدن به روند -٣
گريي در خصوص تعطیلي حمل یا  تصمیم

 و ١٣۴۶مهر و موم ابزار قانون 
نویس الحيه، اختاذ تصمیم  چنني پیش هم

مسؤول ي  در این مورد را بر عهده
است، تا هم  هبداشت حمل گذاشته شده

ابزار کايف براي نظارت در اختیار 
وزارت هبداشت باشد و هم اقدام 

سریع مسؤوالن هبداشت حمل مانع 
تر به  ادامه ختلف و ورود آسیب بیش

سالمت و هبداشت غذایي جامعه گردد، 
با وجود این جهت محایت از فعاالن 

 گريي از صدور و صنعت غذا و پیش
اجراي دستورات خالف مقررات در 
خصوص تعطیل کردن حمل یا مهر و 

 ٣٩موم ابزار، به موجب ماده 
نویس الحيه نظارت بر تصمیمات  پیش

ي  مسؤول هبداشت حمل بر عهده
نفع  دادستان است و اشخاص ذي

توانند به تصمیمات مسؤول  مي
هبداشت نزد دادستان حمل اعرتاض 

ات ن اعرتاضی دادستان به ا.کنند
 . کندي ميدگیخارج از نوبت رس

  قانون غذاي مالزي و١٣خبش ترین خبش  تردید یکي از مهم بيدر قانون فعلي جرامي مربوط به  ۴٠ماده 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

هتیه یا تولید 
 مواد غذایي

ن موضوع به ای
موجب ماده یک 

حکم قرار  مورد
 .است گرفته

قانون غذا در متام کشورها خبش 
 ١٣۴۶مقررات کیفري است، قانون 

نیز با توجه به امهیت این خبش در 
ماده خنست به بیان عناصر جرامي 

. است مربوط به صنعت غذا پرداخته
ي ات زیادقادنظر به این که انت

 ١٣۴۶به مقررات کیفري قانون 
نویس الحيه به  شد، در پیش مطرح مي

منظور رفع این ایرادات در 
مقررات کیفري قانون تغیريات زیر 

 :است اجنام شده
 جرامي مربوط به ١٣۴۶در قانون  -١

هتیه و تولید مواد غذایي و 
جرامي مربوط به عرضه و فروش 

این مواد در یک ماده مورد حکم 
د، به منظور رعایت ان قرارگرفته

نظم علمي و تسهیل رجوع و 
استناد به مقررات کیفري 

نویس الحيه جرامي  قانون، در پیش
مربوط به هتیه و تولید مواد 

غذایي از جرامي مربوط به عرضه 
شده و  و فروش این مواد تفکیک

هر کدام در ماده مستقلي مورد 
 .اند حکم قرار گرفته

 عنصر ١٣۴۶در ماده یک قانون  -٢
واني جرامي موضوع این ماده به ر

است یعين مشخص  صراحت ذکر نشده
هاي سنگني  نیست با وجود جمازات

مقرر براي جرامي موضوع این 
ها عمد  ماده، عنصر رواني آن

 قانون غذا، دارو و ٣٠١خبش 
لوازم آرایشي ایاالت متحده 

 آمریكا
 FAOخبش دوم قانون منونه 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

در . عام است یا تقصري جزایي
نویس الحيه ضمن تفکیک جرامي  پیش

 عنصر ، عمدي از جرامي غري عمدي
 ه ک۴١رواني جرامي موضوع ماده 

 هتیه و تولید مواد غذایي به
مربوط هستند عمد عام تعیني 

 .است شده
با توجه به زمان تصویب قانون  -٣

 جرم انگاري در قانون ١٣۴۶
مذکور بدون توجه به موازین 

است، بنابراین  شرعي صورت گرفته
مطابق این قانون اگر ماده 

غذایي با استفاده از گوشت یا 
هاي حیوان حرام  سایر فرآورده

شت تولید شود، تولیدکننده گو
به این جهت قابل تعقیب " صرفا

نویس الحيه  در پیش. کیفري نیست
هم سو با رویکرد سایر کشورهاي 
اسالمي مثل مالزي تولید یا هتیه 

مواد غذایي با استفاده از 
گوشت یا سایر اجزاي حیوان 

حرام گوشت یا حیواني که ذبح 
شرعي نشده، جرم قلمداد 

 .است شده
 

 ،۴١مواد
۴٢ ،۴٣  

 يجمازات مقرر برا
جرائم مربوط به 

د یا تولیه یهت
 یيمواد غذا

در قانون فعلي 
این موضوع در 

 ۴ و ٢،٣مواد 
بیين  پیش
 .است شده

 الحيه در نویس هاي پیش نوآوري
ارتباط با جمازات جرامي مربوط به 
" هتیه و تولید مواد غذایي عمدتا

 :موارد زیر است
نظر به این که جرامي مربوط به  -١

 نون غذاي مالزي و قا١٣خبش 
قانون غذا، دارو و ٣٠٣خبش 

لوازم آرایشي ایاالت متحده 
 آمریكا
 FAO قانون منونه ١٩ماده 



 86  

مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

هتیه و تولید مواد غذایي 
هاي مايل اجنام  با انگیزه" عمدتا

شوند، یعين هدف جمرم از  مي
ارتکاب این جرامي حتصیل درآمد 
 نامشروع است، براي سلب انگیزه
ارتکاب جرم از متخلفني در کنار 

هایي از قبیل، حبس و  جمازات
اعدام با توجه به شدت آثار 

جرم، جمازات مايل نیز باید 
نویس الحيه  بیين گردد، در پیش پیش

با در نظر گرفنت این امر، براي 
جرامي مربوط به هتیه و تولید 

مواد غذایي عالوه بر جمازات حبس 
ل یا اعدام، جزاي نقدي معاد
درآمد حاصل از ارتکاب این 

در . است جرامي نیز تعیني شده
 به موجب تبصره یک ١٣۴۶قانون 
) ١٨/١٢/١٣۵٣احلاقي (٣ماده 

 ٢٠(جزاي نقدي به صورت مقطوع 
تعیني )  هزار ریال۵٠٠هزار تا 

است که با توجه به کاهش  شده
ارزش پول از زمان تصویب قانون 

تا کنون، جمازات مقرر فاقد 
حسن . دارندگي استتوان باز

نویس  معیار انتخاب شده در پیش
الحيه براي تعیني جزاي نقدي این 
است که با افزایش تورم، توان 

 .یابد بازدارندگي آن تقلیل مني
جمازات حبس جرامي مربوط به هتیه  -٢

یا تولید مواد غذایي با توجه 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

به شدت آثار حاصل از ارتکاب 
 .است سازي شده جرم، متناسب

 ۴۴ماده 

جرامي مربوط به 
عرضه و فروش مواد 

 غذایي

در قانون فعلي 
این موضوع به 
موجب ماده یک 

حکم قرار  مورد
 .است گرفته

بیان شد در " چنان که قبال
ف رویکرد قانون نویس الحيه برخال پیش
 جرامي مربوط به هتیه یا ١٣۴۶

تولید مواد غذایي از جرامي مرتبط 
اند،  با عرضه یا فروش تفکیک شده

نویس الحيه به جرامي   پیش۴۵ماده 
مربوط به عرضه یا فروش مواد 

در ماده . است غذایي اختصاص یافته
 برخالف رویکرد ماده یک قانون ۴۵

 که در خصوص عنصر رواني ١٣۴۶
رامي ساکت است، عنصر رواني جرامي ج

مربوط به عرضه یا فروش مواد 
غذایي نیز مانند جرامي مربوط به 

عام  هتیه یا تولید این مواد عمد
هاي  از دیگر نوآوري. است تعیني شده

نویس این است که   پیش۴۵ماده 
عرضه یا فروش مواد غذایي هتیه یا 

ها  تولید شده از گوشت، فرآورده
اي حیوان حرام گوشت یا سایر اجز

یا حیواني که ذبح شرعي نشده، 
 .است جرم قلمداد شده

 قانون غذاي ١۴ و ١٣خبش 
 مالزي و

 قانون غذا، دارو و ٣٠١خبش 
لوازم آرایشي ایاالت متحده 

 آمریكا
 FAOخبش دوم قانون منونه 

مواد 
  ۴۶و۴۵

جمازات جرامي مربوط 
به عرضه یا فروش 

 مواد غذایي

در قانون فعلي 
ن موضوع در ای

 ۴ و ٣، ٢مواد 
بیين  پیش
 .است شده

هاي الحيه در خصوص جمازات  نوآوري
جرامي مربوط به عرضه یا فروش 
مواد غذایي مهان است که در 

ارتباط با جمازات جرامي مربوط به 
هتیه یا تولید مواد غذایي بیان 

 .شد

 قانون غذاي ١۴ و ١٣خبش 
 مالزي و

 قانون غذا، دارو و ٣٠٣خبش 
م آرایشي ایاالت متحده لواز

 و خبش دوم قانون منونه آمریكا
FAO 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 و۴٧مواد
۴٨  

جرامي مربوط به 
 تبلیغ مواد غذایي

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

کنندگان و  کنندگان یا عرضه هتیه
فروشندگان مواد غذایي غري هبداشيت 

زماني در دستیابي به اهداف 
شوند که  سودجویانه خود موفق مي

ها در سطح وسیع  حمصول ناسامل آن
براي ترغیب اشخاص به خرید یا 
حتصیل تبلیغ شود، بنابراین نقش 

کردن ارتکاب  تبلیغات در سودآور
جرامي مربوط به مواد غذایي قابل 
انکار نیست و منع تبلیغات در 

این حوزه با تعیني ضمانت اجراهاي 
گريي  مؤثر کیفري یکي از عوامل پیش

. مي مربوط به غذاستاز ارتکاب جرا
 ١٣۴۶یکي از خالءهاي اصلي قانون 

عدم توجه به منع تبلیغ مواد 
نویس  در پیش. غذایي ناسامل است
 تبلیغ ۴٩ و ۴٨الحيه مطابق مواد 

مواد غذایي که هتیه یا تولید 
ها مطابق مقررات آن جرم  آن

است و هم چنني تبلیغ  قلمداد شده
ماده غذایي برخالف واقع منع شده 

است،  براي آن جمازات مقرر شدهو 
به منظور جلوگريي از تفاسري 

تبلیغ ماده "گوناگون عبارت 
 قانون تعریف ٢در ماده " غذایي
 .است شده

  قانون غذاي مالزي ٧خبش 
 

 ۴٩ماده 

جرامي غري عمدي 
مربوط به تولید 
یا عرضه و فروش 

 مواد غذایي

در قانون فعلي 
این موضوع در 

بیين   پیش۶ماده 
 .است شده

 با نویس الحيه تفاوتي  پیش۵٠ماده 
  نداردي قانون فعل۶ماده 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 ۵٠ماده 

برچسب زني مواد 
 غذایي

در قانون فعلي 
این موضوع به 

موجب ماده 
مورد حکم ١١

قرار 
 .است گرفته

شناخت ارزش غذایي بسیاري از 
مواد غذایي مستلزم آشنایي با 
مشخصات اجزاي تشکیل دهنده آن 

ي ماده  ل دهندهاجزاي تشکی. است
ي ساده آن قابل  غذایي با مشاهده

شناسایي نیستند، از این رو محایت 
از مصرف کننده اقتضاء دارد که 

تولیدکننده به ارایه مشخصات 
ماده غذایي و اجزاي تشکیل 

بندي یا  ي آن در روي بسته دهنده
ظرف حمتوي ماده غذایي الزام 

بدیهي است اطالعاتي که . گردد
شود، باید  ارایه ميبدین ترتیب 

صحیح و معترب باشد، در غري این 
کننده دچار گمراهي  صورت مصرف

شود، از طرف دیگر الزام کلیه  مي
تولیدکنندگان مواد غذایي به 

ارایه اطالعات راجع به آن بر روي 
بندي یا ظرف حمتوي ما ده  بسته

امکان پذیر است و " غذایي نه عمال
. باشد نه از حیث نظري ضروري مي

مثل تولیدکنندگان نان 
با توجه به در مقدمه ) نانوایان(

نویس الحيه به   پیش۵١فوق ماده 
برچسب زني مواد غذایي پرداخته 

 این موضوع به ١٣۴۶در قانون 
. است بیين شده  پیش١١موجب ماده 

نویس الحيه در  هاي پیش نوآوري
 در ارتباط ١٣۴۶مقایسه با قانون 

 :ستبا این موضوع به شرح زیر ا

  قانون غذاي١۶ و ١۵خبش 
 يالزم
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 ضمانت ١٣۴۶ قانون ١١در ماده  -١
اجراي کیفري مقرر براي نقض 

عدم ارایه (حکم این ماده 
توسط تولیدکنندگان، ) اطالعات

 هزار ٢٠ تا ۵جزاي نقدي از 
ریال است که فاقد توان 

باشد، با توجه  بازدارندگي مي
به امهیت ارایه اطالعات براي 

کنندگان در ماده  محایت از مصرف
الحيه این جمازات به نویس   پیش۵١
 ماه حبس افزایش ۶ تا ٣

 .است یافته
 ١٣۴۶ قانون ١١ماده  -٢

به درج " تولیدکننده را صرفا
شده توسط وزارت  اطالعات تعیني

است،  هبداشت الزام کرده
است صرف درج این اطالعات  بدیهي

در صورتي که متضمن ارقام 
نادرسيت در خصوص اجزاي تشکیل 

، براي ي ماده غذایي باشد دهنده
کننده کايف نیست،  محایت از مصرف

محایت مؤثر از مصرف کننده 
مستلزم آن است که اطالعات 

ارایه شده درست و واقعي باشد، 
نویس   پیش۵١از این رو در ماده 

الحيه عالوه بر عدم درج اطالعات 
الزم، ارایه اطالعات خالف واقع 

 .است نیز جرم قلمداد شده
 مواد
  ۵٣و۵٢و۵١

مسؤولیت کیفري 
مدیر یا مالک 

در قانون فعلي 
این موضوع در 

مطابق اصول حقوق کیفري جمرم شخصي 
است که رکن مادي جرم را با عنصر 

 و قوانني FAOدر قانون منونه 
یقي خارجي مورد مطالعه تطب
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

واحد تولید، 
توزیع یا فروش 

 مواد غذایي

 ماده ٢تبصره 
 مورد حکم ٣

قرار 
 .است گرفته

است، در  رواني مقرر مرتکب شده
ت تولید یا حيت حال حاضر صنع

توزیع و فروش مواد غذایي در 
هاي  هاي جتاري یا بنگاه قالب شرکت

کند، در این  عظیم فعالیت مي
ها، رکن مادي  ها و بنگاه شرکت

بیين شده را کارکنان  جرامي پیش
شوند و در بسیاري از  مرتکب مي

موارد ممکن است مالک یا مدیران 
شرکت یا بنگاه با وجود علم به 

 که در بنگاه یا شرکت حتت ختلفاتي
ها اتفاق  مالکیت یا مدیریت آن

افتد از مسؤولیت کیفري  مي
بگریزند، اگر نص خاصي در قانون 

براي تعیني مسؤولیت کیفري در 
مورد مالک یا مدیران بنگاه یا 

بیين  شرکت فعال در صنعت غذا پیش
ها تابع  نشود، مسؤولیت کیفري آن

قواعد عمومي حقوق کیفري 
در " بود و این اشخاص صرفاخواهد

صورت وجود شرایط به عنوان معاون 
به . اند جرم قابل پیگريد کیفري

منظور تشدید مسؤولیت مدیران یا 
هاي فعال  ها یا بنگاه مالکان شرکت

 و ۵۴، ۵٣در صنعت غذا، در مواد 
نویس الحيه احکام خاصي براي   پیش۵۵

مسؤولیت کیفري این اشخاص 
ها  ولیت آنمقررشده و شرایط مسؤ

به قواعد عمومي معاونت در جرم 
 ١٣۴۶در قانون . است احاله نشده

 .است بیين نشده چنني حكمي پیش
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 ٢نیز به این موضوع در تبصره 
 این قانون که در سال ٣ماده 
 به قانون احلاق شده به شکل ١٣۵٣

مقررات . است ناقص توجه شده
نویس الحيه در مقایسه با قانون  پیش
 :هاي زیر است  داراي نوآوري١٣۴۶

 در ١٣۴۶ قانون ٣اده  م٢تبصره  -١
خصوص مسؤولیت کیفري مدیر یا 

مالک بنگاه یا شرکت تولید 
فرضي " کننده مواد غذایي، صرفا

است که  را مورد حکم قرارداده
مدیر یا مالک بنگاه یا شرکت 

از تولید مواد غذایي تقليب 
نویس الحيه به  در پیش. آگاه است

 سه فرض ۵۵ و ۵۴، ۵٣موجب مواد 
 : ستا بیين شده پیش

حاليت که ارتکاب اعمال ) الف
نویس با  جمرمانه موضوع پیش

علم مدیر یا مالک واحد 
 .گريد صورت مي

حاليت که ارتکاب اعمال ) ب
 نویس مبتين جمرمانه موضوع پیش

 تصمیم مالک یا مدیر بر
 .واحد است

حاليت که ارتکاب اعمال ) ج
نویس ناشي  جمرمانه موضوع پیش

از قصور مالک ، مدیر یا 
 .مسؤول فين واحد است

در هر یک از سه فرض فوق جمازات 
هاي متفاوتي براي مالک، مدیر یا 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

 . است مسؤول فين واحد تعیني شده
مسؤولیت کیفري مقرر در تبصره  -٢

به "  صرفا١٣۴۶ قانون ٣ ماده ٢
مالک یا مدیر بنگاه تولید 

مواد غذایي ناظر است، در حايل 
که خبشي از جرامي مواد غذایي به 

وش یا عرضه مواد غذایي فر
کردن این  جهت برطرف. مربوط است
نویس الحيه مدیر یا  نقص در پیش

مالک واحد توزیع یا فروش مواد 
غذایي در کنار مدیر یا مالک 
واحد تولید مواد غذایي مشمول 

هاي کیفري مقرر  مسؤولیت
 .است قرارگرفته

 
 
 

 و ۵۴مواد 
۵۵ 

تعیني تکلیف مواد 
غذایي که هتیه یا 

ها جرم  تولید آن
است، پس از کشف 

 این مواد

در قانون فعلي 
این موضوع در 

 ١۵ و ١۴مواد 
مورد حکم قرار 

 .است گرفته

نویس الحيه   پیش۵٧ و ۵۶حکم مواد 
 ١۵ و ١۴مشابه مواد " تقریبا
اي در  و تغیري عمده ١٣۴۶قانون 

 .است این خصوص اجياد نشده

ماده " h"و " g"بند 
 FAO.قانون منونه ..١٣

 ۵۶ماده 

عمومي و غري قابل 
بودن جرامي  گذشت

نویس  مندرج در پیش
 الحيه

در قانون فعلي 
این موضوع به 

  ١٧موجب ماده 
بیين  پیش
 .است شده

 ١٧ با ماده . تفاوتينویس الحيه پیش
 دارد ن١٣۴۶قانون .

 و قوانني FAOدر قانون منونه 
خارجي مورد مطالعه تطبیقي 

 ..مالحظه نشدچنني حكمي 

پرداخت دیه و  ۵٧ماده 
 جربان خسارت 

در قانون فعلي 
 .حكمي ندارد

  

 قانون منونه ١٢ و ١١مواد یكي از راهكارهاي مهم تامني  حكمي نداردتشكیل هیات  ۵٨ماده 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

مشورتي از فعاالن 
 صنعت غذا

نني منافع مهگان در مرحله وضع قوا
اخذ نظرات مشورتي افراد خربه 

یكي از پیشنهادات مهم پیش . است
نویس تشكیل چنني هیاتي است كه 

قطعا منافع بسیاري را براي 
دستگاه نظارتي، فعاالن و مصرف 

 كنندگان در پي خواهد داشت

FAO/WHO 

تشكیل معاونت غذا   ۵٩ماده 
 در وزارت هبداشت

در این ماده تشكیل معاونت غذا  دحكمي ندار
در وزارت هبداشت و مستقل از 

ساختار دانشگاههاي علوم پزشكي 
 پیشنهاد شده است

رویه كشورهاي مورد مطالعه 
متفاوت است ويل اغلب معاونيت 
مستقل در وزارت هبداشت به 

 این منظور وجود دارد

 ۶٠ماده 

نامه  تصویب آیني
 اجرایي قانون

در قانون فعلي 
 ٩ره ماده تبص

به این موضوع 
اشاره 
 .است کرده

به منظور جلوگريي از تأخري و 
نویس الحيه  بالتکلیفي در اجراي پیش

پس از تصویب آن توسط مراجع 
 ۵٨صالحیت دار، به موجب ماده 

وزارت هبداشت، درمان و آموزش 
پزشکي و وزارت بازرگاني مکلف 

نامه اجرایي قانون را  اند آیني شده
هیأت دولت پیشنهاد تنظیم و به 

نامه قانون  در هر حال آیني. کنند
 ماه از تاریخ تصویب ٣باید ظرف 

آن، توسط هیأت دولت به تصویب 
 .برسد

 

 ۶١ماده 

اختصاص شعب ویژه 
ها و  در دادگاه

دادسراها براي 
رسیدگي به جرامي 
مربوط به مواد 

 غذایي

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

راز ارکان جرامي نظر به این که اح
مربوط به مواد غذایي مستلزم 

آشنایي با برخي اصول اولیه هتیه 
و تولید مواد غذایي و ماهیت 
عناصر اصلي سازنده این مواد 

است، قضاتي که در مرحله حتقیقات 
مقدماتي یا دادگاه به این جرامي 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

کنند باید عالوه بر  رسیدگي مي
اشراف کامل به جنبه هاي حقوقي 

رضه و فروش غذا، با تولید، ع
مسایل فين راجع به تولید غذا نیز 
در حد اصول اولیه و مقدمات آشنا 
باشند، در غري این صورت رسیدگي 
به جرامي مربوط به غذا و صدور 

تواند دقیق و  رأي در این مورد مني
عادالنه باشد، بنابراین به موجب 

ي  نویس رئیس حوزه  پیش۵٩ماده 
ي  هر حوزهاست در  قضایي مکلف شده

قضایي یک یا چند شعبه از شعب 
هاي عمومي جزایي و یک یا  دادگاه

چند شعبه از شعب بازپرسي دادسرا 
را براي رسیدگي به جرامي مربوط 

در قانون . به غذا اختصاص دهد
است و   به این مهم توجه نشده١٣۴۶

یکي از ایرادات اصلي فعاالن صنعت 
 .غذا به قانون مذکور مهني امر است

 ۶٢ ماده

دار  مرجع صالحیت
براي تعیني 

استانداردهاي 
تولید یا 

 بندي غذا بسته

در قانون فعلي 
 به ١٢ماده 

این موضوع 
 .ارتباط دارد

 FAOسو با رویکرد قانون منونه  هم
تعیني استانداردهاي کیفي مواد 

ها و  ها، عصاره غذایي و فهرست رنگ
سایر مواد جماز افزودني به مواد 

بندي و  چنني طرز بستهغذایي و هم 
نوع جنس ظرف مورد استفاده در 

ي وزارت هبداشت،  صنعت غذا بر عهده
درمان و آموزش پزشکي به عنوان 

اد ختصصي نظارت بر صنعت غذا 
است تا بدین ترتیب  گذاشته شده

دار در  مشکل تعدد مراجع صالحیت

 قانون ١١ماده " الف"بند 
  وFAOمنونه 
  قانون غذاي مالزي٣۴خبش 
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مواد مرتبط در  موضوع مشاره ماده
 حقوق تطبیقي نویس الحيه هاي پیش نوآوري قانون فعلي

تعیني استانداردهاي کیفي مواد 
ه غذایي که یکي از موانع توسع
 .صنعت غذا در کشور برطرف گردد

 ۶۴و۶٣مواد

تأسیس آزمایشگاه 
سسات بازرسي ؤو م

 خصوصي

قانون فعلي 
حكمي در این 
 .مورد ندارد

با توجه به این که دولت در صدد 
گري خود در اقتصاد  کاهش حجم تصدي

راي سازي و اج است و خصوصي
 قانون ۴۴هاي کلي اصل  سیاست

ترین اولویت  اساسي به عنوان مهم
شود، در  اقتصادي نظام مطرح مي

نویس الحيه به وزارت   پیش۶٣ماده
هبداشت، درمان و آموزش پزشکي 

است که جهت  اجازه داده شده
آزمایش مواد غذایي به اشخاص جموز 

 تأسیس آزمایشگاه خصوصي بدهد
نویس الحيه   پیش۶۴به موجب ماده . 

وزارت هبداشت، درمان و آموزش 
تواند صدور جموزهاي  پزشکي مي

هبداشيت و بازرسي هبداشت غذایي را 
هاي خصوصي واگذار  نیز به شرکت

امري که در کشورهاي غربي . کند
آمیزي جتربه  به شکل موفقیت

است، البته فعالیت آزمایشگاه  شده
اي صدور جموز و بازرسي ه و شرکت

ا باید به صورت دقیق حتت هبداشت غذ
 .نظارت وزارت هبداشت باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۶۵ماده 

با تصویب این قانون مقررلت ناظر   لغو مقررات مغایر
بر مواد خوردني و آشامیدني از 
مقررات ناظر بر مواد آرایشي، 

 .هبداشيت جدا خواهدشد
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  ٣پیوست 
 
 

 قانون منونه غذا
سازمان جهاني هبداشت /ربارسازمان جهاني خوا  

 
از آن جا که . ین منت منونه چارچوب مناسب براي قانون غذا استا

ها و  خانه کشورهاي خمتلف مسؤولیت نظارت بر غذا را به وزارت
اي کلي  نویس به گونه کنند، این پیش هاي متفاوتي واگذار مي سازمان

در این . نداست تا بتواند با شرایط حملي مطابقت پیدا ک شده هتیه
ي دولت  نویس، مسؤولیت تدوین مقررات و اجراي قانون به عهده پیش

مرکزي قرارگرفته اما براي اجراي کامل آن در حدود جغرافیایي حملي 
ي اختیارات را در  اگر کشوري خبواهد مهه. است به مراجع حملي اتکا شده

 تواند کنار سطح ملي حفظ کند، مقررات مربوط به مراجع حملي مي
هاي تدوین کلیه  ي اختیارات و صالحیت در هر حال مهه. گذاشته شود

ي نظارت بر غذا باید در سطح ملي حفظ  مقررات و مقررات عام برنامه
شود تا از وضع مقررات و قواعد متشتت در سطح حملي، استاني و 

این قانون منونه به وسیله برنامه . ایاليت اجتناب شود
ن خواربار جهاني و سازمان جهاني هبداشت استانداردهاي غذایي سازما

شده و مبتين بر برخي قوانني غذا است، در حال حاضر در  پذیرفته
این . شوند کشورهاي پیشرفته و کشورهاي در حال توسعه اجرا مي

هاي مشرتک کشورهاي منطقه آسیا و آفریقاي  نویس در نشست پیش
WHO/FAOاست  بررسي و مورد پشتیباني قرار گرفته. 

 
 قانون غذا
 تبویب مواد

 
 کلیات: خبش اول

 عنوان اختصاري و شروع اجرا -١ماده 
 تفسري -٢ماده 

 
 مقررات عمومي: خبش دوم

 ممنوعیت فروش مواد غذایي مسي، غري سامل و تقليب -٣ماده 
 فریب -۴ماده 
 استانداردهاي غذایي -۵ماده 
د ممنوعیت فروش غذاي فاقد جنس، ماهیت و کیفیت مور -۶ماده 
 تقاضا
 سازي غذا حتت غريهبداشيت فروش و آماده -٧ماده 

 
 واردات و ضمانت: خبش سوم

 واردات -٨ماده 
 ضمانت  -٩ماده 
 ها دفاع -١٠ماده 
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مقررات مربوط به استانداردهاي غذایي، امنیت : خبش چهارم

 غذا و سایر موارد
 مقررات -١١ماده 

 
 اداره و اجرا: خبش پنجم

 اردهاي غذاهیأت استاند -١٢ماده 
 اختیارات بازرسان جماز -١٣ماده 
 هاي رمسي انتصاب و وظایف بازرسان جماز در آزمایشگاه -١۴ماده 
 سایر مأموران جماز -١۵ماده 
   اختیارات وزیر براي اخذ مشخصات ترکیبات غذا -١۶ماده 

 
 هاي قضایي آئني: خبش ششم

 اختیار دادگاه براي لغو جموز -١٧ماده 
 بتعقی -١٨ماده 
 ها جمازات -١٩ماده 
 ها هاي جتزیه و فرض گواهي -٢٠ماده 
 سایر مقررات نوشته) ابقاء(حفظ  -٢١ماده 

 
 کلیات: خبش اول

 ١ماده 
شود و در تارخيي که وزیر  این قانون با عنوان قانون غذا شناخته مي

 .کند، به مرحله اجرا درخواهدآمد با دستور قانوني تعیني مي
 ٢ماده 

 اي دیگر اقتضا کند،  جز در مواردي که منت به گونهدر این قانون،
 

شامل هر گونه توصیف به هر طریق ممکن با هدف تشویق " تبلیغات "
 . مستقیم یا غريمستقیم فروش یا مصرف هر غذا است

 : عبارت است از)" قلم(کاال "
 هر غذا یا مواد تبلیغي و بر چسب زني مرتبط با آن ) الف

بندي یا انبار هر  ، نگهداري و بستههر چیزي که در هتیه) ب
 .گريد غذا مورد استفاده قرار مي

" عبارت است از هر شخص صاحب صالحیت که کتبا" جماز) بازرس(مأمور "
توسط وزیر یا مرجع حملي با تصویب وزیر براي اهداف این قانون 

 و ١٢به منظور اخذ منونه به موجب ماده ) الف. (است مأموریت یافته
هاي رمسي و اخذ گزارش از  نون و ارایه آن به آزمایشگاه این قا١۴
 هم رتبه یا با رتبه policy شامل یک مأمور ١٣ها به موجب ماده  آن

باالتر از دستیار بازرس و یک مأمور اداره گمرک و مالیات منصوب 
 از سوي بازرس گمرک و مالیات

 .شود  تشکیل مي١٢یعين هیأت غذا که به وسیله ماده " هیأت"
شده براي  شده یا عرضه شامل هر قلم کاالي تولیدشده، فروخته" غذا"

استفاده به عنوان خوردني، آشامیدني براي مصرف انساني و جویدني 
 .دهنده مواد خوردني، آشامیدني و جویدني و اجزاي تشکیل

به معين هرگونه شرایط و اوضاع و احوايل است که " شرایط ناسامل"
تواند آن را به  ذا به کثیفي شود یا ميتواند موجب آلودگي غ مي

 .بار براي سالميت تبدیل کند خطرآفرین و زیان
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شامل هر گونه نشان، عالمت و نوشته، تصویر و یا سایر " برچسب"
شده، برجسته  است یا به صورت نوشته، چاپي، استنسیل مواد توصیف شده

ه هر شده یا در داخل جعبه قرارگرفته و مهرا شده یا ضمیمه یا حک
 . گونه غذا است

 :شامل" مراجع حملي"
 شوراي شهرداري) الف

 شوراي شهر، یا شوراي روستایي) ب
به معين آزمایشگاهي است که توسط مأموران داراي " آزمایشگاه رمسي"

 .شود صالحیت به موجب این قانون اداره مي
در داخل آن " یا جزا" هر چیزي که هر گونه غذا کال" بندي بسته"

بندي شده و شامل سبد، سطل، سیين یا ظريف از هر  ته یا بستهقرارگرف
 .شود نوع اعم از این که بسته باشد یا باز مي

 : شامل" حمل"
هر گونه ساختمان یا چادر یا دیگر ساختارهاي دائمي یا ) الف

پیوسته به زمني که بنا در آن قرارگرفته و هر گونه زمیين که 
ها و وسایل محل و  ا و کشيته مرتبط با آن است و شامل کامیون

 .شود نقل مي
 هرگونه اشاره به حمل به معين اشاره به هر ١٢از نظر ماده ) ب

خیابان، فضاي باز، فضاي معرب عمومي، دوچرخه یا دیگر وسایل 
بندي،  داري، بسته محل و نقل مورد استفاده براي هتیه، نگه

 .شود مي جایي کاال تلقي سازي، جابه ذخريه
است و ) در غذا(مل ساخت، فرآوري و هر گونه دخالت شا" هتیه"
 .باید بر این اساس تفسري شود" کردن هتیه"
داري، منایش، انتقال، حتویل یا  شامل اجياب، تبلیغ، نگه" فروش"

 ...کردن براي فروش و آماده
 .شامل قایق و کرافت است" کشيت"
 

 مقررات عمومي :خبش دوم
 ٣ماده 

 د یا بفروشد كه هر كس غذایي را آماده كن
درون آن یا روي آن مواد مسي یا مضر براي سالمت وجود ) الف

 یا  داشته باشد، 
حاوي هر نوع ماده فاسد، گندیده، پوسیده، معیوب،كثیف و ) ب

 یا  نامناسب براي مصرف انسان باشد، یا 
 تقليب باشد، ) ج

 .شود جمرم شناخته مي
 

 ۴ماده 
كننده یا متقلبانه نسبت به  مراههر كس غذایي را به صورت كاذب، گ 

 تركیبات و سالمت آن یا  بر  خصوصیات، ماهیت، ارزش، مواد، كیفیت،
شود، بسته بندي ،  خالف مقرراتي كه حتت این قانون وضع مي

سازي یا تبلیغ كند و یا به فروش رساند، جمرم  گذاري، آماده عالمت
 . شود شناخته مي

 
 ۵ماده 

شود، هر  خاصي براي غذایي در نظر گرفته در صورتي كه استاندارد  
كس كه آن غذا را بر خالف آن استاندارد یا به صورتي كه امكان 
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بندي،  بسته باشد،  اشتباه با غذایي كه داراي استاندارد مزبور مي
سازي یا تبلیغ كند و یا به فروش رساند، جمرم  گذاري، آماده عالمت

 . شود شناخته مي
 

 ۶ماده 
 فریب خریدار غذایي را كه مطابق با ماهیت، هر كس كه با 

تركیبات، كیفیت و یا مواد مورد درخواست خریدار نباشد به وي 
 . شود بفروشد، جمرم شناخته مي

 
 ٧ماده 

هر كس كه غذایي را حتت شرایط غري هبداشيت به فروش رساند یا، آماده  
 شناخته  جمرم بندي كند و یا براي فروش نگه داري كند، سازي یا بسته

 . شود مي
 

 ها واردات، ضمانت و دفاع: خبش سوم
 ٨ماده 

اي كه با   واردات هر ماده ،)ب(بر اساس مقررات بند ) الف
 . باشد  ممنوع مي مقررات این قانون مطابقت ندارد،

شود، در ............. اگر غذایي كه قرار است وارد ) ب
ین قانون نقض مقررات ا......... صورت به فروش رسیدن در 

زني جمدد یا باز  توان آن ماده را براي برچسب  مي  گريد، صورت مي
وارد .......... فرآوري مهاهنگ با مقررات این قانون، به 

 ماه از تاریخ ورود، اقدامات فوق ٣كرد و در صورتي كه ظرف 
 ماه و ١ واردكننده باید ظرف  بر روي آن  ماده  صورت نگريد،

گردد، آن ماده را صادر مناید  یر تعیني ميیا فرصيت كه توسط وز
و در صورتي كه صادر نشود ، به دستور وزیر ضبط و تعیني 

 . تكلیف گردد
 

 ٩ماده 
اي  كننده و یا داليل نباید ماده هیچ تولیدكننده یا توزیع) الف

اي بفروشد مگر با ضمانت كتيب در فرم خمصوصي كه   را به فروشنده
گردد به حنوي كه    و كیفیت كاال مطلعفروشنده بتواند از ماهیت

توان آن ماده را قانونًا بر اساس مقررات این  مشخص باشد مي
 . قانون به فروش رساند

را نقض كند یا ) الف(در صورتي كه شخصي مقررات  بند ) ب
 .شود  جمرم شناخته مي نامه كاذب اعطاء كند، ضمانت

 
  ١٠ماده 

اثبات موارد زیر  این قانون، در رسیدگي به هر جرم ارتكابي حتت 
 :شود تلقي مي) قابل قبول(براي خوانده دفاع 

است و   خوانده غذا را از شخص دیگري خریداري كرده )الف
 این قانون دریافت منوده و سپس ٩نامه كتيب طبق ماده  ضمانت

 .است غذا را با مهان شرایط خریداري شده، به فروش رسانده
طمینان حاصل كند كه فروش آن ماده توانسته ا منطقًا مني)  ب

 .باشد ناقض مقررات این قانون مي



 102 

وي تبلیغي را  در رابطه با جرامي مربوط به انتشار آگهي، ) ج
براي انتشار به صورت معمويل دریافت كرده و دلیلي نداشته 

 . تصور كند كه جرمي اتفاق خواهد افتاد
 

یت غذایي مقررات مربوط به استانداردها و امن: خبش چهارم
 و سایر موارد 

  ١١ماده 
تواند نسبت  بدون خدشه به سایر مقررات این قانون، وزیر مي) الف

اخلصوص موارد  به وضع مقرراتي در خصوص استانداردهاي غذایي و علي
 ذیل، اقدام مناید، 

  :تواند مقرراتي را نسبت به موارد ذیل وضع مناید وزیر مي) ب
ادة غذایي یا گروهي از مواد دن یك مبو قليببراي اعالم ت .١

اي  غذایي به واسطه وجود یا افزودن یا استخراج یا حذف ماده
،خاص یا گروهي از مواد خاص در آن

 نسبت به  .٢
بندي، عرضه، منایش و تبلیغ براي فروش   بسته گذاري، برچسب) الف

 غذا،
 بندي غذا،  اندازه، بعد و سایر خصوصیات بسته) ب
 خاص در غذا جهت جلوگريي از گمراه شدن اي استفاده از ماده) ج

كننده یا خریدار در خصوص كیفیت، كمیت ،  یا فریب خوردن مصرف
یا امنیت غذا و جهت ماهیت خصوصیات ، ارزش، تركیب، اثرات، 

  ،كننده یا خریدار  به سالمت مصرف جلوگريي از آسیب
 استاندارد تركیب ، استحكام ، قدرت ، خلوص، تعینيبراي  .٣

و سایر خصوصیات هر ماده غذایي یا مواد تشكیل دهنده  كیفیت
 آن، 

 جهت تضمني مهاهنگي با  نسبت به واردات و صادرات ماده غذایي، .۴
  این قانون،

سازي، محل  بندي، ذخريه  بسته داري، سازي، نگه نسبت به روش آماده .۵
كننده و  و آزمایش ماده غذایي به منظور حفظ سالمت مصرف

كننده و رعایت  ز آسیب به مصرفخریدار و جلوگريي ا
 ها،  استانداردهاي هبداشيت در این گونه فعالیت

نسبت به محل كاالهایي كه حتت مقررات این قانون قرار دارند و  .۶
  هاي مورد استفاده در وسائل نقلیه مربوطه، از مجله پروانه

جهت الزام فروشندگان مواد غذایي به نگه داري دفاتر و  .٧
هت عمل كرد و اجراي مناسب این قانون، سوابقي كه هیأت، ج
 الزم تشخیص مي دهد،

جهت تأمني بررسي و جتزیه و حتلیل ماده غذایي در راستاي اهداف  .٨
ي  این قانون و جهت تعیني تعرفه پرداخيت براي این بررسي و حنوه

  آن،
برداري از مواد در راستاي اهداف این قانون  جهت تأمني منونه .٩

 یا هر هدف دیگر،
 حذف یك ماده جهت  .١٠

 غذایي از متام یا برخي از مقررات این قانون و شرایط آن، 
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نسبت به اعطاي پروانه   .١١
یا افراد دست / شود و به امالكي كه مواد غذایي در آن هتیه مي

 اندر كار هتیه این مواد، و 
گريي در مورد  تصمیم .١٢

سایر مواردي كه به موجب این قانون باید یا مي تواند تعیني 
 .شود

وزیر باید قبل از وضع مقررات، با هیأت و سایر سازماایي كه  )ج 
به نظر وي منایندگي اشخاصي را دارند كه منافعشان با وضع مقررات 

گريد، مشورت مناید مگر در موارد اضطراري  به شدت حتت تأثري قرار مي
  تواند بدون مشورت مقرراتي را وضع كند، كه مي

 مفاد هر گونه مقرراتي كه به موجب ارتكاب هر عملي مغایر با) د
 . باشد است، از سوي هر شخصي جرم مي شده این ماده وضع 

شود  اگر مقرراتي كه حتت این قانون یا سایر قوانني وضع مي) ه
اي را به غذا منع و یا حمدود سازد، افزودن  ده افزودن عنصر یا ما

 گونه ماده یا عنصر مزبور، اگر ناقض مقررات مذكور باشد، این
شود كه ماده غذایي را به ماده مضر براي سالمت تبدیل  تلقي مي

 . كند مي
شود تركیب  اگر مقرراتي كه حتت این قانون یا سایر قوانني وضع مي) و

خاصي را براي ماده غذایي در معرض فروش تعیني كند و یا افزودن 
ن ماده یا عنصري را به آن منع یا حمدود سازد، در راستاي اهداف ای

شود كه خریدار، ماده غذایي را كه  طور در نظر گرفته ميماده این
با  شرایط و مفاد مندرج در مقررات مزبور مطابقت داشته تقاضا 

  كرده است مگر آنكه خالف آن ثابت شود،
 مقرراتي را در رابطه با  تواند پس از مشورت با هیأت،وزیر مي) ز

 . ایداعمال هر یك از مفاد این قانون، وضع من
 

 مدیریت و اجرا: خبش پنجم
 ١٢ماده 

a.  به منظور ارایه مشاوره به او و اجنام هیأتي را وزیر باید 
 .کند، تشکیل دهد سایر وظایفي که تعیني مي

b.  ،اعضاي هیأت باید متشکل باشد از اشخاص با جتربه در تولید
ي علمي، فين، مدیریيت یا  توزیع یا مصرف غذا یا داراي جتربه

 .کند هایي که وزیر تعیني مي هاي رمسي از خبش ا و مقامجتاري غذ
c.  هیأت باید به صورت منظم به وزیر گزارش ارایه دهد، این

ها باید منتشر شوند، مگر این که وزیر طور دیگري  گزارش
 .تصمیم بگريد

d. هایي را به منظور  تواند گروه چه وزیر الزم تشخیص دهد مي چنان
 از سالمت و استاندارد غذا زیر هایي بررسي مسایل خاص یا جنبه

 .نظر هیأت تشکیل دهد
 

 ١٣ماده 
a( تواند در هر ساعيت که براي اجنام وظایف خود مناسب  بازرس جماز مي

 : دهد تشخیص مي
i.  به هر مکاني که به عقیده او در آن جا موادي که این

قانون در مورد آن قابل اعمال است، تولید، نگهداري، 
شده مواد مذکور را  شوند، وارد ش ميبندي، انبار یا پخ بسته
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چنني  هم. برداري کند ها منونه مورد بررسي قرارداده و از آن
تواند هر چیزي را که به عقیده او براي هتیه، نگهداري،  مي

بندي، انبار یا توزیع این مواد مورد استفاده قرار  بسته
 .تواند مورد استفاده قرارگريد، بازرسي کند گريد یا مي مي

ii. اي را که بنا بر  گونه هواپیما، کشيت یا وسیله نقلیههر
اي که  ها هر ماده دالیل متعارف به عقیده او از طریق آن

شود، متوقف، بازرسي  مشمول مقررات این قانون است، محل مي
یا توقیف کند و مواد مذکور را مورد بازرسي قرارداده و 

 .اري کندبرد ها براي اهداف مقرر در این قانون منونه از آن
iii.  هر پاکت یا ظريف را که به عقیده او حاوي موادي است که

گردد، باز کرده و مورد  ها اعمال مي این قانون در مورد آن
 .بررسي قراردهد

iv.  دفاتر، اسناد یا سایر مکتوباتي را که در اماکن مذکور در
قراردارند و به عقیده او حاوي مطاليب در ) i(پاراگراف 

 قانون در باره ي مواد مشمول این ارتباط با اجراي این
ها تصویر یا رونوشت هتیه  قانون هستند بررسي کند و از آن

 .مناید
v.  هر زمان که الزم است موادي را که به عقیده او از طریق یا

است، توقیف  ها مقررات این قانون نقض شده در ارتباط با آن
 .یا مصادره کند

b( کند باید در صورت  دام ميبازرس جمازي که مطابق مقررات این خبش اق
 .تقاضا، مدرک شناسایي خود را ارایه دهد

c( چه مالک، متصرف، شخصي که مسؤول اماکين است که بازرس  چنان
است  به آن جا وارد شده) a(بند ) i(دار بر اساس پاراگرف  صالحیت

یا هر شخصي که در این اماکن قرار دارد، در حدود اختیارات 
کاري نکنند یا اطالعاتي که او   او همبازرس به صورت متعارف با

به صورت متعارف الزم دارد، در اختیارش قرار ندهند، به جمازات 
 .حمکوم خواهند شد

d(  هر شخصي که در مقابل بازرس جماز حني اجنام وظایف او مقاومت کند
یا مانع اجنام وظیفه توسط بازرس مطابق مقررات این قانون گردد 

وظایف در چارچوب این قانون تالش کند یا براي منع او از اجنام 
 .جمرم است و به جمازات حمکوم خواهد شد

e( به صورت کتيب یا شفاهي به بازرس جمازي که " هر شخصي که عمدا
مشغول اجنام وظایف خود مطابق مقررات این قانون است اطالعات غلط 

 .کننده ارایه دهد، جمرم است و به جمازات حمکوم خواهدشد یا گمراه
f( س جماز باید پس از حصول اطمینان از این که مقررات این بازر

است، ماده مذکور را از  شده رعایت شده قانون در مورد کاالي توقیف
 .توقیف خارج کند

g( باشد  اي را توقیف کرده چه بازرس جماز مطابق این قانون ماده چنان
و مالک آن یا شخصي که ماده مذکور در تصرف اوست در زمان توقیف 

کردن این ماده راضي باشد ممکن است ماده مذکور ختریب  دومبه مع
. کند معدوم شود گردد یا به طریق دیگري که بازرس جماز تضمني مي

چه مالک یا شخصي که ماده در تصرف اوست راضي به ختریب آن  چنان
کردن آن را از دادگاه  تواند ختریب یا معدوم نباشد، بازرس جماز مي

دهد  تواند هر رأیي را که مناسب تشخیص مي تقاضا کند، دادگاه مي
 .صادر کند
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h( اي بر اساس پاراگراف  چه ماده چنان)a ( بند)این ماده توقیف ) ١
شده باشد و مالک آن مطابق این قانون مرتکب جرم باشد، کاال ممکن 

 .ي دیگري معدوم گردد است به دستور دادگاه ختریب و یا به شیوه
i(  مبناي این قانون را بدون اجازه شخصي که ماده توقیف شده بر

جا کند، تغیريدهد یا به هر طریقي در آن دخالت  به بازرس جماز جا
 .مناید، جمرم است و به کیفر حمکوم خواهد شد

j( است به تشخیص بازرس  هر ماده را که مطابق این قانون توقیف شده
اند نگهداري یا انبار  توان در مهان اماکين که توقیف شده جماز مي

 .د یا به تشخیص او به هر مکان مناسب دیگري منتقل منودکر
k( است یا منونه  کرده اي را که توقیف تواند هر ماده بازرس جماز مي

است جهت جتزیه و  هایي را که خود او برداشته ها را یا منونه آن
 .هاي رمسي ارایه دهد حتلیل یا آزمایش به آزمایشگاه

 
 ١۴ماده 

a( ي که در آن به صورت مستقیم یا ا هیچ شخصي نباید در منطقه
غريمستقیم به جتارت غذا یا کسب و کاري مرتبط با فروش غذا 

 .اشتغال دارد به عنوان بازرس جماز انتخاب گردد
b( داري که توسط وزیر به عنوان مدیر در آزمایشگاه  هر مأمور صالحیت

اي را که بر  است باید در اسرع وقت ممکن، منونه رمسي استخدام شده
است جتزیه و حتلیل یا آزمایش کند و به   این قانون برداشتهاساس

اي حاکي از  نامه است گواهي برداري کرده داري که منونه بازرس صالحیت
نامه باید به  نتیجه جتزیه و حتلیل با آزمایش ارایه دهد، گواهي

 .کند، تنظیم گردد شکلي که وزیر با مشورت هیأت تعیني مي
 

 ١۵ماده 
 در ارتباط با هر موضوعي که به نظر او منافع عمومي تواند وزیر مي

دهد، به مأمور عمومي دستوردهد که  کننده را حتت تأثري قرارمي مصرف
هایي از هر ماده غذایي هتیه کند، مأمور  جهت جتزیه و حتلیل منونه

عمومي داراي کلیه اختیارات مقرر براي بازرس جماز در این قانون 
ا او این قانون مانند خود بازرس اعمال خواهد بود و در رابطه ب

 .خواهد شد
 

 ١۶ماده 
a( تواند به هر شخصي که در زمان صدور دستور یا پس از آن  وزیر مي

کردن و یا  به کسب و کاري اشتغال دارد که متضمن تولید، وارد
اي است که این قانون در مورد آن اعمال  استفاده از هر ماده

که به موجب دستور مذکور تعیني گردد، دستور دهد در موقعي  مي
ي استفاده  شده را در مورد ترکیب و حنوه گردد، جزئیات تعیني مي

شده یا در روند کسب و کار جهت فروش  ماده مذکور که فروخته
است یا در هتیه ماده غذایي مورد استفاده  اختصاص یافته

 .است ارایه دهد قرارگرفته
b(  بدون حتدید عمومیت حکم بند)a (لذکر، دستوري که مطابق این ا فوق

 :توان اعالم جزئیات زیر را تقاضا کرد شود، مي بند صادر مي
i. جزئیات مربوط به ترکیب و فرمول شیمیایي ماده 
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ii. اي که طبق آن این ماده براي هتیه  جزئیات مربوط به شیوه
است یا قرار است مورد  ماده غذایي مورد استفاده قرارگرفته

 .استفاده قرارگريد
iii. ت راجع به حتقیقاتي که به منظور تعیني مضار یا دیگر جزئیا

شده با استفاده از آن  اثرات احتمايل ماده یا حمصول تولید
بر هبداشت و میزان ضرر یا تأثري آن توسط شخص شاغل به کسب 

 .است و کار مورد نظر یا براي آگاهي او اجنام شده
iv. ي ماده جزئیات راجع به حتقیقاتي که به منظور تعیني اثر مجع

کند  بر سالمت شخصي که به مقدار متعارف از آن استفاده مي
توسط شخص شاغل به کسب و کار مورد نظر یا جهت آگاهي او 

 .است اجنام شده
c(  هیچ کدام از جزئیاتي که بر مبناي دستور مقرر در این خبش

شده یا اطالعات مربوط به کسب و کار شخصي که با استفاده  ارایه
است نباید بدون رضایت مکتوب قبلي   به دست آمدهاز جزئیات مذکور

مگر براي اجنام . شخص شاغل به کسب و کار مورد نظر افشا گردد
وظایف مقرر در این قانون، هر شخصي که جزئیات یا اطالعات مذکور 
را بدون رعایت مقررات این بند افشاء کند جمرم است و به جمازات 

 .حمکوم خواهد شد
 

 ي حقوقيها تعقیب: خبش ششم
 ١٧ماده 

a(  در صورت حمکومیت شخص به دلیل ارتکاب یکي از جرامي موضوع این
تواند عالوه بر جمازاتي که به موجب قانون قابل  قانون، دادگاه مي

اعمال است، هر جموزي را که مطابق هر قانون نوشته به این شخص 
 .است، ابطال کند اعطاء شده

b( رامي موضوع این قانون چه شخصي به دلیل ارتکاب یکي از ج چنان
اي را که به  تواند دستور ضبط هر ماده باشد، دادگاه مي حمکوم شده

است یا هر شیئي  وسیله آن یا در ارتباط با آن جرم ارتکاب یافته
با ماهیت مشابه که به شخص حمکوم تعلق دارد یا در تصرف اوست و 

 این است، صادر کند به حمض صدور به مهراه ماده مذکور یافت شده
ي تعیني شده توسط  دستور مواد و اشیاء مذکور ممکن است به شیوه

 .دادگاه معدوم گردد
 

  ١٨ ماده 
a( چه آزمایشگاه رمسي که ماده مشول مقررات این قانون را جتزیه  چنان

نامه خود را صادر کند و  است، گواهي و حتلیل یا آزمایش کرده
ون جرمي واقع نامه حاکي از آن باشد که مطابق این قان گواهي

دار  دادگاه بدوي و صالحیت..........تواند  است بازرس جماز مي شده
تسلیم شده یا منونه در .......در آن جا حملي که ماده فروخته شده

 .است طرح دعوا کند شده جا برداشته آن
b( شود، حمتوي هر  هایي که به موجب این قانون اجنام مي در رسیدگي

شود که در روي بسته یا پاکت  داد ميبسته یا پاکت آن چیزي قلم
 .است، مگر این که خالف آن اثبات گردد اوصاف آن قید شده

 
 ١٩ماده 
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a( ها  گريد، اخطاریه در تعقیب کیفري که بر اساس این قانون صورت مي
چنني  باید متضمن جزئیات راجع به جرم یا جرامي مورد ادعا و هم

ز انقضاء چهارده روز باشد و نباید قبل ا کننده نام مأمور تعقیب
 .از تاریخ ابالغ قابل اعاده گردد

b(  شخصي که به دلیل ارتکاب یکي از جرامي موضوع این قانون حمکوم
اي زیر ]است به جمازات  شده و براي آن جمازات خاص دیگر مقرر نشده

 :حمکوم خواهدشد
i. جزاي .............. براي ارتکاب اولني جرم به حداکثر

  یا هر دو جمازات جزاي نقدي و حبسنقدي یا سه ماه حبس
ii. جزاي .............. براي ارتکاب جرم بعدي به حداکثر

 نقدي یا شش ماه حبس یا هر دو جمازات جزاي نقدي و حبس
c( کردن مرتکب  چه حمرز گردد جمرم جرم را به قصد اغوا یا گمراه چنان

جزاي نقدي یا حداکثر ........... است به حداکثر  شده
 .حبس یا هر دو جمازات حمکوم خواهدشد..... ..........

 
 ٢٠ماده 

 :گردد در هر دعوایي که بر اساس این قانون اقامه مي
a( نامه جتزیه و حتلیل که توسط مدیر آزمایشگاه رمسي امضاء  گواهي

است به عنوان دلیل معترب براي اثبات موضوعات مندرج در آن  شده
مشروط بر این ) ت شودمگر این که خالف آن اثبا(شود  مي پذیرفته

 :که
i. است بتواند حضور  نامه علیه او صادر شده شخصي که گواهي

است جهت  مأمور رمسي را که جتزیه و حتلیل را اجنام داده
 . بازجویي متقابل درخواست کند

ii. خواهد آن را ارایه دهد، قبل از رسیدگي به  شخصي که مي
ایه شود نامه علیه او ار دعوا، به شخصي که قرار است گواهي

اي حاکي از قصد خود به مهراه تصویر  به صورت متعارف اطالعیه
نامه دلیل  صورت گواهي نامه تسلیم کند، در غري این گواهي

 .شود قلمداد مني
b( چه پاکت یا بسته حاوي ماده مشول این قانون، متضمن نام،  چنان

بندي  شده شخصي باشد که آن را تولید یا بسته نشاني یا عالمت ثبت
ده، این امر دلیلي معترب است بر این که حسب مورد ماده توسط کر

مگر این که خالف آن . (است بندي شده شخص مذکور تولید یا بسته
 )اثبات شود

c( مصرف انساني دارد، فروخته یا " اي که نوعا چه ماده چنان
شود، یا جهت فروش نگهداري یا منتقل گردد، فرض این است که  عرضه

شود،  شده یا قرار است فروخته ف انساني فروختهحسب مورد براي مصر
 .تا زماني که خالف آن اثبات گردد

d( اي که مصرف انساني دارد در اماکين پیدا شود که  چه ماده چنان
براي هتیه، انبارکردن یا فروش آن ماده مورد استفاده قرار 

براي تولید حمصوالتي با " اي نوعا گريند و در صورتي که ماده مي
گريد در اماکين پیدا شود که  قرار مي ساني مورد استفادهمصرف ان

شود، فرض  کردن یا فروش این حمصوالت استفاده مي براي هتیه، انبار
شوند یا  شود که قرار است این مواد براي مصرف انساني فروخته مي

جهت تولید حمصوالتي با مصرف انساني براي فروش، مورد استفاده 
 .الف آن اثبات شودقرارگريند، مگر این که خ
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e( اي که  تواند در ترکیب یا هتیه هر ماده اي که مي چه ماده چنان
مصرف انساني دارد، مورد استفاده قرارگريد، در اماکين " نوعا

شود که  شوند، فرض مي جا تولید مي پیدا شود که این مواد در آن
اند، مگر این  شده این مواد براي استفاده مذکور، در نظر گرفته

 .الف این امر اثبات گرددکه خ
 

 ٢١ماده 
مقررات این قانون باید به مقررات سایر قوانني احلاق گردد و نباید 

 .ناسخ دیگر قوانني مکتوب قلمداد شود
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴پیوست 

 ١٩٨٣ مالزي -قانون غذا

 مقدمه: قسمت اول
  عنوان اختصاري، اعمال و اجرایي شدن-١خبش 

 و در كل نام دارد ١٩٨٣حتت عنوان قانون مواد غذایي  این قانون -١
 .استمالزي الزم االجرا 

 این قانون در تارخيي كه توسط وزیر در روزنامه منتخب وي به -٢
هاي متفاوتي  تواند تاریخ  وزیر مي،شود االجرا مي اطالع عموم برسد الزم

ت به را براي اجرایي شدن این قانون در خبشهاي خمتلف مالزي یا نسب
 . کندینيتعهریك از مواد قانون، 



 109 

  تفسري-٢خبش 
 -شود در این قانون جز در مواردي كه مفهوم دیگري از منت برداشت مي

شامل عرضه به هر روش جهت افزایش مستقیم یا غريمستقیم " تبلیغ "
 باشد؛ فروش یا توزیع یك ماده غذایي مي

 اشد؛ب  مي٣به معناي كارشناس منتخب طبق خبش " كارشناس"
شامل حیوانات چهارپا و پرندگان اهلي و وحشي ، ماهي ، " حیوان"

حشرات یا خزندگان است كه متام یا قسميت آن مورد مصرف انسان قرار 
 گريد؛ مي
آالت ،  شامل متام یا قسميت از هر وسیله ، ابزار ، ماشني" دستگاه "

 فروش سازي ، نگهداري ، ه  ساخت، آماددرجتهیزات یا اشیایي است كه 
 گريد؛  قرار مي مورد استفادهیا هتیه هر نوع ماده غذایي

به معناي آزمایشگاهي است كه توسط وزیر " آزمایشگاه تأیید شده"
 مورد تأیید قرار گرفته باشد؛

 و كارمندان هبداشت مأمورانبه معناي هریك از " االختیار مأمور تام"
 شرایطي است كه یا بازرسان وزارت هبداشت یا هر مقام یا شخص واجد

 ، منصوب گردد؛٣االختیار بر مبناي خبش  توسط وزیر به صورت تام
 باشد؛ به معناي مدیر خدمات هبداشيت وزارت هبداشت مي" مدیر" 
 باشد؛ به معناي مدیركل هبداشت وزارت هبداشت مي" مدیر كل "
شامل هر نوع گردمهایي اجتماعي، تفرحيي، فستیوال، " سرگرمي"

 باشد؛ ازي، اجرا، مسابقه، ورزش یا مترین مهارت ميمنایشگاهي، ب
شامل هر كاالي تولید شده ، فروخته شده یا ) غذایي(ماده خوراكي" 

ارائه شده جهت استفاده خوراكي یا نوشیدني توسط انسان و یا 
كاالیي است كه در ساخت یا تركیب ، آماده سازي یا نگهداري هر نوع 

گريد و  مورد استفاده قرار مي) يخوراكي یا آشامیدن(ماده غذایي 
 شود؛ جات ، مواد جویدني و عناصر سازنده آا مي شامل شريیين

به معناي آوردن یا باعث ورود شدن به مالزي از طریق " واردات "
زمیين، دریایي یا هوایي جهت فروش از هر جایي خارج از خاك مالزي 

 مهان خودرو یا باشد اما شامل ورود مواد غذایي كه ثابت شود با مي
اند بدون هرگونه انتقال  كشيت یا هواپیمایي كه به مالزي آورده شده

 شود؛  دیگر قرار است از كشور خارج شوند ، مني به وسیله نقلیه
شامل هر فرد اعم از مالك، ارسال كننده، گرينده، " واردكننده "

مناینده یا دالل است كه متصرف یا مسوول نگهداري یا كنرتل غذاي 
 وارداتي است؛

شامل هر نوع عالمت، عالمت جتاري، نشانه یا مطلب تصویري " برچسب "
یا توصیفي است كه روي ماده غذایي نوشته، چاپ، استنسیل، حك، 
نقاشي و یا برجسته شده باشد یا به آن الصاق شود و یا به نوعي 

 مهراه با ماده غذایي باشد؛
بیوژیك، شیمیایي، شامل بررسي فیزیكي ، میكرو" بررسي پزشكي"

تواند منونه برداري  سرولوژیك، ارویولوژیك و آزمایشاتي است كه مي
 از بافت یا مواد زائد را جهت بررسي شامل گردد؛

شامل هرچیزي است كه كل و یا خبشي از ماده غذایي در " بندي  بسته"
آن یا از طریق آن پوشش داده شود، احاطه شود، گنجانده شود، قرار 

بندي شود و شامل هر نوع سبد، سطل، كازیه،  ه طریقي بستهگريد یا ب
 باشد؛ ظرف و خمزن اعم از باز و بسته نیز مي

 -شامل" ملك"
ساختمان، چادر یا بناي دائمي به تنهایي و یا  مهراه با : الف

زمیين كه بر روي آن قرار گرفته است و مهینطور هر زمني جماور كه 
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 وسیله نقلیه اعم از ماشني، كشيت یا گريد و هر مورد استفاده قرار مي
 هواپیما؛ و 

 هر خیابان ، حموطه باز یا مكان عمومي، دوچرخه ۴در خصوص خبش : ب
یا هر وسیله نقلیه مورد استفاده جهت آماده سازي، نگهداري ، 

بندي ، انبار كردن، محل ، توزیع یا فروش هر نوع ماده غذایي  بسته
 باشد؛ مي
 شود؛ خت ، پردازش و هر نوع عملیات ميشامل سا" آماده سازي"
اي از آا  شامل ضبط مواد غذایي به طور كلي یا منونه"  و موممهر"

 شود؛ كه براي بازرسي تا آماده شدن نتیجه مي
شامل عرضه، نگهداري، در معرض فروش قرار دادن، انتقال ، " فروش"

ي ، تبدیل سازي براي فروش یا تبدیل ، صورت بند ، حتویل یا آماده محل
 شود؛ و محل یا حتویل براي فروش مي

باشد و شامل  به معناي هر نوع گیاه یا خبشي از آن مي" مادة گیاهي"
خبش سخت، ریشه، پوسته، دكمه، ریزدم، برگ، ساقه، گل، جوانه، 

 شود؛ شاخه، میوه، دانه و عصاره آا مي
 

 مدیریت و اجرا: قسمت دوم
 االختیار  تامنمأمورا انتصاب كارشناس و -٣خبش 

تواند در صورتي كه الزم بداند تعدادي كارشناس را براي   وزیر مي-١
مقاصد این قانون منصوب مناید ومقرراتي را در خصوص شرایط، وظایف 

وزیر باید فهرسيت از كارشناسان منصوب . و حنوه عملكرد آا وضع كند
ي متقضي شده هتیه یا اقدام به هتیه مناید و این فهرست در زماا

 .مورد جتدید نظر قرار گريد
االختیار را   تواند در صورت صالحدید تعدادي مأمور تام  وزیر مي-٢

جهت اجراي مقاصد این قانون منصوب مناید و باید به هر مأمور 
االختیار، گواهینامه اختیار اعطا شود كه این گواهینامه در هر  تام

آید معترب و دال بر  رسیدگي حقوقي كه حتت این قانون به عمل مي
 ].مگر خالف آن ثابت شود[باشد اختیارات مأمور مي

اي كه مؤثر بر منافع عمومي  تواند در خصوص هر مسأله  وزیر مي-٣
كند، به هر مأمور دوليت اختیار دهد كه از هر  كنندگان تلقي مي مصرف

برداري و آن را مورد بررسي قرار دهد و آن  نوع ماده غذایي منونه
االختیار را در آن رابطه   تاممأموران باید كلیه اختیارات مامور

االختیار  داشته باشد و از نظر این قانون به عنوان مأمور تام
 .شود شناخته مي

االختیار منصوب شده براساس این خبش،   تاممأموران كارشناسان و -۴
 .شوند به عنوان مستخدمني دولت به تعبري قانون جزا شناخته مي

 
 

 االختیار  اختیارات مأمور تام-۴خبش 
 -تواند در ساعات متعارف جهت اجنام وظیفه االختیار مي   مأمور تام-١

 وارد هر ملكي كه به اعتقادي مواد غذایي حتت مشول این قانون -الف
بندي ، ذخريه، محل ، توزیع و یا فروخته  در آن نگهداري ، بسته

 بررسي قرار داده و از شود، بشود و هر نوع ماده غذایي را مورد مي
سازي؛  اش جهت آماده برداري كند و هرچیزي را كه به عقیده آن منونه

، توزیع یا فروش ماده غذایي مورد  بندي، ذخريه، محل  نگهداري، بسته
گريد یا قابلیت استفاده دارد، حتت بررسي قرار  استفاده قرار مي

 دهد؛
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ه به دالیل معقول اي را ك  هر هواپیما، كشيت یا وسیله نقلیه-ب
شود، متوقف  معتقد است در آن مواد غذایي حتت مشول این قانون محل مي

، جستجو یا بازداشت كند و مواد غذایي داخل آن را مورد بازرسي 
 برداري كند؛  قرار دهد و از آن براي مقاصد این قانون منونه

ون اي را كه معتقد است حاوي مواد غذایي مشمول این قان  هر بسته-ج
 باشد، باز كند و مورد بررسي قرار دهد؛ مي
" الف" هر كتاب، سند یا گزارشي را كه در امالك مذكور در بند -د

یابد و به اعتقاد وي حاوي اطالعاتي مربوط به اجراي این قانون  مي
در خصوص مواد غذایي مشمول آن باشد، مورد بررسي قرار دهد و از 

 آن كپي یا خالصه هتیه كند؛
تور ارائه كارت شناسایي ثبت ملي، گواهینامه ثبت شركت یا دس_ هـ

 هر سند مرتبطي را بر اساس صالحیت خود در این خصوص صادر كند؛
 به مدتي كه الزم است هر نوع ماده غذایي یا جتهیزاتي را كه -و

معتقد است بدان وسیله ختلفي از مقررات این قانون صورت گرفته یا 
 مزبور داشته باشد، مصاده یا بازداشت تواند ارتباطي با ختلف مي

 كند؛
سازي ، نگهداري ،   هر نوع ماده غذایي یا جتهیزاتي را كه آماده-ز

، توزیع یا فروش آن مغایر با این قانون  سازي، محل بندي، ذخريه بسته
 گذاري یا مهر و مم مناید؛ به نظر برسد ، عالمت

هینامه اختیارات خود االختیار باید در صورت نیاز گوا  مأمور تام-٢
 .را ارائه كند

 هر مالك، متصرف، یا شخصي كه مسوول امالك مذكور در بند الف -٣
 است و یا هر شخص دیگري كه در آن امالك باشد و با مامور ١زیر خبش 

االختیار مهكاري قابل قبول را در حدود اختیاراتش ننماید یا  تام
 در اختیارش قرار ندهد كند اطالعات متعاريف را كه وي درخواست مي

 سال حبس ١مرتكب جرم شده است و در صورت احراز جمرمیت به حداكثر 
 .شود یا جزاي نقدي و یا هر دو حمكوم مي

االختیار شود یا كارشكين   هر شخصي كه مانع اجنام وظایف مأمور تام-۴
كند یا از اجراي حكم توقیف ممانعت به عمل آورد یا شروع به ممانعت 

 سال ١تكب جرم شده است و در صورت احراز جمرمیت به حداكثر كند، مر
 .شود حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمكوم مي

تواند هر شخصي را كه معتقد است براساس  االختیار مي  مأمور تام-۵
شود مرتكب  این قانون یا مقررات دیگري كه حتت این قانون وضع مي

نام و آدرس خود قصور كند جرم شده، در صورتي كه آن شخص در ارائه 
یا دالیل موجهي وجود داشته باشد كه نام یا آدرس ساختگي و كذب 
ارائه كرده یا احتمال فرار كردن وي برود، بدون نیاز به جموز جلب 
كند، مشروط بر آنكه پس از جلب به طریق مقرر در آیني دادرسي 

 . كیفري با فرد مزبور رفتار شود
ارشات غلط یا گمراه کننده کتيب یا شفاهي  هر شخصي که عامدًا گز-۶

در اختیار هر مأموري که مشغول اجنام وظایف مقرر در این قانون 
است قرار دهد، مرتکب جرم شده و در صورت احراز جمرمیت به حداکثر 

 . سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود١
سط وي مصادره  مأمور تام االختیار باید هر ماده غذایي را که تو-٧

در صورتي که متقاعد شود مغایرتي با مواد این ) توقیف شده(شده 
 .قانون ندارد، آزاد کند

 اگر مأمور تام االختیار غذایي را توقیف کند و مالک یا متصرف -٨
ماده غذایي در زمان توقیف ، کتباًٌ رضایت خود را نسبت به از بني 
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 بني برد یا به دستور بردن آن اعالم مناید، مي توان غذا را از
مأمور تام االختیار ترتیب دیگري براي آن اختاذ کرد و اگر مالک یا 
متصرف راضي به از بني بردن آن نباشد، مأمور تام االختیار مي 
تواند جهت از بني بردن یا تعیني تکلیف ماده غذایي به دادگاه 
 درخواست دهد و دادگاه مي تواند در این خصوص صرفنظر از آنکه

مالک یا متصرف مرتکب جرمي براساس این قانون شده یا نشده است، 
 .قرار مقتضي صادر کند

 اگر مأمور تام االختیار ماده غذایي را که ماهیتًا فاسد شدني -٩
است توقیف کند و مالک یا متصرف با از بني بردن آن کتبًا موافقت 

 فساد، نکند، مسوولیت نگهداري ماده غذایي مذکور جهت جلوگريي از
تضییع  یا دزدي تا تصمیم دادگاه ، به عهده مالک یا متصرف مي 

 .باشد
 اگر غذایي توقیف شده و مالک جمرم شناخته شده است، تعني تکلیف -١٠

 .ماده غذایي به عهده دادگاه است 
 مامور تام االختیار مي تواند علريغم سایر مقررات این خبش، -١١

راي سالمت مضر است یا وارداتش ماده غذایي را که فاسد شده یا ب
ممنوع شده یا توسط مالک براي از بني بردن تسلیم شده با پرداخت 

 .هزینه هاي متعارف، از بني بربد
 هر شخصي که مواد غذایي توقیف شده یا مهروموم شده براساس -١٢

این قانون را بدون اجازه مامور تام االختیار جاجبا کند یا هر 
مناید و یا به حنوي در آن دخالت کند ، مرتکب تغیريي در آن اجياد 

 سال حبس یا جزاي ١جرم شده و در صورت احراز جمرمیت ، به حداکثر 
 . نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود

 هر ماده غذایي که توقیف شود ممکن است به صالحدید مامور تام - ١٣
ور االختیار در ملکي که در آن توقیف شده نگهداري شود و یا به دست

 . وي به حمل مناسب دیگري انتقال یابد
 مامور تام االختیار مي تواند مواد غذایي توقیف شده یا منونه -١۴

اي از آن را به هر یک از آزمایشگاه هاي مورد تایید ، جهت 
 . آنالیز و بررسي ارسال کند

 هر مامور تام االختیار مي تواند در دادگاه حاضر شود و هر -١۵
 . انون را مورد تعقیب قرار دهدختلفي از این ق

 
  اختیار منونه برداري – ۵خبش 
هر مامور تام االختیار مي تواند با پرداخت قیمت روز ماده  -١

غذایي در بازار به هرشخصي که غذایي را مي فروشد یا مناینده 
یا خادمش ، در هر جایي منونه اي از غذا را جهت آنالیز ، 

 . دانتخاب و درخواست و دریافت منای
هر مامور تام االختیار مي تواند در هر مکاني منونه هایي از  -٢

غذا را جهت آنالیز بدون پرداخت قیمت از تولید کننده یا 
وارد کننده یا مناینده یا خادمشان انتخاب و مطالبه و 

 . دریافت کند
 تام االختیار فوق مي توانند از شخص مزبور مأمورانهر یک از  -٣

 خبواهند که بسته اي را که ماده غذایي یا خدمه یا مناینده اش
مورد نظر در آن بسته بندي شده نشان دهد و اجازه دهد که 

 . مورد بازرسي قرار گريد یا از آن منونه برداري شود
اگر ماده غذایي براي خرده فروشي در بسته بندي باز نشده اي  -۴

نگهداري مي شود ، مامور تام االختیار مني تواند از هیچ شخصي 
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خواست کند چیزي از حمتواي داخلي بسته بکاهد و به فروش در
 . رساند

 هر شخصي که از درخواست مامور تام االختیار نسبت به موارد  -۵
مندرج در این خبش سر باز زند یا آنرا نادیده بگريد ، مرتکب 

 سال حبس یا ١جرم شده و در صورت احراز جمرمیت به حداکثر 
 . ودجزاي نقدي یا هر دو حمکوم مي ش

 
  رویه منونه برداري – ۶خبش 

در صورتي که قرار باشه منونه اي از غذایي براي جتزیه و حتلیل 
برداشته شود ، مامور تام االختیاري که منونه را خریداري یا 
هتیه مي کند ، باید به اطالع فروشنده یا مناینده یا خدمه اش 

س مي برساند که منونه را براي جتزیه و حتلیل توسط کارشنا
 . خواهد

رویه منونه برداري و حنوه برخورد با منونه ها درمقررات تدوین 
 .خواهد شد

  
  گواهي کارشناس – ٧خبش 

گواهي کارشناس باید به طریقي که در مقررات مشخص مي شود تنظیم 
 . شود

اگر روش خاصي در مقررات براي جتزیه و حتلیل مواد غذایي پیش بیين 
این روش تبعیت کند و این امر به شود ، کارشناس باید از 
 . روشين در گواهي مشخص باشد

شخصي که غذا از او خریداري یا هتیه شده مي تواند نسخه اي از 
ماده غذایي مزبور را با ) جتزیه و حتلیل(نتیجه آزمایش 

 . پرداخت هزینه مربوطه دریافت مناید
ي هیچ نسخه اي از نتیجه آزمایشهاي مقرر در این قانون را من

توان به منایش گذارد یا از آن به عنوان تبلیغ استفاده کرد 
و هر کس آن را به منایش گذارد یا جهت تبلیغ مورد استفاده 

 ١قرار دهد متخلف است و در صورت احراز جمرمیت به حبس تا 
 . سال یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود

 
  اختیار مطالبه اطالعات– ٨خبش 

مور تام االختیار براین عقیده باشد که شخصي در صورتي که ما
ماده غذایي یا مواد یا دستگاهي را که جهت آماده سازي ، 
نگهداري ، بسته بندي ، ذخريه ، محل ، توزیع یا فروش غذا به 
کار مي رود یا ارتباط با آن دارد ، با نقض مقررات این 

 مي قانون یا مقرراتي که حتت آن  وضع شده در اختیار دارد ،
تواند از آن شخص خبواهد که کتاب ، سند ، گزارش یا اطالعات 
دیگر ناظر بر در اختیار داشنت ، خرید ، فروش و یا محل آن 

 . غذا یا ماده یا وسیله را جهت بازرسي به وي تسلیم کند
 مي تواند از کتاهبا و ١مامور تام االختیار مذکور در زیر خبش 

ت کپي و یا خالصه اي هتیه کند اسناد و گزارشها و سایر اطالعا
و خالصه ها و کپي هاي مورد تصدیق مامور تام االختیار، تا 
زماني که خالفش ثابت نشده به عنوان کپي و خالصه معترب از 

 . اسناد تلقي مي شوند
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هرکس مطالبات مقرر در این خبش را نادیده انگارد و یا اجنام 
 سال ١یت به حداكثرندهد مرتکب جرم شده و در صورت احراز جمرم
 . حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود

 : هر مامور تام االختیار که 
در مقام اجنام وظایفش حتت مقررات این خبش ، جنبه حمرمانه کلیه : الف

 موضوعاتي را که بدان پي مي برد حفظ ننماید؛ یا 
با هر یک از موضوعات مزبور را جهت اجراي مقررات این قانون : ب

 هر شخصي مطرح کند، 
 سال یا جزاي ٣مرتکب جرم شده و در صورت احراز جمرمیت به حبس تا 

 . نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود
 

در خصوص جزئیات عناصر ) اطالعات( اختیار مدیر کل در کسب – ٩خبش 
 سازنده ماده غذایي 

مدیر کل مي تواند پس از اخذ موافقت کتيب وزیر ، به هر شخصي که 
ر آن تاریخ یا پس از آن به امر تولید ، واردات یا د

استفاده از هر ماده اي که این قانون بر آن حاکم است مشغول 
مدیر (مي باشد ، دستور دهد که ظرف مدتي که به صالحدید وي 

تعیني مي شود ، اطالعات مربوط به جزئیات کاالي فروخته ) کل 
ترکیبات ماده شده یا در معرض فروش را که مي تواند شامل 

غذایي یا مواد مصريف جهت آماده سازي آن باشد ، در اختیارش 
 . قرار دهد

 ، دستوري که بر آن اساس صادر ١بدون لطمه به عمومیت زیر خبش 
مي شود مي تواند حاوي مطالبه اطالعات در خصوص موارد ذیل 

 : باشد 
 جزیئات ترکیب و فرمول شیمیایي مواد؛ : الف

  به حنوه استفاده در آماده سازي ماده غذایي؛ جزئیات مربوط: ب
جزئیات حتقیقات اجنام شده توسط یا با اطالع تاجر جهت تشخیص : ج

وجود و میزان عناصر سازنده ماده غذایي در صورتیكه عنصر مورد 
 استفاده مضر باشد یا به هر صورت دیگر بر سالمت انسان اثر گذارد؛ 

صورت گرفته توسط یا با اطالع شخص جزئیات حتقیقات و استعالمهاي : د
مواد بر سالمت مصرف کننده در ) كلي(تاجر جهت تشخیص اثر جتمیعي

 صورت مصرف در مقادیر متعارف؛
هیچیک از جزئیاتي که به موجب این خبش هتیه مي شود و اطالعاتي که 
ناظر بر جتارت مربوط به آن جزئیات است نباید بدون رضایت 

فشا شود مگر در صورتي که وي از این کتيب شخص تاجر مزبور ا
قانون ختلف کند و هر شخصي که اطالعات ناظر به جزئیات مزبور 
را افشا مناید مرتکب جرم شده و در صورت احراز جمرمیت به 

 .  سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود۵حداکثر 
 
رایط  مدیر مي تواند دستور دهد امالک و دستگاهها در ش– ١٠خبش 

 نظافيت و هبداشيت مناسب قرار گريند
اگر مدیر یا مامور تام االختیار از طریق بازرسي یا گزارش 
مامور تام االختیار قانع شوند که ملک یا دستگاهي که جهت 
آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، ذخريه سازي ، محل ، 
توزیع یا فروش غذا به کار مي رود یا به نوعي مرتبط با 

ده غذایي حتت بررسي مي باشد در شرایطي قرار دارد که با ما
مقررات هبداشيت تطابق ندارد ، مدیر مي تواند با اخطار کتيب 
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به متصرف یا مالک حمل یا دستگاه مزبور ، دستور دهد که ظرف 
مدت زماني که در دستور مشخص مي شود ملک یا ماشني آالت در 

قرار گريند به حنوي که شرایط مناسيب از نظر نظافت و هبداشت 
 . نظر مدیر یا مامور تام االختیار وي جلب گردد

اگر پس از گذشنت مهلت مقرر در ماده فوق ، مدیر یا مامور تام 
االختیار وي ، نسبت به نظافت و شرایط هبداشيت حمل یا دستگاهها 
قانع نشوند مي توانند با اخطار کتيب به متصرف یا مالک حمل 

  -ستور دهند کهیا ماشني آالت د
ملک مزبور جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، ذخريه : الف

سازي ، استعمال ، تولید و یا ارائه غذا مورد هبره برداري قرار 
 نگريد؛ و 

دستگاهها تا زماني که مامور تام االختیار به متصرف یا مالک : ب
ستگاه مزبور در حمل یا ماشني آالت گواهي کتيب مبين بر اینکه ملک یا د

شرایطي قرار گرفته که با الزامات هبداشيت و سالمت مهاهنگ مي باشد 
اعطا نكرده، جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، استعمال ، 

 . تولید یا ارائه ماده غذایي مورد استفاده قرار نگريند
 دستوري به ٢مالک یا متصرف ملک یا دستگاهها که براساس زیر خبش 

اده شده مي تواند پس از دریافت دستور ، کتبًا از مدیر وي د
یا مامور تام االختیار وي درخواست کند که از ملک یا 

 . دستگاهها بازرسي به عمل آورند
 روز پس از دریافت درخواست توسط ٧مامور تام االختیار باید ظرف 

مدیر یا مامورش ، نسبت به بازرسي اقدام مناید و در صورتي 
شد حمل یا ماشني آالت در شرایط مناسيب از نظر الزامات که قانع 

هبداشيت و سالمت قرار داده شده اند ، گواهینامه اي در این 
 . خصوص به مالک یا متصرف بدهد

 روز از تاریخ دریافت درخواست توسط مدیر یا مامور ٧اگر ظرف 
تام االختیار وي در این خصوص ، بازرسي اجنام نشود ، عدم 

ه منزله اعطاي گواهي در خصوص ملک یا دستگاهها بازرسي ب
 . تلقي مي شود

 به مالک یا متصرف حمل یا ماشني آالت ٢اگر دستوري طبق زیر خبش 
داده شود و متعاقبًا گواهي به مالک یا متصرف داده نشده 

 : باشد یا شرایط به منزله اعطاء گواهي نباشد ، هر کس 
زي ، نگهداري ، بسته بندي ، قسميت از ملک را جهت آماده سا: الف

ذخريه سازي یا فروش استفاده و یا وسیله نقلیه اي را جهت محل ، 
 توزیع یا فروش هر نوع ماده غذایي نگهداري یا استعمال کند یا 

جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ) مزبور(از ماشني آالت : ب
 فاده کند، ، استعمال ، تولید یا ارائه هر نوع ماده غذایي است

 سال یا ۵مرتکب جرم شده است و در صورت احراز جمرمیت به حبس تا 
 . جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود

 
  تعطیل کردن حملهاي غريهبداشيت – ١١خبش 

مناینده (مدیر یا ماموري که از طرف او در این خصوص اختیار دارد 
داشيت و نامناسب ، در صورتي که قانع شوند ملکي در شرایط غري هب) اش

قرار دارد و براي سالمت انسان مضر مي باشد مي توانند کتبا دستور 
 روز صادر ١۴تعطیلي حمل آماده سازي یا فروش غذا را به مدت ایتا 

کنند و مالک یا متصريف که طبق این دستور عمل ننماید مرتکب جرم 



 116 

 و یا  سال یا جزاي نقدي۵شده و در صورت احراز جمرمیت به حبس تا 
 . هر دو حمکوم مي شود

 
 

  انتشار حمکومیت در روزنامه – ١٢خبش 
اطالعیه اي حاوي نام و شغل شخصي که جمرمیت او در این قانون به 
اثبات رسیده است ، مهراه با آدرس حمل کار وي ، ماهیت جرم و نوع 
جمازات در هر روزنامه اي که در مالزي یا خبشهاي خمتلف آن منتشر مي 

چاپ خواهد شد و دادگاه باید جمرم را اجبار به پرداخت شود ، 
جزاي نقدي را ) خبشي از (هزینه انتشار آن مناید و این هزینه حکم 

 . خواهد داشت
 

 جرائم و مستندات: قسمت سوم
  تقلب – ١٣خبش 

  -هرکس غذایي را آماده سازد یا به فروش رساند که
به سالمت به کار رفته در آن ماده مسي یا مضر یا آسیب زننده : الف

 باشد؛ 
 حاوي ماده اي فاسد یا نامناسب جهت مصرف انسان باشد؛ : ب
حمصول حیوان مریض یا حیواني که به عليت به غري از کشتار مرده : ج

 است باشد؛ 
 یک سبزي فاسد باشد؛ ) فرآورده(حمصول : د
 تقليب باشد، : ه

 سال یا جزاي ۵ مرتکب جرم شده و در صورت احراز جمرمیت به حبس تا
 . نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود

، نه فقط اثرات  سالمتي برایي مضربودن مصرف ماده غذایني تعيبرا
احتمايل مصرف آن ماده غذایي بر سالمت مصرف کننده بلکه اثرات کلي 

 با ينوعکننده  غذایي با مهان ترکیب برسالمت مصرفماده احتمايل مصرف 
 . دريد مد نظر قرارگیابمیزان مصرف متعارف نیز 

 به عمومیت آن ، غذایي تقليب است خدشه و بدون ١در خصوص زیر خبش 
 : که 
یا رقیق شده با ماده اي باشد به صورتي که در حاوي یا خملوط : الف

مقایسه با مهان ماده غذایي خالص و عادي و در شرایط سامل ، ارزش 
وعي به ضرر غذایي یا سایر خواص مفید آن کاهش یابد یا به ن

 خریدار یا مصرف کننده باشد؛ 
ماده یا حمتویاتي کال یا جزئًا از ترکیب آن حذف شده و به واسطه : ب

آن حذف ، ارزش غذایي یا سایر خواص مفید آن ، کمرت از ماده غذایي 
مشابه در مهان وضعیت باشد یا به نوعي به ضرر خریدار یا 

  باشد؛ هکنند مصرف
  رقیق شده با ماده اي ارزانرت باشد؛ حاوي یا خملوط یا: ج
حاوي ماده اي باشد که میزان افزودن آن در این قانون جماز : د

 نیست؛ 
 حاوي موادي بیش از حد جماز باشد؛ : ه
با استانداردها یا جزئیاتي که در مقررات وضع شده حتت این : و

 . قانون مشخص مي شود، مهاهنگ نباشد
با ماده اي (ه ، آلوده یا آماده شده خملوط یا رنگ شده یا آغشت: ز

یا به حنوي است که فساد یا کیفیت بد آن مي توانند پوشش داده ) 
 شود؛ 
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حاوي ماده حیواني یا گیاهي یا معدني یا غريه فاسد یا کثیف و : ح
 یا حاوي خبشي از حیوان که براي غذا مناسب نیست باشد؛ 

 آلوده یا فاسد یا مسموم شده باشد؛ : ط
 یک بسته بندي مهر و موم شده قرار داده شده باشد و بسته در: ي

بندي آسیب دیده و قابلیت حفظ حمتویات را در مقابل آلودگي یا 
 فساد از دست داده باشد؛ 

در بسته اي قرار دارد که حمتویات بسته اصلي خارج شده و : ک
 حمتویات جدید جایگزین آن شده است؛ 

 
ه از نظر حمتویات ، ماهیت ، مواد  ممنوعیت فروش غذایي ک– ١۴خبش 

 . تشکیل دهنده یا کیفیت مناسب نیست
مشخص (هرکس غذایي را بفروشد که از مواد یا کیفیت یا حمتواي  -١

مورد نیاز ) شده در این قانون یا مقررات تنظیمي حتت آن
خریدار برخوردار نباشد ، مرتکب جرم شده و در صورت احراز 

یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم  سال حبس ۵جمرمیت به حداکثر 
 . مي شود

مورد نیاز یا تقاضا مذکور در ماده فوق به معناي  -٢
استانداردهاي غذایي یا مقرراتي است که در خصوص ترکیب غذا 
یا ممنوعیت یا حمدودیت افزودن مواد خاصي به آن براساس این 

 . قانون تنظیم مي شوند مگر خالف آن ثابت شود
 
 بقت برچسب با استاندارد ماده غذایي عدم مطا– ١۵خبش 

اگر استانداردي براي ماده غذایي تعیني و جتویز شده باشد، هرکس 
غذایي را که با آن استاندارد مطابقت ندارد آماده یا بسته بندي 
یا تبلیغ کند و یا برچسب زند به طوري که احتمال اشتباه با غذاي 

و در صورت احراز استاندارد وجود داشته باشد، مرتکب جرم شده 
 سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي ٣جمرمیت به حداکثر 

 . شود
 

 .  برچسب زني گمراه کننده و غريه– ١۶خبش 
هرکس غذایي را به حنو کاذب ، گمراه کننده یا فریب آمیز و برخالف 
مقرراتي که حتت این قانون تنظیم مي شود از نظر کیفیت ، ارزش ، 

دهنده  و ترکیب ، خلوص ، وزن  و خصوصیات دیگر آماده مواد تشکیل 
یا بسته بندي کند، برچسب زند یا بفروشد ، مرتکب جرم شده و در 

 سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم ٣صورت احراز جمرمیت تا 
 . مي شود

 
  تبلیغات – ١٧خبش 

 یک یا افزایش فروش) مشرتیان(هرکس به منظور حتت تاثري قرار دادن 
ماده غذایي ، شخصًا یا به منایندگي از طرف کسي که به دنبال 
افزایش فروش است تبلیغاتي را نشر دهد یا سبب انتشار 
تبلیغاتي شود که مربوط به غذا باشد یا بتوان آن را مرتبط 

 : با غذا یا حمتویات آن دانست و آن تبلیغات 
قررات وضع شده در مغایرت مستقیم یا غري مستقیم یا جزئیات م: الف

حتت این قانون ناظر بر حک یا الصاق جزئیات بر ماده غذایي یا 
 بسته بندي آن باشد؛ 
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در مقررات مزبور از حک یا الصاق برغذا یا بسته بندي آن منع : ب
 شده باشد؛

کلمه یا کلماتي را که براساس آن مقررات الزامي بوده در نام : ج
روي ماده غذایي یا بسته یا توصیف ماده غذایي گنجانده شود و 

 بندي آن حک یا الصاق شود ، حذف کرده باشد؛ 
احتمال فریب خریدار در رابطه با مشخصات ، کیفیت ، ماهیت ، : د

ارزش ، ترکیبات ، خلوص ، سالمت ، اصالت ، تناسب مواد ، تاریخ 
 تولید و یا اثرات غذا یا هر یک از حمتویات آن رود، 

 سال حبس ٣صورت احراز جمرمیت به حداکثر مرتکب جرم شده است و در 
 . یا جزاي نقدي و یا هر دو حمکوم مي شود

هرکس تبلیغي را منتشر کند که مشخص کننده نام تبلیغ کننده یا 
کسي که از طرف او تبلیغ مي شود یا آدرس یا حمل جتارت و یا 
اقامتگاه تبلیغ کنند نباشد، مرتکب جرم شده و در صورت 

 سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو ٣ه حداکثر احراز جمرمیت ب
 . حمکوم مي شود

در خصوص شرکتها به جاي آدرس و حمل جتارختانه ، آدرس حملي که شرکت 
 . در آن شعبه دارد، کايف است

  ٢مقررات زیر خبش 
 برتبلیغات شفاهي یا رادیو و تلویزیوني اعمال مني شود؛ یا:الف

ت حتت این قانون یا هر یک از مواد تاثريي بر عملكرد سایر مقررا: ب
 . این قانون که مربوط به عالمت گذاري است ، ندارد

اظهاراتي که در تبلیغات نسبت به نام اشخاص منتشر مي شود به 
عنوان مدرک معترب در خصوص نام شخص مبلغ است، مگر خالف آن 

 . ثابت شود
ده حتت مقررات این خبش برتبلیغاتي که طبق سایر مقررات تنظیم ش

این قانون در خصوص افشا یا اسم و آدرس تاجر یا جتارختانه و 
اقامتگاه سازنده یا فروشنده غذاي مورد تبلیغ، منتشر مي 

 . شود، اعمال مني گردد
 
 اختیار دادگاه نسبت به لغو پروانه و تعیني تکلیف مواد – ١٨خبش 

 غذایي
قانون شده در صورتي که اثبات شود شخصي مرتکب جرمي براساس این 

است ، دادگاه مي تواند عالوه بر جمازاهتاي دیگري که قانونًا 
اعمال مي کند، پروانه اي را که براساس این قانون یا قوانني 

 . حتت آن به شخص داده شده لغو کند
. اگر اثبات شود شخصي براساس این قانون مرتکب جرم شده است

با (یت مشابه دادگاه مي تواند دستور دهد مواد غذایي با ماه
متعلق یا در ) ماد غذایي که نسبت به آن جرم صورت گرفته

اختیار وي و نیز هر چیزي که با آن مواد غذایي یافت شود ، 
 . ضبط گردد یا به دستور دادگاه از بني برود

 
  تعقیب - ١٩خبش 

اگر کارشناس، غذایي را که این قانون بر آن حاکم است بررسي و 
رده باشد و از آن گواهینامه مشخص شود گواهینامه اي صادر ک

که جرمي براساس این قانون حتقق یافته است ، مامور تام 
االختیار مي تواند قبل از رسیدگي در دادگاه صاحل ، خود در 
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حملي که ماده غذایي به خریدار حتویل شده یا از آن منونه 
 . برداري شده اقدام به رسیدگي مناید

لیل و بررسي خریداري یا هتیه شود ، اگر غذایي از شخصي جهت حت
 روز از تاریخ ٩٠هیچ رسیدگي یا اقدامي نباید پس از گذشنت 

خرید یا هتیه غذا در خصوص فروش یا جرم واقع شده حتت این 
 . قانون ، صورت گريد

در هر رسیدگي براساس این قانون ، حمتواي بسته اي که به نظر مي 
ضعیت اصلي بسته بندي توسط رسد دست خنورده و سامل است و در و

تولید کننده قرار دارد، باید به عنوان ماده غذایي که روي 
 . برچسب توصیف شده در نظر گرفته شود، مگر خالف آن ثابت شود

 
  سندیت ظاهري گواهي کارشناس – ٢٠خبش 

آنالیز که ) جموز(در هر رسیدگي براساس این قانون ، گواهینامه 
ست به عنوان مدرکي در رابطه با مندرجات توسط کارشناس امضا شده ا

 آن در نظر گرفته مي شود مشروط بر آنکه 
طريف که بر علیهش این مدرک اقامه شده بتواند درخواست کند که 

 کارشناس جهت شهادت حضور یابد و 
هیچ گواهینامه کارشناسي به عنوان مدرك دریافت نشود مگر طريف 

 روز قبل از حماکمه ١٠که قصد اقامه آن را دارد مراتب را 
به طريف که قرار است آن گواهینامه علیهش اقامه شود طي 

 . اظهارنامه کتيب مهراه با گواهینامه ارسال کرده باشد
 
  امکان دستور حتلیل مستقل توسط دادگاه – ٢١خبش 

اي هتیه یا خریداري شود   منونه۵ در صورتي كه براساس مقررات خبش -١
تواند در  به آن رسیدگي شود، دادگاه ميیا براساس آن مقررات 

صورتي كه منطقي و عملي باشد، براساس درخواست یكي از طرفني دعوي، 
دستور دهد خبشي از منونه براي حتلیل و بررسي جمدد، به كارشناس 

االختیار درخواست شود  دیگري داده شود مشروط بر آنكه از مأمور تام
 .كه منونه را بدین منظور باز گرداند

تواند دستور دهد طريف كه درخواست بررسي جمدد را كرده   دادگاه مي-٢
 .هزینه آن را بپردازد

 
  پیش فرض فروش و غريه-٢٢خبش 

 -در هر رسیدگي براساس این قانون
اي حاوي غذایي كه این قانون ناظر بر آن است شامل   اگر بسته-الف

ساخته و یا اسم، آدرس و عالمت جتاري شخصي كه آن را وارد كرده، 
بندي كرده باشد، مدركي است دال بر آنكه غذا توسط آن شخص  بسته

مگر خالف آن ثابت [بندي شده است وارد شده یا ساخته و یا بسته
 ].شود

گريد  اي كه معموال جهت مصرف انسان مورد استفاده قرار مي  هر ماده-ب
و فروخته شده یا در معرض فروش قرار گرفته و یا براي فروش 

شود، تا زماني كه خالف آن ثابت نشده است فرخته شد یا  گهداري مين
 .شود در معرض فروش براي مصرف انسان تلقي مي

گريد و  اي كه معموال مصرف انسان مورد استفاده قرار مي  هر ماده-ج
سازي نگهداري یا فروش آن ماده است پیدا شود  در ملكي كه حمل آماده

ت تولید حمصوالتي كه براي مصرف انسان به اي كه معموال جه و هر ماده
سازي  گريد و در ملكي كه حمل آماده روند مورد استفاده قرار مي كار مي



 120 

، نگهداري یا ذخريه آن حمصوالت است پیدا شود، تا زماني كه خالف آن 
شود كه به قصد فروش یا  ثابت نشده به منزله این در نظر گرفته مي

 .  فروش جهت مصرف انسان بوده استجهت تولید حمصوالتي كه براي
اي  سازي ماده اي كه قابلیت استفاده در تركیب یا آماده  هر ماده-د

شود را دارد و در ملكي كه  كه معموال جهت مصرف انسان استعمال مي
است یافت شود، تا زماني كه خالف آن ] اخري[سازي ماده  حمل آماده

 .شود ميثابت نشده جهت مصرف انسان در نظر گرفته 
 

 شود  اكراه دفاع حمسوب مني-٢٣خبش 
در تعقیب فروش غذایي كه مغایر با این قانون یا مقررات وضع شده 

گريد، ادعاي خوانده مبين بر اینكه بدون رضا عمل  حتت آن، صورت مي
شود مگر اثبات كند كه متام اقدامات معقول  كرده است، دفاع حمسوب مني

 .م داده استرا در جهت عدم وقوع جرم اجنا
 

  فروش و غريه توسط مناینده یا خادم-٢۴خبش 
كند،  بندي مي كند، بسته  در این قانون هركس غذایي را آماده مي-١

فروشد به این عنوان در نظر  كند و یا مي زند، تبلیغ مي برچسب مي
شود كه به حساب خود یا به منایندگي از طرف اصیل و یا به  گرفته مي

 .ن كار را اجنام داده استعنوان خادم او ای
بندي، عالمت گذاري، تبلیغ یا فروش  سازي، بسته  در صورت آماده-٢

توسط مناینده یا خادم، مسوولیت رئیس یا كارفرما مسوولیت اصیل 
 .خواهد بود

 
  پیش فرض مصرف انسان-٢۵خبش 

 اگر غذاي به فروش رسد یا براي فروش ارائه شود، فروخته شده -١
شود،  به منظور فروش جهت مصرف انسان در نظرگرفته ميیا ارائه شده 

 .مگر خالف آن ثابت شود
اي از ماده غذایي براساس این مقررات جهت   خرید و فروش منونه-٢

بررسي و حتلیل به عنوان خرید و فروش آن غذا جهت مصرف انسان در 
شود مگر فروشنده ثابت كند كه خبشي كه از آن  نظر گرفته مي

ري صورت گرفته جهت مصرف انسان ارائه نشده و قصد هم بردا منونه
 .براین نبوده است

 در این قانون فروشنده كسي است كه غذایي را جهت مصرف انسان -٣
 .بفروشد

 
  عدم افشاء اطالعات-٢۶خبش 

 در تعقیب براساس این قانون هیچ شاهد یا دادستاني -١
 اعرتاف كند یا نباید جمبور شود به كسب اطالعات)اي كننده تعقیب(

ماهیت اطالعات یا نام شخصي را كه اطالعات را به وي داده است، فاش 
 .مناید

 هیچ مأموري كه به عنوان شاهد یا تعقیب كننده در جریان -٢
شود نباید جمبور شود گزارشات حمرمانه یا اسنادي را  رسیدگي وارد مي

ر آن رابطه كه در مست رمسي خود دریافت كرده فاش كند یا اظهاراتي د
 .اجنام دهد

 
  جریان تولید و اسرار جتاري-٢٧خبش 
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هر كس اطالعاتي را كه در رابطه با اجرا یا اداره این قانون یا 
مقررات تنظیمي حتت آن در خصوص جریان تولید یا اسراري جتاري یك 
جتارت یا صنعت بدست آورده افشا كند، مرتكب جرم شده و در صورت 

 سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمكوم ۵ثر احراز جمرمیت به حداك
شود مگر آنكه افشا براساس مقررات این قانون یا رسیدگي جزایي  مي

حتت این قانون و یا با رضایت شخصي كه اطالعات متعلق به اوست صورت 
 .گرفته باشد

 
 كننده بندي كننده، تولید كننده یا بسته  مسوولیت وارد-٢٨خبش 

بندي   نقض یكي از مقررات این قانون در یك بستهاگر ماده غذایي با
باز نشده به فروش رسد، هر كس كه از اظهارات وي در این رابطه 

كننده یا وارد كننده آن ماده غذایي بوده است و  برآید كه تولید
بندي قرار داده ، به عنوان  یا آن غذا را آماده كرده یا در بسته

بندي كننده ماده غذایي مذكور  واردكننده ، تولید كننده یا بسته
 .شود، مگر خالفش را ثابت كند شود و به جمازات آن حمكوم مي شناخته مي

 
 

 واردات ، ضمانت و دفاع: قسمت چهارم
  واردات-٢٩خبش 

 ، واردات هر ماده غذایي كه ٣ و ٢ طبق مقررات زیر خبشهاي -١
نگريد ، براساس مقررات این قانون یا قوانني وضع شده حتت آن صورت 

 .ممنوع است
 اگر غذایي كه در نظر است به مالزي وارد شود فرآوري شده و -٢

حمصول ایي باشد و در صورتي كه در مالزي به فروش رسد جرمي در 
 آن ماده غذایي را جهت  توان گريد، مي زني صورت مي خصوص برچسب

 .زني جمدد مهاهنگ با مقررات این قانون، وارد مالزي كرد برچسب
 اگر ماده غذایي مورد نظر به صورت خام یا نیمه فرآوري شده -٣

وارد مالزي شده باشد و در صورتي كه در مالزي به فروش رسد جرمي 
توان آن ماده غذایي را جهت باز فرآوري یا  یابد، مي حتقق مي
سازي جمدد به صورتي كه مهاهنگ با مقررات این قانون گردد،  آماده

 .وارد مالزي كرد
ر ماده غذایي به منظور برچسب زني جمدد، باز فرآوري یا  اگ-۴

سازي جمدد وارد مالزي شده باشد و اقدامات مزبور بر آن صورت  آماده
 ماه یا مهليت كه وزیر تعیني ٢كننده ظرف  نگريد، باید توسط وارد

كند ، صادر شود و در صورت عدم صدور ، به دستور وزیر ضبط یا  مي
 .معدوم گردد

زني، بازفرآوري یا آماده  صول اطمینان از اینكه برحسب جهت ح-۵
سازي جمدد، مهاهنگ با مقررات این قانون صورت گرفته است، مدیر 

كننده خبواهد كه این اقدامات را در حملي مشخص و  تواند از وارد مي
 .االختیار اجنام دهد حتت نظارت مأمور تام

از مواد غذایي را از اي   غذایي یا دسته تواند هر ماده  وزیر مي-۶
 .رعایت  مقررات این خبش معاف كند

 
  تضمني-٣٠خبش 

كننده و یا دالل ماده غذایي كه توسط وزیر  كننده یا توزیع  تولید-١
مشخص شده است قبل از دریافت ضمنانتنامه كتيب مبين بر اینكه ماده 
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غذایي با مقررات این قانون و قوانني تابعه آن مهاهنگ است، نباید 
 .ذا را به فروش رساندغ
 ختلف كند ، مرتكب جرم شده و در صورت ١ هركس از مقررات زیر خبش -٢

 سال حبس یا جزاي نقدي و یا هر دو حمكوم ٣احراز جمرمیت به حداكثر 
 .شود مي
 

  استناد به ضمانتنامه كتيب، دفاعي قابل قبول-٣١خبش 
 گرفته حتت  طبق مقررات این خبش در هر تعقیب در خصوص جرم صورت-١

این قانون یا قوانني تابعه آن ، دفاع قابل قبويل است اگر خوانده 
 :ثابت كند

 ماده غذایي كه توسط وي فروخته شده ، براساس یك ضمانتامه -الف
] كیفیت[كتيب یا اظهار نامه كتيب امضاء شده توسط فروشنده در خصوص 

 و ماهیت غذا هتیه شده است؛
كه او تصور كند مادة غذایي فروخته  هیچ دلیلي وجود نداشته -ب

 شده با آن ضمانتنامه یا اظهار نامه مغایر است و 
 در صورت تطابق ماده غذایي با آن ضمانتنامه یا اظهارنامه، -ج

 .شد فروش غذا توسط خوانده جرم تلقي مني
 ضمنانتنامه كتيب یا اظهار نامه توسط كسي كه ساكن مالزي نیست، -٢

شود مگر خوانده ثابت كند  اس این خبش حمسوب منيبه عنوان دفاع براس
اقدامات الزم جهت اطمینان از صحت حمتویات ضمنانتنامه یا 

 .اظهارنامه را اجنام داده و آن حمتویات را واقعًا باور كرده است
اي در تعقیب دفاع حمسوب   هیچ ضمانتنامه كتيب یا اظهار نامه-٣

 :شود مگر خوانده مني
پس از دریافت ، كپي آن را براي مدیر یا هر  روز ١۴ ظرف -الف

 االختیار دیگري در آن رابطه، فرستاده باشد؛  مأمور تام
 روز پس از دریافت احضاریه، كپي ضمنانت نامه یا اظهار ٧ ظرف -ب

نامه را مهراه با اظهارات كتيب مبين بر قصد استناد به آن و نام و 
مه را دریافت كرده به آدرس شخصي كه از او ضمانتنامه یا اظهارنا

دادیار حتویل و مهزمان نیز با پست به طرف مقابل قصد خود را اعالم 
 .دارد

 اگر خوانده خادم یا منایندة شخصي است كه براساس ضمانتنامه یا -۴
تواند مهچون كارفرما یا  اي غذا را خریداري كرده ، مي اظهارنامه

شرط آن كه ثابت كند مند شود به  رئیس خود از مزایاي این خبش هبره
نامه  دلیلي مبين بر باور عدم مطابقت غذا با ضمانتنامه یا اظهار

 .نداشته
 

  جرميه ضمانتنامه گمراه كننده -٣٢خبش 
هر كس در خصوص  غذایي كه توسط وي به عنوان اصیل و یا مناینده 

)  كذب(كنننده  شود به خریدار ضمانتنامه كتيب گمراه فروخته مي
 ٢رم شده و در صورت احراز جمرمیت به حداكثر  مرتكب ج،دهد

 .شود سال حبس یا جزایي نقدي و یا هر دو حمكوم مي
البته اگر در دادگاه اثبات كند كه در زماني كه ضمانتنامه را 

 دلیلي مبين بر اعتقاد به واقعي بودن مطالب مندرج  داده، حتویل مي
 .آید در آن داشته، دفاع به حساب مي

هیچ رسیدگي یا اقدامي  مبين بر آنكه ١٩ خبش ٢رخبش  مقررات زی-٢
 روز از تاریخ خرید یا هتیه غذا صورت گريد، ٩٠نباید پس از گذشنت 

 . گردد در خصوص ضمانتنامه كذب اعمال مني
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 مقررات خمتلف: قسمت پنجم

  جتمیع اختیار -٣٣خبش 
  اختیاراتيرادااالختیاري كه از طرف مدیر   مامور تامیا مدیر -١

تواند به تشخیص خود یا به جتویز وزیر در خصوص  باشد مي تام كتيب مي
جرائمي كه قابل جتمیع هستند، هریك از ختلفهاي علیه این قانون یا 

شود را جتمیع كند و از شخص متهم مبلغي  مقرراتي كه حتت آن وضع مي
 .یت دریافت منایدگمعادل حداكثر یك هزار رین

ط متهم، مواد غذایي مصادره شده باید  با پرداخت مبلغ فوق توس-٢
.از بني بروند و رسیدگي بیشرت در خصوص آن مواد به عمل آید

 
  اختیار وضع قانون-٣۴خبش 

تواند مقرراتي را براي كاركرد هرچه هبرت مفاد این قانون ،  وزیر مي
 :در موارد ذیل وضع كندآن، ) كلیت(بدون لطمه به عمومیت 

ارد ، تركیب ، استحكام ، قدرت ، خلوص،  براي جتویز استاند-الف
كیفیت، وزن ، كمیت ، مدت ماندگاري در قفسه و سایر خصوصیات هر 

 ماده غذایي یا مواد تشكیل دهنده آن ؛ 
  براي منع افزودن یك مادة خاص ؛-ب
  ؛ براي منع افزودن بیش از میزان خاصي از یك مادة جماز-پ
ایي یا گروهي از مواد غذایي دن یك مادة غذبو قليب براي اعالم ت-ت

اي خاص یا  به واسطه وجود یا افزودن یا استخراج یا حذف ماده
  ؛گروهي از مواد خاص در آن

 ؛سازي یا نگهداري مواد غذایي  براي منع هریك از روشهاي آماده-ث 
اي خاص در غذا جهت جلوگريي از گمراه   نسبت به استفاده از ماده-ج

كننده یا خریدار در خصوص كیفیت، كمیت ،  شدن یا فریب خوردن مصرف
خصوصیات ، ارزش، تركیب، اثرات، یا امنیت غذا و جهت جلوگريي از 

  ؛كننده یا خریدار  به سالمت مصرف آسیب
 براي تضمني نظافت غذا و عاري بودن ماده غذایي از آلودگي و -چ

ازي، س بندي، ذخريه سازي، نگهداري، بسته هرگونه تقلب در مرحله آماده
آالت ، خمازن و ظروف و  محل، توزیع یا فروش و نظافت اماكن، ماشني

سازي، محل ،  بندي، ذخريه سازي ، بسته  اي كه در آماده وسائل نقلیه
بودن توزیع یا فروش ماده غذایي به كار رفته و براي تضمني مناسب 

سازي یا فروش غذا در آن صورت گرفته و الزام  شرایط حملي كه آماده
 فراهم كردن گواهي پزشكي براي اهداف فوق به درخواست مقام به

  ؛داراي اختیار
سازي ، نگهداري ،   براي ثبت جموز اماكن یا افرادي كه در آماده-ح

سازي، محل، توزیع یا فروش هر نوع ماده غذایي دخیل  ه بندي، ذخري بسته
د سازي جمد هستند یا در برچسب گذاري جمدد، باز فرآوري یا آماده

 مزبورغذایي دخالت دارند و الزام به دریافت عكس افراد  ماده 
  ؛براي اهداف فوق

 در صورتي كته اماكن غذایي خارج از حمدوده اختیارات حملي قرار -خ
 كه درگري یا يگرفته ، براي اعطاي جموز و ثبت این امكان یا افراد

محل ، سازي ،  بندي، ذخريه سازي ، نگهداري ، بسته دخیل در آماده
توزیع یا فروش مواد غذایي هستند و الزام به دریافت عكس افراد 

 ؛ براي اهداف فوقمزبور
 جموز دهي از مجلهد غذایي تابع این قانون موا در رابطه با محل -د

 ؛به وسائل نقلیه محل غذا
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بندي به فروش   براي جتویز روش برچسب گذاري غذایي كه در بسته-ذ
اید یا نباید در آن برچسبها مورد اشاره رسد یا موضوعاتي كه ب مي

 ؛دنقرار گري
 ؛بندي غذا  براي جتویز اندازه، بعد و سایر خصوصیتهاي بسته-ر
 ؛ براي جتویز روش آنالیز ماده غذایي و شكل جموز آنالیز-ز
 براي جتویز استانداردها و شرایطي كه باید توسط آزمایشگاههاي -ژ

ذایي براي اهداف این قانون، مورد تأیید نسبت به آنالیز ماده غ
 ؛رعایت شود

 و جتویز كارشناسان براي ثبت و جموز دهي به آزمایشگاهها و -س
 ؛هاي مربوطه نرخ

آنالیز ماده غذایي توسط جهت براي جتویز نرخهایي كه باید -ش
 و نسخه برداري از نتایج حتلیل و دریافت جموز و ثبت كارشناس

 ،شوند ي كه حتت این قانون وضع ميبراساس این قانون یا سایر مقررات
پرداخت شود كه شامل جموزها یا ثبت ناظر بر واردات و صادرات ماده 

 ؛گردد غذایي نیز مي
 براي جتویز نرخهاي قابل پرداخت در خصوص هر جموز یا گواهي نامه -ص

 یا سایر مقرراتي كه حتت این  قانونصادره یا ثبت معترب براساس این
سازي،   و ناظر بر واردات ، صادرات، آمادهشوند قانون وضع مي
سازي، محل ، توزیع یا فروش ماده غذایي  ه بندي، ذخري نگهداري، بسته

 ؛باشند مي
 براي منع یا قانومنند كردن فروش، تبلیغات یا واردات یا -ض

 ؛صادرات هر ماده غذایي
 براي جتویز ماده غذایي كه نیازمند اعطاء ضمانتنامه است و شكل -ط

 ؛ ضمانت نامهآن
 ؛ براي  منع فروش ماده غذایي خاص به عليت به غري از وزن-ظ
 براي الزام فروشندگان غذا به نگهداري اسناد و كتب و گزارشات -ع

 ؛الزم در خصوص اجراي دقیق و مناسب این قانون
 سال ٢یت یا حبس حداكثر گ براي جتویز جرميه حداكثر پنج هزار رین-غ

 ؛ اجراي هریك از این مقرراتبراي ختلف یا قصور در
؛ براي جتویز هر چیزي كه بتوان در مقررات مورد جتویز قرار داد-ف
 

  الغاء و ابقاء -٣۵خبش 
هاي زیر تا جاییكه به مواد غذایي ارتباط دارند، لغو  نامه آیني
: شوند مي
 

  تعمیم گسرته اعمال قانون-٣۶خبش 
 وضع مقررات حتت این مفاد این قانون در حدي كه اجرایي هستند با

قانون، قابل اعمال بر تنباكو، سیگار، انفیه و توتون و سایر 
 .  باشند مواد مشابه مي
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 ۵پیوست 

 
 

  پارملان و شوراي اروپایي٢٠٠٢/١٧٨مقررات مشاره 
 ٢٠٠٢ ژانویه ٢٨

 
مقررات و اصول حاكم بر سالمت غذا و مرجع سالميت 

 غذا اروپایي
 

 عریفحوزه و ت: فصل اول
 هدف و حوزه: ١ماده 

آوري براي محایت از سالمت بشري و منافع  این مقررات پایه اطمینان
هتیه مواد غذایي و " كنندگان در خصوص مواد غذایي خصوصا مصرف

مناید كه در عني حال متضمن عملكرد مؤثر بازار  تولیدات سنيت اجياد مي
هاي   مسؤولیتریزي اصول و این مقررات اساس پایه. باشد داخلي مي

هاي  دهي مؤثر و علمي روش مشرتك بوده و ابزاري براي سازمان
 .گريي صحیح در خصوص غذا و تغذیه سامل است تصمیم

در راستاي اهداف پاراگراف اول، این مقررات اصول كلي حاكم بر 
غذا و تغذیه انساني و حیواني و به ویژه اصول حاكم بر سالمت غذا 

گذاري  ي را در سطح جامعه و ملي پایهو تغذیه انساني و حیوان
هایي را براي نظارت بر كلیه موضوعات  این مقررات روش. مناید مي

داراي تأثري مستقیم و غري مستقیم بر سالمت غذا و تغذیه انساني و 
 .كند گذاري مي حیواني پایه

ي مراحل تولید، فرآوري و توزیع غذا و  این مقررات ناظر بر كلیه
این مقررات در مواردي كه تولید . و حیواني استتغذیه انساني 

سازي حملي و یا  اولیه براي استفاده خصوصي حملي و یا براي آماده
براي تولید، معامله، ذخريه و نگهداري غذا در مصارف خصوصي صورت 

 .شود پذیرد، اعمال مني
    
 تعریف غذا: ٢ماده 

 معين هر ماده به) مواد غذایي(در راستاي اهداف این مقررات، غذا 
 شده یا بدون فرآوري فرآوري شده و یا نیمه فرآوري" یا حمصول كامال

 كه به منظور خوردن، هضم و جذب شدن توسط انسان اجياد است
 از مجلهاي  غذا شامل نوشیدني، مواد جویدني و یا هر ماده. باشد شده
 .شود يمسازي یا اصالح به غذا تبدیل   در خالل ساخنت، آماده است کهآب

 :شود غذا شامل موارد ذیل مني
a (خوراك حیوان 
b ( حیوانات زنده مگر این كه براي مصرف مردم در بازار فروش

 باشد آماده شده
c (گیاهان قبل از برداشت یا درو 
d (حمصوالت دارویي 
e (مواد آرایشي 
f (دخانیات و حمصوالت دخاني 
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g (یون مواد گردان بر اساس تعریف كنوانس مواد خمدر و روان
 و كنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد ١٩۶١خمدر سازمان ملل 

  ١٩٧١گردان  روان
h (مانده و آلوده مانده و پس مواد باقي 

 
  تعاریف دیگر-٣ماده 

 :در راستاي اهداف این مقررات
هاي اداري  نامه به معناي قوانني و مقررات و آئني" قانون غذا"

 .استحاكم بر غذا 
معامله انتفاعي یا به معناي اجنام هر گونه " جتارت غذا"

هاي مربوط به کلیه  غريانتفاعي، عمومي یا خصوصي بر فعالیت
 . باشد مراحل تولید یا فرآوري یا توزیع غذا مي

 مسؤول اجياد به معناي هر شخص حقیقي یا حقوقي "متصدي جتارت غذا"
 حتت اطمینان در خصوص رعایت ملزومات قانون غذا در جتارت غذا

 .باشد نظارت و کنرتل آنان مي
عبارت است از هر ماده یا حمصويل مشتمل بر " تغذیه یا خوراک دام"

ها به صورت فرآوري شده یا نیمه فرآوري شده و بدون  افزودني
فرآوري که به منظور استفاده جهت تغذیه حیوانات هتیه 

 .باشد شده
و ستد انتفاعي عبارت است از هرگونه داد " جتارت خوراک حیوانات"

و یا غري انتفاعي و عمومي یا خصوصي و اجنام دادن هر عملیاتي 
در زمینه تولید، ساخنت، فرآوري و ذخريه و نگهداري، محل و نقل 

اي که   شامل هر تولیدکنندهواژهاین . و توزیع خوراک حیوانات
اش به تولید، فرآوري یا ذخريه مواد غذایي  با دارایي شخصي
 .شود پردازد نیز مي ذیه حیوانات ميحیوان براي تغ

عبارتند از کلیه اشخاص حقیقي و " متصدي جتارت خوراک حیوانات"
تضمني رعایت کلیه ملزمات و مقررات قانون غذا مسؤول حقوقي 

در جتارت خوراک حیوانات که این موارد حتت کنرتل آنان رعایت 
 .باشد شده و حاصل شده

یا فرآوري غذا و انبارکردن به معناي معامله و " فروشي خرده"
کننده ایي و هم چنني  غذا در حمل فروش و یا حتویل آن به مصرف

هاي  هاي توزیع، عملیات کیرتینگ، فروشگاه شامل پایانه
ها و کلیه خدمات و  کارخانه، مؤسسات کیرتینگ، رستوران

ها و مراکز توزیع  ها، سوپرمارکت هاي مشابه غذا، مغازه سرویس
الذکر   عمده فروشي و اداره کلیه موارد فوقو بازارهاي

 .  باشد مي
داشنت غذا یا خوراك  به معين نگه" قراردادن در بازار فروش"

حیوانات  براي فروش، شامل عرضه براي فروش و یا هر شكل 
دیگر محل و نقل با یا بدون دریافت هزینه محل و فروش، توزیع 

 . استهاي محل و نقل و سایر فرم
آمیز بر سالمت  ارت است از عملي با احتمال تأثري خماطرهعب" ریسك"

 .آمیز و شدت تأثري ناشي از این عمل خماطره
عبارت است از فرآیندي كه شامل سه جزء مرتبط " حتلیل ریسك "

 .باشد رساني ریسك مي ارزیابي، مدیریت و اطالع
عبارت است از فرآیندي علمي مشتمل بر چهار " ارزیابي ریسك "

 شناسایي خماطره، توصیف خماطره، ارزیابي میزان متاس و :مرحله
 .توصیف ریسك



 127 

اي متمایز از ارزیابي ریسك شامل فرآیند  مرحله" مدیریت ریسك "
نفع  صالح، ذي هاي خمتلف در مشورت با طرفني ذي سنجش شقوق و رویه

در راستاي ارزیابي ریسك و سایر فاكتورهاي حقوقي و در صورت 
 .باشد گريانه مناسب مي امات كنرتيل و پیشلزوم، انتخاب اقد

به معناي تبادل فعال اطالعات و نظرات در حني " اعالم ریسك "
ها و  فرآیند ارزیابي ریسك در خصوص خماطرات  و ریسك

شده در میان  فاكتورهاي وابسته به ریسك و مشاهدات اجنام
هاي غذا و  كنندگان، جتارت ارزیابان و مدیران ریسك، مصرف

. باشد نفع مي هاي ذي اك حیوان، جوامع دانشگاهي و سایر طرفخور
هاي حاصل از ارزیابي  شده بایسيت شامل یافته اطالعات منتقل

شده در مدیریت ریسك  ریسك و اصول حاكم بر تصمیمات اختاذ
 .باشند

به معناي وجود یك عامل بیولوژیك، شیمیایي یا فیزیكي " خماطره "
موجب "  یا خوراك حیواني كه احتماالو یا اجياد شرایطي در غذا

 .شود اثرات خمرب سالميت مي
عبارت است از قابلیت ردیابي و پیگريي هر غذا، خوراك " ردیابي "

حیواني، حیوان مورد استفاده در تولید مواد غذایي یا هر 
ماده با احتمال استفاده در غذا یا غذاي حیواني در متام 

 .مراحل تولید، فرآوري و توزیع آن
عبارت است از كلیه مراحل " مراحل تولید، فرآوري و توزیع "

شامل واردات، از تولید اولیه غذا تا ذخريه و انتقال، فروش 
كننده ایي و در موارد مربوطه، واردات،  و یا ارایه به مصرف
سازي، محل و نقل، توزیع، فروش و ارایه  تولید، ساخت، ذخريه

 .مواد غذایي حیواني است
آوردن و رشد و منو و  به معناي تولید، به عمل" د اولیهتولی "

دادن حمصوالت اولیه شامل برداشت، شريدوشي و تولیدات  پرورش
گريي و  چنني شامل شكار، ماهي هم. ذبح استحیوانات دامي قبل از 
 .شود برداشت حمصوالت وحشي مي

كننده غایي و ایي ماده  به معناي مصرف" كننده ایي مصرف "
 كه غذا را به عنوان خبشي از عملیات و فعالیت  استایيغذ

 .جتارتي غذا مورد استفاده قرار ندهد
 

 قانون عمومي غذا: فصل دوم
  حوزه-۴ماده 

این فصل مربوط به متامي مراحل تولید، فرآوري و توزیع غذا و 
چنني خوراك حیوانات تولید شده براي مصرف حیواني و حیوانات  هم

 .باشد  تولید مواد غذایي ميمورد استفاده در
مناید   یك چهارچوب عمومي اجياد مي١٠ تا ۵اصول مورد اشاره در مواد 

 .االجرا خواهدبود هاي مورد نیاز، الزم كه به دنبال هتیه مقیاس
بایست به زودي و تا اول  ها مي اصول قانون موجود غذا و رویه

 . تطابق پیداكند١٠ تا ۵ با مواد ٢٠٠٧ژانویه 
 .شوند  تكمیل١٠ تا ۵بایست با اصول مقرر در مواد   موجود ميقوانني

 
 اصول كلي قانون غذا:  خبش اول

  اهداف كلي-۵ماده 
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قانون غذا بایسيت غالب اهداف عمومي ناظر بر حفاظت مناسب از  -١
كنندگان شامل  سالمت و زندگي انساني و حفاظت از منافع مصرف

ورت تناسب توجه به حفاظت هاي عادالنه جتارت غذا و حيت در ص رویه
 .از سالمت و رفاه حیواني و سالمت گیاهي و حمیط زیست را دربرگريد

هدف قانون غذا رسیدن به انتقال آزاد غذا و غذاي حیواني تولید  -٢
شده به بازار جوامع احتادیه اروپا حتت اصول و  شده یا عرضه

 .باشد ملزمات عمومي این فصل مي
املللي موجود یا در حال تكوین، این  در حضور استانداردهاي بني -٣

قوانني بایسيت در حني تكمیل قانون غذا مورد توجه قرارگريند مگر 
ها غري  در مواقعي كه چنني استانداردهایي یا اجزاي وابسته به آن

باشند و یا  مؤثر و یا نامتناسب با اهداف قانون غذا بوده
 در مواردي كه باشد و یا ها وجود داشته توجیهات علمي برخالف آن

 .متضمن سطوح حفاظيت مناسب تعیني شده جامعه اروپایي نباشند
 

  حتلیل ریسك-۶ماده 
یابي به هدف كلي اصول سطح باالي حفاظت از سالمت و  در راستاي دست -١

زندگي انساني، قانون غذا بایسيت بر اساس حتلیل ریسك باشد جز در 
 . است با طبیعت نامتناسب کهيموارد و موضوعات

ارزیابي ریسك بر پایه مدارك علمي موجود خواهدبود و به صورت  -٢
 .شود مستقل، عیين و آشكار اجنام مي

مدیریت ریسك نتایج ارزیابي ریسك را مورد توجه قرارداده و  -٣
سایر . گريد  را در نظر مي٢٢عقاید مرجع موضوع ماده " خصوصا

ه عوامل مرتبط به موضوع مورد توجه و اصول احتیاطي هنگامي ك
 وجود دارند در راستاي رسیدن ٧) ١(شرایط مورد اشاره در ماده 

 .روند ، به كار مي۵به اهداف عمومي قانون غذا در ماده 
 

  اصل احتیاطي-٧ماده 
هاي خاص هنگامي كه با ارزیابي اطالعات موجود  در شرایط و وضعیت

شده اما مدارك علمي  بار بر سالمت شناسایي احتمال وجود آثار زیان
سنجد تا سطح  باشد، مدیریت ریسك موقت، ضرورت را مي طعي موجود منيق

شود و ارزیابي  باالي حفاظت از سالمت مد نظر جامعه اروپایي تأمني
 .تر ریسك موكول به یافنت اطالعات علمي بیشرتي شود جامع

اقدامات اختاذ شده بر پایه پاراگراف اول، بایسيت متناسب بوده و 
چه از نظر جامعه اروپایي براي حفظ سطح باالي  حمدودیيت بیش از آن

عوامل و اقدامات تكنیكي و اقتصادي . سالميت الزم است، اجياد ننماید
و قانوني و سایر موارد مربوطه را حتت مالحظه قراردهد، این 
اقدامات بایسيت در یك دوره زماني مناسب و متعارف بازبیين شود تا 

و زندگي و نوع اطالعات علمي مورد بر حسب ماهیت ریسك براي سالميت 
نیاز جهت رفع اهبامات علمي و رسیدن به یك ارزیابي جامع ریسك 

 .مثمر مثر باشد
 

 كنندگان  محایت از منافع مصرف-٨ماده 
كنندگان باشد و  قانون غذا باید به هدف محایت از منافع مصرف -١

كنندگان جهت انتخاب  بایست پایه و اساسي را براي مصرف مي
اهداف قانون . كنند مقرر دارد هانه غذاهایي كه مصرف ميآگا

 :عبارت است از امتناع از
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 آمیز هاي متقلبانه و فریب رویه و شیوه
 تقلب در ساخت غذا با اضافه كردن ماده جایگزین و حتریفي

 .كننده را گمراه كند ي دیگري كه ممكن است مصرف هر شیوه
 
 
 

  مشاوره عمومي-٩ماده 
 عمومي شفاف و باز مستقیم یا توسط منایندگان در خالل بایسيت مشاوره

یابي و اصالح قانون غذا مگر در مواردي كه فوریت  سازي، ارزش آماده
 .باشد یا ضروریت موضوع اجازه ندهد، وجود داشته

 
 رساني عمومي  اطالع-١٠ماده 
 به مقررات قابل اجراي جامعه اروپایي و قانون ملي خدشهبدون 

هاي منطقي شك در خصوص  رسي به مدارك، هر گاه زمینه حاكم بر دست
احتمال اجياد ریسك براي سالمت انسان یا حیوان در اثر مصرف یك 

باشد بر حسب ماهیت،  ماده غذایي انساني یا حیواني وجود داشته
جدیت و وسعت ریسك، مراجع عمومي بایسيت اقدامات مناسب در خصوص 

باط با ماهیت ریسك موجود بر رساني به عموم جامعه در ارت اطالع
سالميت، حاوي توصیف كامل غذا یا خوراك حیواني، نوع غذا یا خوراك 

شده یا در دست اجنام جهت  حیواني، ریسك احتمايل، اقدامات اجنام
 .آورند گريي، كاهش یا حذف آن ریسك به عمل پیش
 

 تعهدات عمومي جتارت غذا: فصل سوم
  د شده به جامعه اروپایي غذا و خوراك حیوان وار-١١ماده 

غذا و خوراك حیوان وارد شده در جامعه اروپایي جهت قرارگرفنت در 
 قانون غذا یا شرایط الزاماتبازار جامعه اروپایي بایسيت با 

شده توسط جامعه اروپایي مطابق باشد و در مورد توافقات  شناسایي
اوي مسالزامات خاص مابني جامعه اروپایي و كشور صادركننده از 

 .برخوردار باشد
 

  غذا و خوراك حیوان صادر شده از جامعه     -١٢ماده 
غذا یا خوراك حیوان صادر شده یا دوباره صادر شده از جامعه 

بایست با  اروپایي براي قرارگرفنت در بازار یك كشور ثالث مي
و مقررات مربوط در قانون غذا تطبیق كند مگر این كه الزامات 

كننده و یا قوانني و مقررات و  ح كشور واردصال توسط مراجع ذي
االجرا  قانوني و اداري الزمالزامات ها و سایر  استانداردها و رویه

 .باشد در كشور واردكننده خالف آن درخواست شده
در سایر موارد جز هنگامي كه غذاها مضر سالمت یا خوراك حیواني 

در صورت توافق ناسامل باشند غذا یا خوراك حیواني مورد نظر تنها 
دار كشور مقصد، قابل صدور یا صدور جمدد  صریح مراجع صالحیت

 .باشند مي
از " چنني اعالم توافقي هنگامي قابل قبول است كه این مراجع كامال

دالیل و شرایطي كه غذا و خوراك حیوان مورد نظر را غري قابل 
 .گردند است، مطلع استفاده در بازار جامعه اروپایي منوده

در مواردي كه مقررات یك توافق دو جانبه منعقده مابني جامعه ) ٢
 عضو و یك كشور ثالث قابل اجرا يکشورهااروپایي یا یكي از 
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 عضو به کشورشده از جامعه یا آن  هستند، غذا و خوراك حیوان صادر
 .باشند كشور ثالث بایسيت با مقررات مذكور تطابق داشته

 
 

 لليامل  استانداردهاي بني-١٣ماده 
عضو بایسيت بدون آسیب به حقوق و  يکشورهاجامعه اروپایي و 

 :تعهداتشان
a( املللي براي غذا و خوراك  در توسعه استانداردهاي تكنیكي بني

 .حیوان و استانداردهاي هبداشيت كمك و شركت منایند
b( املللي دوليت و غريدوليت در  هاي بني شده توسط سازمان اقدامات اجنام

اري و مهاهنگي جهت هتیه استانداردهاي غذا و راستاي اجنام مهك
 .خوراك حیوان را تشویق منایند

c(  كمك و شركت در اقدامات مربوط به توسعه توافقات در خصوص
هاي ویژه مربوط به غذا و  سازي ارزیابي شناسایي و معادل

 .خوراك حیواني در موارد مناسب
d( رهاي در اي، جتاري و مايل كشو توجه خاص به نیازهاي خاص توسعه

املللي  حال توسعه با توجه به این نكته كه استانداردهاي بني
مواقع غريضروري براي صادرات از كشورهاي در حال توسعه اجياد 

 .ننماید
e(  ضمن حفظ سطوح باالي حفاظيت مد نظر جامعه اروپایي، سازگاري

 .دهد املللي و قانون غذا را ترفیع بني استانداردهاي تكنیكي بني
 

 ماده ١۴- مقررات سالمت غذا
 .غذاي ناسامل نباید در بازار و در معرض فروش قرارگريد -١
 :شود غذا در شرایط زیر ناسامل فرض مي -٢

a( بار باشد براي سالمت زیان. 
b( براي مصرف انسان مناسب نباشد. 

 :در تعیني غذاي ناسامل توجه به موارد ذیل الزم است -٣
a(        و هـر كـدام     كننده    شرایط معمويل و طبیعي مصرف غذا توسط مصرف

 از مراحل تولید، فرآوري و توزیع
b(  كننده شامل اطالعات روي برچـسب یـا          شده براي مصرف    اطالعات هتیه

كننده جهت اجتناب از آثـار        سایر اطالعات عمومي در دسرتس مصرف     
 خاص مغایر سالمت از یك غذاي ویژه یا گروهي از غذاها

، رعایـت و  در تعیني و تشخیص این كه غذایي مضر براي سـالمت اسـت     -۴
 :بایست اجنام گردد توجه به موارد ذیل مي

a(           مدت و    توجه بایسيت نه تنها به آثاري احتمايل فوري و یا كوتاه
چـنني    كننده بلكـه هـم      یا بلند مدت آن غذا روي سالمت شخص مصرف        

 .هاي بعدي، معطوف گردد اثرات آن بر روي نسل
b(  توجه به آثار مسي اضايف احتمايل 
c(   كننـدگان    ي سالميت خاص یك گـروه ویـژه مـصرف         ها  توجه به حساسیت

 .است شده هنگامي كه غذا براي مصرف آن گروه خاص هتیه
در راستاي تعیني تناسب غذا براي مصرف انساني بایسيت معلوم گردد    -۵

كه با توجه به مصرف مـورد انتظـار بـراي غـذاي مـورد بررسـي،         
دلیـل  نامناسب بودن آن به دلیل آلودگي با مواد آالینده یا بـه    

 .باشد فساد و یا كاهش ارزش غذایي آن مي
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طبقه  هنگامي كه غذاي ناسامل خبشي از یك جمموعه یا حمموله غذایي هم   -۶
گروه باشد، فرض بر آن است كه كل مواد غذایي آن جمموعه یـا    و هم 

هاي دقیق مدركي دال  كه به دنبال بررسي حمموله ناسامل است مگر این  
 .موله یا جمموعه غذایي یافت نشودمانده حم بر عدم سالمت باقي

غذایي كه با قواعد و مقررات خاص حاكم بر سالمت غـذا در جامعـه      -٧
باشد بایسيت در كلیه جوانيب كه مقررات خـاص   اروپایي تطابق داشته  

 .شود جامعه را مورد توجه قرارداده، سامل فرض
مطابقت غذا با مقررات ویژه مربوطه نباید مانع مراجـع صـاحل از      -٨

م اقدامات مناسب در جهت ممانعت از قرارگرفنت آن ماده غـذایي    اجنا
رغـم   در بازار و یا بريون كشیدن آن از بازار در مواردي كه، علي  

الذكر، دالیل كايف براي ظن به ناسامل بودن غـذا وجـود     مطابقت فوق 
 .دارد، گردد

ــژه  -٩ ــررات وی ــه مق ــواردي ك ــود   در م ــایي وج ــه اروپ اي در جامع
صورتي كه ماده غذایي مورد نظر با مقررات ویژه در  : باشد  نداشته

 مطابقــت كـشور  عـضو بـر اسـاس قــانون غـذاي ملـي آن      كـشور آن 
ي حتــت حاكمیــت آن كــشور ســامل در نظــر  باشــد، در منطقــه داشــته
شود و قابل ارایـه بـه آن بـازار خواهـدبود و در چـنني        مي  گرفته

اهده در مواردي این مقررات، استخراج گردیده و بدون لطمه به مع  
 .شود  جایگزین مي٢٨ و ٣٠هاي مربوطه مواد  خبش

 
  مقررات سالمت خوراك حیوان-١۵ماده 

اگر خوراك حیوان و یا خوراكي كه به حیوانات مورد اسـتفاده در     -١
شود ناسامل باشد، نباید در بـازار و فروشـگاه    مي تولید غذا داده  

 .در معرض فروش قرارگريد
ي مصارف مـورد نظـر ناسـامل فـرض     خوراك حیوان در شرایط زیر برا   -٢

 :شود مي
a( باشد اثر بدي بر سالمت انسان یا حیوان داشته. 
b(                 غذایي را كـه از حیوانـات مـورد اسـتفاده در تولیـد غـذاي

 .شود، ناسامل سازد انساني هتیه مي
در جایي كه خوراك حیوان طبق مقررات سالمت مورد قبـول و رضـایت      -٣

 غذاي حیوان در یـك طبقـه و   نباشد و خبشي از یك جمموعه یا حمموله  
گروه باشد، فرض بر آن است كه كـل غـذاي حیـوان آن جمموعـه یـا        

هاي دقیـق مـدركي    مگر این كه به دنبال بررسي. حمموله ناسامل است  
مانـده   دال بر عدم سالمت و عدم تطابق با مقررات سـالمت در بـاقي    

 .نشود حمموله یا جمموعه غذاي حیوان یافت
مقررات خاص جامعه اروپایي كه بر سالمت غذاي غذاي حیواني كه با    -۴

ي جوانيب كه مقـررات   حیوان حاكم است، مطابقت كند بایسيت در كلیه  
 .شود است، سامل فرض خاص جامعه اروپایي مورد توجه قرارداده

مطابقت غذاي حیوان با مقررات ویژه مربوطه نباید مـانع مراجـع      -۵
ت از قرارگرفنت آن غذاي صاحل از اجنام اقدامات مناسب در جهت ممانع  

حیوان از بازار فروش و یا بريون كـشیدن آن از بـازار در حـضور      
رغـم تطـابق    دالیل كايف براي ظن به ناسامل بودن غذاي حیوان، علـي   

 .الذكر، شود فوق
: باشد اي در جامعه اروپایي وجود نداشته در جایي كه مقررات ویژه   -۶

 عضو كشورات ویژه آن در صورتي كه غذاي حیوان مورد نظر با مقرر  
باشد،   عضو مطابقت داشتهكشوربر اساس قانون ملي غذاي حیوان آن   
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 براي ارائه بـه بـازار  سـامل در    كشوري حتت حاكمیت آن   در منطقه 
این مقررات، استخراج گردیده و بدون لطمه بـه  . شود مي  نظر گرفته 

 .شود  جایگزین مي٢٨ و ٣٠هاي مربوطه مواد  معاهده در خبش
 
  معريف-١۶ده ما

تر قانون غذا لطمه وارد شود، برچسب  بدون این كه به مقررات معني
ها، منایش  زدن، تبلیغات و معريف غذا و خوراك حیوان، شامل شكل آن

بندي و حاليت  شده براي بسته بندي، مواد به كار رفته ها یا بسته آن
اي مثل  یلهها به وس ي منایش و اطالعاتي كه آن اند و حنوه كه مرتب شده

كنندگان را گمراه  بایست مصرف هاي عمومي قابل دسرتس كرده، مني رسانه
 .كند
 

 ها  مسؤولیت-١٧ماده 
متصدیان جتارت غذا و خوراك حیوان در متام مراحل تولید، فـرآوري     -١

بایست از ایـن كـه غـذا و     ها مي هاي حتت كنرتل آن و توزیع در جتارت  
انـد، مطمـئن     را رعایت منـوده هاي حیوان مقررات قانون غذا   خوراك

 .گردیده و تأیید منایند
بایست قـانون غـذا را اجـرا مناینـد و       عضو ميكشورهايها و    دولت -٢

ناظر و مؤید اجراي مقررات مربوطه قـانون غـذا توسـط متـصدیان       
 مراحل تولید، فرآوري و توزیع  جتارت غذا و خوراك حیوان در كلیه  

 .باشند
 

بایست یك جمموعه و سیستم  ها مي دف، آندر راستاي رسیدن به این ه
نظارتي رمسي و سایر اقدامات متناسب با اوضاع و احوال را اجنام 

رساني اجتماعي در خصوص ریسك و  دهند، این اقدامات شامل اجياد اطالع
سالمت غذا و خوراك حیوان و مراقبت و نظارت بر سالمت غذا و خوراك 

 متامي مراحل تولید، فرآوري و هاي نظارتي كه حیوان و سایر فعالیت
 .باشند دهند، مي توزیع را پوشش مي

ها و   عضو بایسيت قواعدي را در خصوص ارزیابييکشورهاها و  دولت
هاي قابل اعمال در مورد ختلف از قانون غذا و خوراك حیوان  جمازات

بایست مؤثر، متناسب و  هاي مقرر مي اقدامات و جمازات. وضع كنند
 .شدبا بازدارنده

 
 )ردیابي( قابلیت پیگريي -١٨ماده 

قابلیت پیگريي غذا و خوراك حیوان و حیوانات تولیدكننده غذا  -١
و هر ماده دیگري با احتمال استفاده یا مصرف در ) منبع غذایي(

اجياد مواد غذایي یا خوراك دام در متام مراحل تولید، فرآوري و 
 .باشد توزیع باید اجياد شده

 و خوراك حیوان بایسيت بتوانند افرادي را كه متصدیان جتارت غذا -٢
حیوانات (مواد غذایي، خوراك حیوان، حیوانات تولیدكننده غذا 

و یا هر ماده قابل استفاده در ماده غذایي یا ) منبع غذایي
بدین . اند شناسایي و معريف منایند خوراك حیوان را هتیه منوده

ایي را برقرار سازند ه ها و سیستم منظور این متصدیان بایسيت رویه
كه امكان دسرتسي به این اطالعات براي مراجع صاحل در هنگام نیاز 

 .شود فراهم
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هایي را  ها و سیستم متصدیان جتارت غذا و خوراك حیوان بایسيت رویه -٣
ها حمصوالت خود  برقرار سازند كه به وسیله آن مشاغلي را كه به آن

 براي مراجع صاحل در زمان این اطالعات بایسيت. دهند معني كند را مي
 .نیاز قابل دسرتسي باشد

گريد بایسيت از  غذا و خوراك حیوان كه در بازار جامعه قرار مي -۴
این . مشخصات و برچسب مناسب جهت تسهیل رهگريي آن برخوردار باشد

امر از طریق مدارك و اطالعات مربوطه در راستاي مقررات اختصاصي 
 .یابد مربوطه حتقق مي

ربوط به اعمال این ماده در خصوص مواد خاص با توجه به مقررات م -۵
 . قابل اجنام است۵٨) ٢(شده در ماده  روش وضع

 
 

  مسؤولیت متصدیان جتارت غذا-١٩ماده 
هر گاه متصدي جتارت غذا دلیلي به نفـع عـدم تطـابق غـذاي وارد        -١

شده بـا قواعـد    شده یا توزیع شده، ساخته شده، تولید شده، فرآوري  
باشد بایسيت بالفاصله مراحـل بـريون كـشیدن غـذاي       داشته سالمت غذا 

 جتارت جا از كنرتل بالفصل متصدي در آندار از بازاري كه غذا    مسأله
صالح را از  است را آغاز منوده و مراجع ذي غذاي اولیه خارج گردیده  

  كننـده  بـه دسـت مـصرف   " هنگامي كه حمـصول احتمـاال  . سازد  آن مطلع 
كنندگان را  ف است به طور مؤثر و دقیق مصرفباشد متصدي موظ   رسیده

از علت بريون كشیدن آن غذا مطلع مناید و در صورت لزوم اگر سایر   
اقدامات در جهت رسیدن به سطوح بـاالي حفـظ سـالمت كـايف نباشـد،        

 .كنندگان فراخوان مناید شده را از مصرف حمصوالت حتویل
 یا پخش كه نقـشي  فروشي هاي خرده متصدي جتارت غذایي مسؤول فعالیت   -٢

نقصي ماده غذایي نـدارد،   گذاري، سالمت یا بي بندي، برچسب  در بسته 
هاي مربوط بـه غـذا مراحـل بـريون كـشیدن       بایسيت در حدود فعالیت  

حمصوالت غري منطبق با مقررات سالمت غذا از بازار را آغاز منـوده و    
ي به وسیله انتقال اطالعات مربوط و الزم براي پیگريي مـاده غـذای    

در عملیات اجنام شده توسط تولیدکنندگان، فرآوران و یـا مراجـع     
 .صالح مهکاري کنند ذي

متصدي جتارت غذا بایسيت به حمض یافنت دالیلي به نفع مضربودن غـذاي     -٣
. صـالح را مطلـع منایـد    تولید شده بـراي سـالمت انـسان مراجـع ذي      

 صـالح را از عملیـات اجنـام شـده بـراي      متصدیان بایسيت مراجـع ذي   
کـس   کننده ایي مطلع مناید و نبایسيت هیچ گريي از آسیب به مصرف   پیش

صـالح منـع کنـد چـرا کـه چـنني        را از مهکاري قانوني با مراجع ذي  
داده،  هایي ممکن است ریسک حاصل از آن ماده غذایي را کاهش  کاري  هم

 .گريي کند حذف منوده یا پیش
ر اقداماتي کـه جهـت   صالح د متصدیان جتارت غذا بایسيت با مراجع ذي   -۴

کننـد یـا هتیـه     هاي منسوب به مواد غذایي که هتیـه مـي    کاهش ریسک 
 .اند مهکاري کنند کرده

 
 هاي متصدیان خوراک حیوان  مسؤولیت-٢٠ماده 

هر گاه متصدي جتارت خوراک حیوان دلیلي به نفع عدم تطابق خوراک    -١
یع حیواني وارد شده، تولید شده، فرآوري شده، ساخته شده یا توز  

شده با قواعد سالمت خوراک حیوان را داشته باشد بایسيت بالفاصـله    
دار از بازار آغـاز منـوده و    کشیدن غذاي حیوان مسأله  مراحل بريون 
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در چـنني مـواردي یـا مـورد     . صالح را از آن مطلع سـازد   مراجع ذي 
 هنگـامي کـه یـک دسـته یـا حممولـه       ١۵  ماده٣شده در بند    اشاره

 سالمت خوراک حیوان را به دسـت نیـاورد آن    استانداردهاي مقررات 
خوراک حیوان بایسيت ختریب شود و معدوم گردد مگر این کـه مراجـع     

 و طور مـؤثر متصدي موظف است به . صالح از سالمت آن قانع گردند   ذي
کشیدن آن خوراک حیـوان مطلـع    کنندگان را از علت بريون  دقیق مصرف 

 در جهت حفظ سـالمت کـايف   مناید و در صورت لزوم اگر سایر اقدامات  
 .نباشد حمصوالت حتویل شده را فراخوان مناید

هاي خرده فروشي یـا پخـش    حیوان مسؤول فعالیتمتصدي جتارت خوراک    -٢
نقصي خوراک حیوان  گذاري سالمت یا بي بندي، برچسب که نقشي در بسته  

کشیدن  هاي مربوط به غذا مراحل بريون ندارد بایسيت در حدود فعالیت  
ت غريمنطبق با مقررات سالمت خوراک حیوان را از بازار آغـاز    حمصوال

منوده و به وسیله انتقال اطالعات مربوط و الزم براي پیگريي خوراک   
حیوان در عملیات اجنام شده توسط تولیدکنندگان، فـرآوران و یـا     

 .صالح مهکاري کنند مراجع ذي
ه نفـع  متصدي جتارت خوراک حیوان بایسيت بـه حمـض یـافنت دالیلـي بـ        -٣

نکردن مقررات سالمت خوراک حیـوان مراجـع ذیـصالح را مطلـع        رعایت
صالح را از عملیات اجنام شده براي  متصدیان بایسيت مراجع ذي  . مناید
گريي از ریسک حاصل از مصرف آن خـوراک حیـوان مطلـع منـوده و        پیش

کنند چرا  صالح منع کس را از مهکاري قانوني با مراجع ذي  نبایسيت هیچ 
هایي ممکن است ریـسک حاصـل از آن مـاده غـذایي را      ني مهکاري که چن 
 .گريي کند داده، حذف منوده یا پیش کاهش

صالح در اقـداماتي   متصدیان جتارت خوراک حیوان بایسيت با مراجع ذي   -۴
کننـد و   هاي منسوب به خوراک حیوان که هتیه مـي  که جهت کاهش ریسک  

 .کاري کنند اند هم هتیه کرده
 

 لیت مشمو-٢١ماده 
 شورا ٨۵ /EEC/374مقررات این خبش نبایسيت به دستورالعمل مشاره 

 جهت مهاهنگي  قوانني، مقررات اداري، نظامات، ١٩٨۵ جوالي ٢۵مصوب 
 .كشورهاي عضو در خصوص حمصوالت معیوب لطمه وارد سازند

 
 مرجع سالمت غذاي اروپایي: چهارمفصل 

 مأموریت و تکالیف: خبش یک
 رجع مأموریت م-٢٢ماده 

یک مرجع سالمت غذاي اروپایي، که در سطور بعد به آن بـه عنـوان      -١
 .شود شود بدین وسیله تأسیس مي اشاره مي" مرجع"

هاي علمي و محایـت تکنیکـي و علمـي     بایست مشورت و آگاهي  مرجع مي  -٢
هـایي کـه نقـش     ها در متام رشـته  گذاري و سیاست براي جامعه قانون  

ذا و خوراک حیوان دارد، ارایـه  مستقیم یا غري مستقیم بر سالمت غ  
 .دهد

بایست به یک محایت سطح باال از سالمت و زندگي انسان و هم   مرجع مي  -٣
چنني سالمت و نفع حیـوان، سـالمت گیـاه و حمـیط زیـست، در زمینـه         

 .عملیاتي بازار داخلي کمک کند
کـردن،   آوري و حتلیل کنـد تـا توصـیف    ها را مجع بایست داده  مرجع مي  -۴

هایي کـه تـأثري و نقـش مـستقیم یـا       کردن ریسک نظارتکردن و    مشخص
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غريمستقیم بر سالمت غـذا و خـوراک حیـوان را دارنـد مـورد نظـر         
 .قراردهد

 :بایست شامل مقررات چنني مي مأموریت مرجع هم -۵
a(                  آگاهي علمـي و محایـت تکنیکـي و علمـي از تغذیـه انـسان در

، تقاضـاي کمیـسیون   گذاري و در صـورت        ارتباط با جامعه قانون   
اي در چـارچوب برنامـه سـالمت          کمک به موارد و مـسایل تغذیـه       

 .جامعه
b(                نقطه نظرات علمي در خصوص سـایر موضـوعات مربـوط بـه سـالمت

 .حیوان و سالمت و نفع آن و سالمت گیاه
c(              نقطه نظرات علمي در خصوص حمصوالتي غري از غذا و خوراک حیـوان

شـده بـه      حدر ارتباط با موجودات زنده که از نظر ژنتیکي اصال         
 تعریـف شـده و      ٢٠٠١ /EC/18گونه که در دستورالعمل مشاره        مهان

 .هاي موجود در آن لطمه وارد سازد بدون این که به رویه
بایست نقطه نظرات علمي را که به عنوان اساس علمي براي   مرجع مي  -۶

هاي واقع در مأموریتش  کردن، پذیرفنت معیارهاي جامعه در رشته   طرح
 .را ادامه دهدبه کار خواهدرفت 

بایست تکالیفش را که در شـرایطي کـه آن را بـه عنـوان       مرجع مي  -٧
مستقل قادر و توانا سازد اجنام دهد، کیفیت تکنیکي و علمي نقطه   

کنـد، شـفافیت    کند و اطالعاتي که پخش مي نظراتي که مرجع صادر مي  
هاي عملیاتي، و سعي و کوشـش در اجـراي تکـالیف     هایش و روش   رویه
دار در  هاي صالحیت کاري نزدیکي با هیأت بایست در هم  رجع مي م. حموله

 عضو که تکالیف و وظایف شبیه به وظایف مرجـع را اجنـام     كشورهاي
 .کند دهند عمل مي

ارتباط مؤثر بایست جهت ارتقاي   عضو ميكشورهاي و  ، کمیسیون مرجع -٨
کـرد ارزیـابي ریــسک، مـدیریت ریـسک و اعـالم ریــسک        عمـل مـابني 

 . دکنن کاري هم
بایست با مرجع جهت اطمینـان از اجنـام و امتـام      عضو مي  كشورهاي  -٩

  .کاري کنند مأموریتش هم
 

  تکالیف و وظایف مرجع-٢٣ماده 
 :وظایف مرجع موارد ذیل خواهد بود

هبرتین نقطه نظرات و عقاید علمي ممکـن را در متـامي مـوارد مقـرر       
گـذاري    عضو به وسـیله قـانون       كشورهاي و   براي مؤسسات جامعه  

ي مأموریتش هتیه و آمـاده        جامعه و در خصوص هر مسأله در حوزه       
 .کند

ارتقا دادن و مهاهنگ ساخنت توسعه روش شناسي ارزیابي ریسک مهـسان    
 .هاي واقع در مأموریتش در رشته

هـاي   براي اجياد محایـت تکنیکـي و علمـي بـه کمیـسیون در زمینـه        
تفـسري و توجـه و      اش و زماني که چنني تقاضا شـده، در            مأموریيت

 .مالحظه نقطه نظرات ارزیابي ریسک
ــام    ــام و امت ــراي اجن ــي الزم ب ــات علم ــردن مطالع ــاد و دایرک اجي

 .مأموریتش
هاي تکنیکـي   کردن داده آوري، مقابله، حتلیل و خالصه کردن، مجع   جستجو

 .هایي در مأموریتش و علمي در رشته
ي پدیدارشده، ها تقبل و تعهدکردن شناسایي و تشخیص و توصیف ریسک  

 .هایي در مأموریتش در رشته
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کننـده در   هـاي سـازماني عمـل    اجياد کـردن یـک سیـستمي از شـبکه      
 .ها  براي عملیات آنبودن مسؤولهایي در مأموریتش و  رشته

اجياد و برقراري کمک تکنیکي و علمي در زمان تقاضـاي کمیـسیون،     
 بـا   در مراحل مدیریت حبراني که توسط کمیسیون اجنـام شـده، و           

 .توجه به سالمت غذا و خوراک حیوان
اجياد کمک تکنیکي و علمي در زمان مورد تقاضاي کمیسیون، با این   

کـاري را مـابني جامعـه، کـشورهاي تقاضـاکننده،             نظر کـه هـم    
ي   هـایي در حـوزه      املللي و کشورهاي ثالث در رشته       هاي بني   سازمان

 .اش توسعه دهد مأمورتي
اطالعات قابل درک، عیين، معتـرب  نفع  ذيمطمئن شود که عموم و طرفني   

 . کنندو سریع را دریافت
 مـأموریتش  مربوط بهاش در موضوعات  یابي اظهار کردن نتایج و جهت  

 .به طور مستقل
 

 سازمان: دوخبش 
 هاي مرجع هیأت: ٢۴ماده 

 :خواهد بود اركان زیر مرجع شامل
a( یک هیأت مدیره 
b( مدیرعامل و کارکنانش 
c( شوراي مشورتي 
d( علمي و هیأت علميکمیته  

 
  هیأت مدیره-٢۵ماده 

 عضو بـه انتخـاب شـورا در مـشورت بـا      ١۴هیأت مدیره بایسيت از    -١
پارملان اروپایي از لیست کاندیداهاي ارایه شده توسـط کمیـسیون     

عـالوه   به) باشدتعداد کاندیداها بایسيت بیشرت از تعداد و اعضاء   (
از اعـضاء بایـسيت   چهـار نفـر   . شود  مناینده از کمیسیون تشکیل  یک

هـا در   کنندگان و سایر جنبه سابقه عضویت در تشکیالت مناینده مصرف  
لیست هتیه شـده کمیـسیون بـه مهـراه     . زجنريه غذایي را داشته باشد  

مدارک الزم بایسيت به پارملان اروپایي ارایه گردد در اسرع وقت و   
را  ماه از زمان ارایه پارملان اروپایي نظرات خود ٣حداکثر ظرف   

دهد که به دنبال آن هیأت مـدیره تعـیني    در اختیار شورا قرار مي  
 .شود مي

اي انتخـاب شـوند کـه ضـامن      اعضاي هیأت مدیره بایـد بـه گونـه     
ي وســیعي از   بـاالترین اسـتانداردهاي صــالحیت و شایـستگي حمـدوده    

ترین انتشار جغرافیایي ممکـن در   هاي مربوطه و هم چنني وسیع   مهارت
 .باشندداخل احتادیه 

. دوره خدمت اعضاء چهار ساله است و ممکن است یک بار جتدیـد شـود     -٢
 . سال باشد۶هرچند براي دور اول این مدت براي نیمي از اعضاء 

هیأت مدیره بایسيت مقررات داخـل مرجـع خـود را بـر پایـه طـرح          -٣
 .این قوانني بایسيت منتشرشود. پیشنهادي مدیر عامل اختاذ کند

ي از اعضاء را به عنـوان رئـیس بـراي یـک     هیأت مدیره بایسيت یک   -۴
 . ساله قابل متدید تعیني کند٢دوره 

هیـأت مـدیره   .  منایدتعینيبایسيت قواعد شکلي خود را هیأت مدیره    -۵
گريي کند مگر بـه حنـو دیگـري     بایسيت با حضور اکثریت اعضاء تصمیم  

 .باشد مقرر شده
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 یک سـوم  هیأت مدیره بایسيت به دعوت رئیس و یا به تقاضاي حداقل   -۶
 .اعضاء تشکیل جلسه دهد

دهد  هیأت مدیره بایسيت مطمئن باشد که مرجع مأموریتش را اجنام مي   -٧
 .رسد و وظایف حموله حتت این مقررات به اجنام مي

 ژانویه هر سال هیأت مدیره موظف اسـت برنامـه کـاري    ٣١قبل از    -٨
هم چنني بایسيت برنامه چنـد  . مرجع را براي سال آینده تصویب کند  

هیأت مدیره بایـسيت مطمـئن   . له قابل جتدید نظري را تصویب کند  سا
هـاي   هایش در راسـتاي اهـداف، قـوانني و اولویـت     باشد که برنامه  

 مارس هر سال ٣٠قبل از . سیاسي جامعه در زمینه سالمت غذایي است  
هاي مرجع براي سال گذشته  هیأت مدیره بایسيت گزارش عمومي فعالیت  

 .را تصویب مناید
 مايل مرجع بایسيت توسط هیأت مدیره بـه دنبـال مـشورت بـا       قواعد -٩

) EC(هـا نبایـسيت از قواعـد کمیـسیون            آن. کمیسیون تصویب گردد  
 در خصوص تنظیم مقررات شبکه مايل ٢٠٠٢ نوامرب ١٩ مصوب   ٢٠٠٢/٢٣۴٣

) EC,euraton( مقــررات شــورا ١٨۵شــده بــه مــاده  هــا ارجــاع هیــأت
 در بودجـه عمـومي جوامـع     مقررات مـايل قابـل اعمـال     ٢٠٠٢/١۶٠۵

 ،کرد مرجـع   عملدر استثنایيچنني اروپایي ختطي کنند، مگر این که   
 .باشد به تصویب کمیسیون رسیده" الزم و قبال

مدیر عامـل بایـسيت در       -١٠
جلسات هیأت مدیره بدون داشنت حق رأي شرکت کند و دبريخانه هیـأت    

علمـي را  هیأت مدیره بایسيت رئـیس کمیتـه   . مدیره را اجياد مناید  
 .براي شرکت در جلسات بدون داشنت حق رأي دعوت مناید

 
 
 

 ٢۶ماده 
 توسط هیأت مدیره بر اساس لیست کاندیداهایي که بایدمدیر عامل    -١

منـدان در   پس از یک رقابت باز به دنبال انتشار فراخـوان عالقـه    
شود، براي یـک دوره   جمله رمسي جوامع اروپایي و سایر جاها هتیه مي  

قبل از انتخاب، کاندیـداهاي  . قابل متدید انتخاب گرددپنج ساله   
نامزد هیأت مدیره بایسيت بدون تأخري براي اعـالم بیانیـه خـود و      

مدیر عامل ممکن .  پارملان اروپایي دعوت شودبه سؤاالت اعضاء پاسخ  
 .است توسط اکثریت اعضاء هیأت مدیره برکنار شود

هـاي ذیـل را    ولیتمدیر عامل مناینده قانوني مرجـع بـوده و مـسؤ      -٢
 :دارد

a( اداره روزانه مرجع 
b( هاي کاري مرجع با مشورت کمیسیون هتیه طرح برنامه 
c( هاي کاري و مصوبات هیأت مدیره اجنام برنامه 
d(             اطمینان از اجياد محایت کايف علمي، تکنیکي و اداري از کمیتـه

 هاي علمي علمي و هیأت
e(            نیازهاي حصول اطمینان از این که مرجع وظایفش را در راستاي

خصوص با در نظـر گـرفنت تناسـب           دهد، به   کنندگانش اجنام مي    مصرف
 .شده شده و زمان صرف هاي هتیه سرویس

f(  ها و    ها و هزینه    نویس بیانیه مرجع در خصوص ختمني درآمد        هتیه پیش
 اعمال بودجه آن
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g( متام مسایل مربوط به کارکنان 
h(                حفظ و توسـعه ارتبـاط بـا پارملـان اروپـایي و اطمینـان از 

 هاي وابسته به آن برقراري مذاکرات منظم با کمیته
هر سال مدیر عامل بایسيت موارد ذیل را بـراي تـصویب بـه هیـأت        -٣

 :مدیره ارایه دهد
a( هـاي مرجـع در طـول سـال           ي فعالیت   نویس گزارش عمومي کلیه     پیش

 گذشته
b( هاي کاري نویس برنامه پیش 

هاي کـاري را      مدیر عامل بایسيت به دنبال تصویب هیأت مدیره برنامه        
 عضو ارایـه داده و      كشورهايبه پارملان اروپایي، شورا، کمیسیون و       

 .منتشر مناید
 جون گـزارش    ١۵مدیر عامل بایسيت به دنبال تصویب هیأت مدیره و تا           

عمومي مرجع را به پارملان اروپـایي شـورا، بـه کمیـسیون دادگـاه               
رائه داده  مرجع، کمیته اقتصادي اجتماعي اروپایي و کمیته نواحي ا        

ي اطالعـات مربـوط بـه         مدیر عامل بایسيت ساالنه کلیه    . و منتشر مناید  
 .دهد هاي اجنام شده را به مرجع تعیني بودجه ارایه نتایج ارزیابي

 
 ٢٧ماده 

باشند که بـه مـدیر        دار مي   هاي صالحیت   شوراي مشورتي متشکل از هیأت     
ي کـاري     امـه عامل در جهت اجنام وظایفش مـشورت داده و در هتیـه برن            

هاي علمي و هـم چـنني در تبـادل            چنني تعیني تقدم نظرخواهي     مرجع و هم  
کند تا از دوباره کاري در        هاي احتمايل کمک مي     اطالعات در خصوص ریسک   

این شورا حتت ریاست مدیرعامل و حـداقل        . مطالعات علمي جلوگريي شود   
ي و  چهار بار در سال تشکیل جلسه داده و باید حتـت حاکمیـت تکنیکـ              

 .باشد پشتیباني مرجع قرارگرفته و دبريخانه خاص خود را داشته
 
 

 هاي علمي  کمیته علمي و هیأت-٢٨ماده 
هاي دائمي علمي مسؤول هتیه نظرات علمي مرجع در           کمیته علمي و هیأت   

هـاي کـاري و       هاي ختصصي خود بوده و وظیفه تنظیم کارها و روش           زمینه
هاي کاري جهت     راد جمرب در این گروه    هاي کاري و گماردن اف      تعیني گروه 

هاي علمـي و      کمیته علمي از رؤساي هیأت    . باشد  تنظیم نظرات علمي مي   
هـاي علمـي عـضویت         صاحب نظر علمي مستقل که در هیچ یک از هیـأت           ۶

 :هاي علمي شامل هیأت. شود ندارند، تشکیل مي
a(  ها، کمک فرآوران و مـواد        هاي خوراک، طعم دهنده     هیأت افزودني

 متاس با غذادر 
b(  ها و حمصوالت و مـواد مـورد اسـتفاده در خـوراک               هیأت افزودني

 حیواني
c( هیأت حمصوالت حمافظيت گیاهان 
d(  هیأت موجودات زنده تغیريیافته ژنیتیکي 
e( زا اي و حساسیت هیأت حمصوالت رژميي، تغذیه 
f( هیأت مضرات بیولوژیکي 
g( هاي زجنريه غذایي هیأت آالینده 
h( نهیأت سالمت حیوان و نفع آ 
i( هیأت سالمت گیاه 
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اعضاي کمیته علمي توسط هیأت مدیره انتخـاب شـده و بـر روي طـرح                
پیشنهادي مدیر عامل بـراي یـک دوره سـه سـاله قابـل متدیـد کـار                  

مصوبات آن بر اساس اکثریت آراء است امـا نظـرات اقلیـت             . کنند  مي
 . باشد و داراي یک رئیس و دو معاون مي. شود نیز ثبت مي

 
 تعملیا: سهخبش 

  نظرات علمي-٢٩ماده 
مرجع در پاسخ به کمیسیون و یا در مواردي به صورت اولیه در حدود              

 .دهد مأموریت خود نظرات علمي ارایه مي
 

  عقاید علمي متفاوت-٣٠ماده 
مرجع بایسيت مهواره مراقب تشخیص زودرس هر گونه منبع احتمايل اختالف           

هاي مشابه    ا در زمینه  ه  بني عقاید علمي خود و عقاید علمي سایر هیأت        
 . باشد

 
 ي علمي و تکنیکيها ي مهکار-٣١ماده 

هاي علمي و تکنیکـي       مرجع ممکن است توسط کمیسیون براي ارایه مهکاري       
 .شود در حدود مأموریتش فراخوانده

 
  مطالعات علمي-٣٢ماده 

مرجع با استفاده از هبرتین منابع علمي مستقل بایسيت مطالعات علمـي            
 .هایش را دایر مناید اي اجنام مأموریتمورد نیاز بر

 
  مجع آوري اطالعات-٣٣ماده 

ي مأموریتش به حتقیق، مجع آوري مقاله، حتلیل          مرجع موظف است در حمدوه    
و خالصه سازي اطالعات تکنیکي و علمي مربوطه بپردازد و این امر در             

 :آوري اطالعات مربوط به برگرينده مجع
a( ه مصرف غذاهاي مربوط ب مصرف غذا و ریسک 
b( هاي بیولوژیک شیوع ریسک 
c( آلودگي غذا و خوراک حیواني 
d( ها پس مانده 
 .باشد مي
 

 هاي پدیدار شده  شناسایي ریسک-٣۴ماده 
آوري، مقابلـه و      هاي نظارتي بـراي بررسـي، مجـع         مرجع موظف است روش   

هـاي پدیدارشـده در حـدود مـأموریتش           حتلیل اطالعات جهت تشخیص ریسک    
 .باشد مي
 

  سیستم هشدار سریع-٣۵ماده 
براي این که مرجع بتواند وظایف خود را در خصوص نظارت بر سالمت و              

اي مواد غذایي به طور مؤثر اجنام دهد، بایـسيت متـام              هاي تغذیه   ریسک
 .هاي مربوطه از طریق سیستم هشدار سریع به آن منتقل گردد پیام

 
ر حـدود   هـایي د   هاي سـازماني فعـال در رشـته         تشکیل شبکه  -٣۶ماده  

 مأموریتش
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هـا را تأسـیس       هاي مأموریتش شبکه اروپـایي سـازمان        مرجع در زمینه  
تسهیل اجياد یک چهارچوب مهکـاري علمـي از         " کند که هدف آن خصوصا      مي

هـاي    برد پـروژه    ها، تبادل، اطالعات اجياد و پیش       طریق مهاهنگي فعالیت  
سـي طـرح    هیأت مدیره بـا برر    . باشد  نظر مي   مشرتک، تبادل افراد صاحب   

هـاي    ارایه شده توسط مدیر عامل لیـست قابـل انتـشاري از سـازمان             
توانند مرجع را بـه تنـهایي یـا در            هاي عضو که مي     دار ایالت   صالحیت
 .کند الذکر یاري کنند، مشخص مي هاي فوق شبکه

 
 بودن و ارتباط استقالل، شفافیت، رعایت حمرمانه: خبش چهار

  استقالل-٣٧ماده 
ره و اعضاي شوراي مشورتي و مـدیر عامـل و اعـضاي             اعضاي هیأت مدی  

هـاي علمـي بایـد در عملکردشـان مـستقل             کمیته علمي و اعضاي هیأت    
ها بـه     باشند و سالیانه به صورت کتيب مواردي که حضور یا فقدان آن           

هم چنني در هر جلـسه وجـود هـر          . زند اعالم مناید    استقالل آن لطمه مي   
ر خصوص موضوعات دستور جلـسه لطمـه        ها د   عاملي را که به استقالل آن     

 .زده است اعالم کند مي
 
 
 

  شفافیت-٣٨ماده 
ي عملیـاتش در سـطح بـاالیي از           مرجع باید مطمئن باشد که کلیـه       -١

بایسيت بدون تـأخري مـوارد ذیـل را بـه           " شفافیت قراردارد و خصوصا   
 :اطالع عموم برساند

a(            هـاي    أتدستور جلسه و جزئیات مباحث جلسات کمیته علمـي و هیـ
 علمي

b(    هاي علمي بالفاصله پـس از تـصویب عقایـد            نظرات کمیته و هیأت
 .اقلیت نیز بایسيت اعالم گردند

c(      اطالعـاتي کـه نظـرات بـر پایـه           ۴١ و   ٣٩بدون لطمه به مواد 
 .هاست آن

d(             اعالم سالیانه عالیق اعضاي هیأت مدیره، مـدیر عامـل، شـوراي
ق مـرتبط بـا     هاي علمي در خـصوص عالیـ        مشورتي و کمیته و هیأت    

 عناوین مباحث جلسات
e( نتایج مطالعات علمي 
f( هایش گزارش سالیانه فعالیت 
g(            تقاضاهاي پارملان اروپایي، کمیسیون یا یک ایالت عـضو بـراي

شده و توجیـه      ارایه نظرات و پیشنهادات علمي رد شده یا اصالح        
 علت رد یا اصالح

د مگـر در     هیأت مدیره بایسيت جلساتش را به صورت علين برگزار کن          -٢
کند که در این مـوارد        مواردي که بر روي طرحي از مدیرعامل کار مي        

نفـع جهـت      کنندگان یـا سـایر افـراد ذي         ممکن است از منایندگان مصرف    
 .هاي مرجع دعوت شود ي پیشرفت برخي از فعالیت مشاهده حنوه

 
  حمرمانه بودن-٣٩ماده 

رمانه را کـه   مرجع نباید اطالعات حم٣٨در راستاي کاهش مشول ماده    -١
است در اختیار طـرف ثـالثي    ها برخورد حمرمانه تقاضا شده  براي آن 
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قراردهد جز در مواردي که باید اطالعات جهت حفظ سالمت عمومي علين   
 .گردد

هـاي   اعضاي هیأت مدیره، مدیر عامل، اعضاي کمیته علمـي و هیـأت     -٢
هاي کاري دعـوت مـي شـوند و     نظري که در گروه علمي و افراد صاحب  

اشان  اعضاي شوراي مشورتي و کارکنان مرجع حيت پس از پایان وظایف  
 . معاهده مسؤول هستند٢٨٧بودن ماده  در مرجع، حتت قوانني حمرمانه

بیين بر سـالميت،   نتایج نظرات علمي مرجع مربوط به اثرات قابل پیش   -٣
مرجع بایسيت قواعد داخلي عملي . شود نبایسيت حمرمانه در نظر گرفته  

بـودن پـاراگراف اول و دوم را اجيـاد     م مقـررات حمرمانـه   جهت اجنا 
 .مناید

 
  ارتباطات مرجع-۴٠ماده 

ي وظایفش بدون لطمـه بـه صـالحیت           مرجع باید ارتباطاتش را در حوزه     
کمیسیون در راستاي اجنام وظایفش در خصوص کاهش ریسک برقرار کند و            

اطالعـات  " عانفع سـری    ي طرفني ذي      بایسيت مطمئن باشد که جامعه و کلیه      
 .آورد ي کارهایش به دست مي در زمینه نتیجه" مطمئن اميين را خصوصا

 
  دسرتسي به مدارک-۴١ماده 

 EC/٢٠٠١/١٠۴٩بر اساس قانون 
 

 نفع کنندگان، تولیدکنندگان و سایر افراد ذي  مصرف-۴٢ماده 
ــصرف   ــدگان م ــا مناین ــؤثري ب ــات م ــسيت ارتباط ــع بای ــدگان،  مرج کنن

 .نفع برقرار کند هاي ذي وران و سایر طرفتولیدکنندگان، فرآ
 

 مقررات مايل: خبش پنج
  تصویب بودجه مرجع-۴٣ماده 

هـا و     هـاي اداري، زیرسـاخت      خمارج مرجع شامل حقـوق پرسـنل، هزینـه        
هـاي ثالـث و هزینـه         هاي عملیاتي و هزینه قرارداد بـا طـرف          هزینه
تعادل باشـد    بوده و بایسيت با درآمد م      ٣۶هاي مايل موضوع ماده       محایت

گردد به تصویب هیأت      نویسي که توسط مدیرعامل هتیه مي       و از طریق پیش   
 مـارچ در اختیـار کمیـسیون        ٣١مدیره برسـد تـا حـداکثر قبـل از           

 .قرارداده شود
 

  تکمیل بودجه مرجع-۴۴ماده 
ي مدیرعامل و حتت نظارت کمیسیون بودجه با تـصویب            این امر بر عهده   

 .تایي پارملان اروپایي اس
 

  مبالغ دریافيت مرجع -۴۵ماده 
ظرف سه سال از اعمال این قـانون و بـه دنبـال مـشورت بـا مرجـع                   

نفع، کمیسیون گزارشي از قابلیت اعمـال          عضو و طرف هاي ذي     كشورهاي
 .کند و توصیه طرح قانوني مرجع را منتشر مي

 
 مقررات عمومي: خبش شش
 )مصونیت حقوقي( شخصیت و امتیاز قانوني -۴۶ماده 

 عضو بیشرتین قدرت    كشورهايمرجع داراي شخصیت حقوقي بوده و در متام         
در " خـصوصا . اسـت   هـاي حقـوقي تـضمني شـده         از طریق قانون به شخصیت    
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ي نیاز به امالک منقول و غري منقول و اقدامات حقوقي مؤسـسه،               زمینه
ها و امتیازات جوامع اروپـایي قابـل اعمـال بـراي              پروتکل مصونیت 

 .باشد مرجع مي
 

  مسؤولیت-۴٧ماده 
مرجع از قانون قابـل اعمـال بـر قـرارداد           : هاي قراردادي   مسؤولیت

در قراردادهاي مرجع کـه شـرط داوري حلـاظ          . کند  مورد نظر تبعیت مي   
 . دادگاه احتادیه اروپایي صالحیت حل و فصل و داوري دارد.است شده

هاي حاصل    مرجع بایسيت اصالح آسیب   : هاي غري قراردادي    در خصوص مسؤولیت  
 كشورهايها حتت اصول عمومي مشرتک قوانني         از عدم اجراي صحیح مسؤولیت    

عضو جربان گردد و دادگاه حمکمه اروپایي در خصوص اختالفات مربوط به            
 .کند ي جربان خسارت قضاوت مي حنوه

مسؤولیت شخصي کارکنان در قبال مرجع حتـت مقـررات کارکنـان مرجـع              
 .شود رسیدگي مي

 
 

 کارکنان -۴٨ماده 
 .برخورد با کارکنان حتت قوانني حاکم بر جوامع اروپایي است

 
  شرکت کشورهاي ثالث-۴٩ماده 

کاري با مرجع به روي کشورهاي ثالثي که داراي توافق نامـه بـا                هم
 .شان باز است جامعه اروپایي بر اساس مواد مورد توافق

 
 اه سیستم هشدار سریع، مدیریت حبران و اورژانس: پنجمفصل 
 سیستم هشدار سریع: خبش یک
  سیستم هشدار سریع-۵٠ماده 

جهت اعالم ریسک مستقیم یا غري مستقیم براي سالمت انساني ناشي از    -١
 عـضو،  كـشورهاي غذا یا خوراک حیواني یک شبکه هشدار سریع شامل   

است که هر کدام یک نقطـه اتـصال بـه     کمیسیون و مرجع تشکیل شده  
بود و کمیـسیون مـسؤولیت مـدیریت    عنوان یک عضو از شبکه خواهند  

 .شبکه را به عهده دارد
هرگاه یکي از اعضاي شبکه اطالعاتي در خصوص ریسک مستقیم یا غـري     -٢

مستقیم جدي براي سالمت بشري ناشـي از غـذا یـا خـوراک حیـواني        
توسط سیستم هشدار سـریع  " باشد باید این اطالعات را سریعا   داشته

و مرجع . عضاي شبکه منتقل منایدبه کمیسیون و کمیسیون به بقیه ا  
موظف است اطالعات علمي و تکنیکي مورد نیاز را کـه بـه مـدیریت      

 .کند، فراهم مناید  عضو کمک ميكشورهايسریع و مناسب ریسک توسط 
 عضو بایـسيت کمیـسیون را توسـط    كشورهايدر موارد ذیل هر یک از    -٣

 :سیستم هشدار سریع مطلع سازند
a(     کـشیدن    یت قرارگرفنت یا اجبار به بريون     هر تصمیمي مبين بر حمدود

 ماده غذایي یا خوراک حیوان از بازار جهت حفظ سالمت بشري
b(       گريي،   اي در خصوص پیش     هر گونه پیشنهاد یا توافق متصدیان حرفه

حمدودکردن تا حتمیل شرایط خاص به صورت اختیاري یا اجباري در           
 و  خصوص قراردادن مـاده غـذایي و خـوراک حیـواني در بـازار             

استفاده آن که ریسک جدي به سالمت انساني وارد کرده و نیـاز             
 .به اقدام سریع دارد
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c(           صـالح    هر گونه رد حمموله غذایي یا غذاي حیواني توسط مراجع ذي
در یکي از مرزهاي احتادیه اروپایي که به دلیل ریسک مـستقیم            

رساني باید مهـراه بـا        اطالع. یا غري مستقیم به سالمت بشر باشد      
ات و اطالعات تکمیلي به متام اعضاي شبکه و سایر مرزها و            جزئی

هم چنني به کشور ثالث مبـداء مـواد غـذایي مرجـوعي باشـد و                
ي عملکرد کشورهاي عضو باید به کمیسیون         اطالعات مربوط به حنوه   

عضویت در سیستم هشدار سریع به روي سایر کشورها         . منتقل شود 
 .مابني باز است هاي يف فقاملللي بر اساس توا هاي بني و سازمان

 
  تکمیل اقدامات-۵١ماده  

ي کمیسیون     به عهده  ۵٠اقدامات مربوط به تکمیل مراحل اجرایي ماده        
 .گريد و بعد از حبث و بررسي مشرتک با مرجع صورت مي

 
 

  قواعد حمرمانه بودن براي سیستم هشدار سریع-۵٢ماده 
وجـود بـراي سـالمت    اطالعات در دسرتس اعضاي شبکه مربوط به ریسک م   -١

انساني ناشي از غذا یا خوراک حیواني بایسيت بر اساس اصول اطالع   
 در اختیار عمـوم قرارگرينـد و مـردم بایـسيت بـه      ١٠رساني ماده   

اطالعات شناسایي حمصول و نوع ریسک و اقدامات اجنـام شـده دسرتسـي      
 .باشند داشته

مراجـع  حفاظت از اسرار ختصصي نباید مـانع انتـشار اطالعـات بـه        -٢
صالح در خصوص میزان مؤثر بودن عملیات نظارتي در حمدوده غذا و    ذي

 .غذاي حیواني گردد
  

 ها فوریت: خبش دو
 ۵٣ماده 

اقدامات اورژانس در خصوص غذا یا خوراک حیواني با منشاء احتادیـه            
یا وارداتي از یک کشور ثالث در صورتي که غذا یـا خـوراک حیـوان                

 به اجياد ریـسک بـراي سـالمت انـسان یـا             احتادیه یا وارداتي مشکوک   
بـیين    جامعه یا حمیط باشد که با اقدام انفـرادي اعـضاي قابـل پـیش              

تواند قرارگرفنت در بـازار و یـا واردات آن را             نباشد، کمیسیون مي  
شده   حمدود و یا متوقف مناید و حداکثر ظرف مدت ده روز اقدامات اجنام            

) ٢(گسرتش آن را طبـق مـاده        در خصوص تصویب، اصالح رفع توقیف و یا         
 . و دالیل تصمیم کمیسیون را بدون تأخري در اختیار عموم گذارد۵٨
 

  سایر اقدامات فوري-۵۴ماده 
هنگامي که یکي از اعضاي کمیسیون را در خـصوص الـزام بـه اقـدام                

 عمل نکنـد و یـا       ۵٣مناید اگر کمیسیون بر اساس ماده         فوري مطلع مي  
توانـد اقـدامات      بیين شده، آن عـضو مـي        یشحيت در آن فاصله ده روز پ      

اعمال منوده و سایر اعضا را از تـصمیمات خـود           " اورژانس را مستقال  
 .مطلع مناید

 
 مدیریت حبران: خبش سه
  برنامه عمومي مدیریت حبران-۵۵ماده 

 عضو  كشورهايکمیسیون مسؤول هتیه طرح عمومي مدیریت حبران با مهکاري          
هـاي خمتلفـي اسـت کـه          مومي شامل موقعیت  این طرح ع  . باشد  و مرجع مي  
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مستقیم یا غريمستقیم از طریق غذا یا خوراک حیواني سالمت انسان به            
گـريي     قابل پیش  ۵۴ و   ۵٣افتد و این خطر تنها با رعایت مواد           خطر مي 

 .باشد مني
 

  واحد حبران-۵۶ماده 
در حضور شرایطي که خطر مستقیم یا غريمستقیم جدي حاصل از غذا یـا              

گريي یا حذف بر اساس قواعد موجـود و مـواد             اک حیواني قابل پیش   خور
کمیسیون بالفاصله کشورهاي عضو و مرجـع را مطلـع          . باشد   مني ۵۴ و   ۵٣

دهد که مرجع در این واحد عضو بوده          منوده و واحد حبران را تشکیل مي      
 .دهد هاي تکنیکي و علمي مورد نیاز را ارایه مي و مهکاري

 
 

 احد حبران وظایف و-۵٧ماده 
ي اطالعـات مربوطـه و        آوري و ارزیـابي کلیـه       واحد حبران مـسؤول مجـع     

گريي، حذف یا کـاهش قابـل قبـول           کارهاي موجود براي پیش     انتخاب راه 
کـاري    تواند از هـم     ریسک سالمت بشري به طور مؤثر و سریع بوده و مي          

جامعه یا افراد خصوصي مورد نیاز در مدیریت حبران استفاده مناید و            
" هاي موجود و اقـدامات اجنـام شـده مکـررا            بایسيت مردم را از ریسک    

 .مطلع مناید
 

 ها و مقررات ایي رویه: ششمفصل 
 هاي وساطت و میاجنیگري ها و رویه کمیته: خبش یک
  کمیته -۵٨ماده 

کمیسیون توسط کمیته ثابت زجنريه غذایي و سالمت حیوان که از این پس             
مناینـدگان کـشورهاي عـضو و مناینـده         شـود و از       کمیته نامیـده مـي    

 .شود است، محایت و مهیاري مي کمیسیون به عنوان رئیس تشکیل شده
هـاي حمولـه      کمیته وظایف حموله توسط این مقررات را و سایر مسؤولیت         

 .توسط احتادیه را به عهده خواهد داشت
 
 

 هاي میاجنیگري  رویه-۶٠ماده 
عضو موضوع بایسيت به کمیسیون     در صورت بروز اختالفات مابني کشورهاي       

ارجاع شده و کمیسیون عضو مورد اعرتاض را مطلـع سـازد و در صـورت                
نیاز از اقدامات کارشناسي مرجع در مدت زمان مورد توافق متقابـل            

 .مند شوند کمیسیون و مرجع با مشورت دو عضو دیگر هبره
 

 مقررات ایي: خبش دو
  شرط بازبیين-۶١ماده 

 سال یک بـار مرجـع بـا         ۶ و پس از آن هر       ٢٠٠۵یه  قبل از اول ژانو   
کاري کمیسیون یک ارزیـابي و ارزیـاب مـستقل خـارجي را مـأمور                 هم
کند تا بر اساس اصول مورد نظر هیأت مدیره و با توافق کمیسیون               مي

شده و تأثريات و نقـش مرجـع بپـردازد، و             به ارزیابي اقدامات اجنام   
 . شورا ارایه دهدگزارش خود را به پارملان اروپایي و

 
  ۶٢ماده 
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 ارجاع به مرجع سالمت غذاي اروپایي و کمیته ثابت زجنـريه غـذایي و              
هـاي ثابـت      هاي علمـي و کمیتـه       سالمت حیوان کلیه ارجاعات به کمیته     

قبلي بایسيت از این پس به مرجع سالمت غذاي اروپایي و کمیته ثابـت              
 .زجنريه غذایي و سالمت حیوان صورت پذیرد

 
  صالحیت آژانس اروپایي براي ارزیابي حمصوالت دارویي -۶٣ماده 

 . قابل اجنام استEECاین امر حتت مقررات مذکور در 
 

 ۶۴ماده 
 ٢٠٠٢ مرجع بایسيت عملیات اجرایي خـود را از تـاریخ یـک ژانویـه               

 .آغاز مناید
 

 االجراشدن  الزم-۶۵ماده 
پــایي  روز پــس از چــاپ در جملــه رمســي جوامــع ارو٢٠ایــن مقــررات 

 .االجرا است الزم
 
  


