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  مقدمه

اي مانند مسئله غذا و چگونگي تأمين آن آه براي بقاء انسان  در طول تاريخ هيچ مسئله
بوم شناختي است سبب تحريك و انگيزش انسان به تالش و ابتكار و  يك نياز مبرم

افزايش جمعيت بعد از انقالب صنعتي به اين تالش و نوآوري ابعاد . است نبوده وآورين
ترين نگراني و دغدغه  اآنون تأمين شرايط تغذيه سالم براي جامعه، مهم. تري داد وسيع
، زيرا در صورت ناتواني دولت در تأمين غذاي سالم و آافي، جامعه با هاست دولت

هاي  اي آه مولد بسياري از ناهنجاري شود فاجعه يفاجعه دردناك گرسنگي روبرو م
  ١.اجتماعي است

ها مسلم و  ضرورت تأمين مواد غذايي سالم و آافي براي جامعه چنان براي دولت
هاي تابع بازار نيز آنترل و نظارت بر فرآيند تأمين غذا  است آه حتي در نظام شده پذيرفته

گيرد و هر آشوري با وجود تفاوت در  رار ميمردم بدون ترديد و ايرادي مورد قبول قبراي 
ساختارها، براي نظارت بر فرآيند تأمين مواد غذايي اعم از مواد اوليه غذايي و مواد 

در اثر اين . است بيني نموده آرده و نهادهايي پيش وضع شده مقرراتي غذايي فرآوري
وي فعاالن است آه نه تنها از س خلق شده" امنيت غذايي"ضرورت مفهومي به نام 

نظريه پردازان علوم اجتماعي و امنيت ملي نيز مورد استفاده و صنعت غذا بلكه توسط 
  .گيرد تأآيد قرار مي

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هاي غذايي،  الدين حمالتي، ارتباط تنگاتنگ و خطرناك فرهنگف اقتصاد و نظام صالح - -  ١

 ٦١٦، ص ١٣٨٠جمله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه هتران، تابستان و پاييز 
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  آليات :بخش يكم
ضرورت اصالح قانون مواد  هاي آن و سپس در اين بخش ابتدا امنيت غذايي و مؤلفه

  .ش تحقيق بررسي خواهد شدخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و نيز رو
  

  هاي آن امنيت غذايي، ضرورت و مؤلفه: فصل يكم
هاي امنيت غذايي بررسي  امنيت غذايي و ضرورت آن و سپس مؤلفه در اين فصل ابتدا

        .شود مي
  امنيت غذايي و ضرورت آن: مبحث يكم

است، هاي توسعه در جوامع مختلف ايجاد امنيت غذايي  يكي از اهداف اصلي سياست
اي از محورهاي اصلي توسعه و  دسترسي به مواد غذايي آافي و سالمت تغذيه

تغذيه در نقش  .شود پرورش و توسعه منابع انساني آارآمد محسوب ميزيرساخت 
هاي گسترده در سطح جهان  سالمت، افزايش آارآيي و توسعه اقتصادي با پژوهش

ه اين آه دسترسي به غذاي آافي و نظر ب. است مورد اثبات شدهبويژه در دو دهه اخير 
  ١.هستند" امنيت غذايي"ها مكلف به تأمين  سالم از حقوق اوليه انسان است دولت

شود و بنيان يك  هاي امنيت ملي محسوب مي ترين مؤلفه امنيت غذايي يكي از مهم
  ٢.يافته و عنصر اصلي سالمت فكري، رواني و جسمي اعضاي آن است جامعه توسعه
شود آه آميت  يت غذايي جامعه به عنوان يك سياست امنيت ملي قلمداد چنانچه امن

آند، عرضه بهينه سطح  و آيفيت آن سطح امنيت ملي در هر آشور را تعيين مي
  ٣.مطلوبي از امنيت ملي مستلزم تدارك سطح بهينه امنيت غذايي است

" امنيت غذايي"شدن مفهوم توسعه انساني در سطح جهان، مفهوم  با برجسته
المللي  هاي سازمان ملل، نهادهاي بين است، تحت تأثير فعاليت تري يافته افزوناهميت 

يافته، آشورهاي اسالمي عضو آنفرانس  فعال در صنعت غذا و آشورهاي توسعه
را " امنيت غذايي"توسعه انساني سطح متوسط يا پايين دارند، اسالمي نيز آه در 

امنيت "از راهكارهاي مختلف در صدد توسعه  مورد توجه جدي قرارداده و با استفاده
  ٤.آشور خود هستند" غذايي
هاي دستيابي به امنيت غذا، اصالح قوانين و مقررات حاآم  زمينه ترديد يكي از پيش بي

است،  بر توليد و عرضه مواد غذايي اعم از مواد اوليه غذايي و مواد غذايي فرآوري شده
به " امنيت غذايي"هاي  تحقق مؤلفه آامل نباشدچنانچه مقررات در اين حوزه جامع و 

                                                 
 ١٣٤مهان، ص  -١
از منظر عرضه (ربد امنيت غذايي ردي، رويكردي نو به راهفرهاد رهرب و علي مبيين دهك -٢

 ٢، ص ٨٣، زمستان ١٤هاي اقتصادي، مشاره  ، فصلنامه پژوهش)ثبات مواد غذايي با
 ٢مهان، ص  -٣
صادق خبتياري و زهرا حقي، بررسي امنيت اقتصادي و توسعه انساني در آشورهاي  -٤

، پاييز و زمستان ٤٤و  ٤٣دهم، مشاره اسالمي، جمله اقتصاد آشاورزي و توسعه، سال ياز
 ٢٢، ص ١٣٨٢
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آند يا  گردد، زيرا نقص مقررات يا تأمين غذاي آافي را مشكل مي    پذير مي سختي امكان
   .دهد سالمت مواد غذايي را در معرض تهديد قرار مي

ها  است آه بررسي تاريخي آن هاي مختلفي ارايه شده براي امنيت غذايي تعريف
  :المللي به اين مفهوم است و تكامل نگرش بيننمايانگر تحول 

: را به شرح زير تعريف آرد امنيت غذايي"ميالدي  ١٩٧٥سازمان ملل متحد در سال 
عبارت است از عرضه مستمر آاالهاي غذايي اصلي در سطح جهاني " امنيت غذايي"

در  "غذابردن اثرات نامطلوب نوسانات قيمت  به منظور بهبود مستمر مصرف غذا و از بين
امنيت غذايي را ) FAO(ميالدي سازمان خواربار و آشاورزي ملل متحد  ١٩٨٤سال 

آه همه مردم در همه اوقات به  امنيت غذايي يعني اطمينان از اين: "چنين تعريف آرد
   ١."باشند غذاهاي اصلي مورد نياز خويش دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته

: يف زير را براي امنيت غذايي ارايه آردميالدي تعر ١٩٨٦بانك جهاني در سال 
مندي از يك  دسترسي همه مردم در تمام اوقات به غذاي آافي و سالم براي بهره"

ميالدي به  ١٩٩٣المللي تغذيه در سال  اين تعريف در آنفرانس بين" زندگي خوب و فعال
      ٢.گرفتعنوان تعريفي آاربردي مورد تأييد و تأآيد شرآت آنندگان در آنفرانس قرار

ترين تعريف را براي امنيت  ميالدي اجالس جهاني غذا آامل ١٩٩٦سرانجام در سال 
امنيت غذايي زماني وجود دارد آه همه مردم هر زمان : "غذايي به شرخ زير ارايه آرد

باشند و غذاي  به غذاي آافي، سالم و مغذي دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته
ها را براي يك زندگي  اي سازگار با ترجيحات آن م تغذيهيك رژيقابل دسترسي نيازهاي 
     ٣."آند سالم و پرنشاط برآورده

  
  هاي امنيت غذايي مؤلفه: مبحث دوم

  :آننده امنيت غذايي عبارتند از هاي تعيين شاخص
  ٤وجود مواد غذايي - ١
 ٥دسترسي به مواد غذايي - ٢
    ٦استفاده از مواد غذايي - ٣

 
  :وجود مواد غذايي) الف

رين شاخص امنيت غذايي وجود مواد غذايي است، ابتدا بايد مواد غذايي در ت مهم 
دسترسي به آن يا استفاده از مواد غذايي به عنوان آشور موجود باشد تا پس از 

. هاي بعدي سخن به ميان آورد، وجود مواد غذايي منوط به توليد آن است شاخص
اي آالن اقتصادي خود و در ه دهند با توجه به سياست معموًال آشورها ترجيح مي

، با وجود دنظرگرفتن فرهنگ تغذيه مردم مواد غذايي را در داخل مرزهاي خود توليد آنن
ها  براي دولت) در سطح مواد غذايي اوليهحداقل (اين هميشه واردات مواد غذايي 

  .ناپذير است امري اجتناب
توليد داخلي مواد  ،با توجه به تأثير سطح امنيت غذايي بر سطح امنيت ملي آشور

   .توسعه توليدات داخلي باشد  در زمينهها  دولتهاي اصلي  جزء اولويتبايد  غذايي 
چنانچه توليد مواد غذايي همسو با رشد جمعيت افزايش پيدا نكند، توليد سرانه مواد 

يابد، در اين صورت تقاضاي فزاينده براي مواد غذايي بايد از طريق  غذايي آاهش مي
  .شود واردات و آاهش صادرات يا با استفاده از هر دو سياست پاسخ دادهافزايش 

                                                 
 ٢٣صادق خبتياري و زهرا حقي، مهان، ص  -١
فرهاد خداداد آاشي و خليل صدري، برآورد سطح امنيت غذايي خانوارهاي ايراني بر  -٢

 ١٥٨، ص ٨٣، زمستان ٤٨، جمله اقتصاد آشاورزي و توسعه، مشاره AHFSIاساس شاخص 
رويكردي نو به انتخاب هبرتين گزينه راهربدي امنيت غذايي مجهوري علي مبيين دهكردي،  -٣

 ١٧، ص ٨٤، پاييز ٥١اسالمي ايران، جمله اقتصاد آشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، مشاره 
٤- Food Availability 
٥ - Food Access 
٦ - Food Utilization 
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تر به منابع خارجي را به دنبال دارد و  گرچه افزايش واردات مواد غذايي وابستگي بيش
عالوه بر داشتن بار مالي ممكن است مشكالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در 

هاي جهاني بر بازار  هاي قيمت ر نوسانتوان به تأثي آه از جمله مي. باشد پي داشته
شود،  آرد آه در مواردي سبب آاهش سطح توليد در آشور واردآننده مي داخلي اشاره

  .نياز از واردات مواد غذايي بداند تواند خود را بي هيچ آشوري نمي
شود آه با نظارت و مديريت يك واحد نهادي  در اقتصاد توليد به فعاليتي گفته مي

  .آار، سرمايه و غيره را به آاال و خدمات تبديل آند جمله نيروي عواملي از
و تغييرات ساختاري سهم " توليد ناخالص داخلي"توسعه اقتصادي در گرو رشد مستمر 

اقتصادي در توليد ملي است، رشد توليد اولين گام براي اعمال   هاي عمده بخش
  .زمينه توسعه اقتصادي است هاي ساختاري در اقتصاد آشور و پيش تغييرات و دگرگوني

هاي اقتصادي از طريق وضع  در نظريات اقتصادي موارد مداخله دولت در فعاليت بنگاه
شكست بازار، انحصار طبيعي و توزيع عادالنه ثروت محدود : مقررات اجرايي به سه مورد

به بيان ديگر نظارت دولت بر اقتصاد از طريق وضع مقررات در سه وضعيت . شود مي
  ١.است ت بازار، انحصار طبيعي و ناعادالنه بودن توزيع ثروت مجاز قلمداد شدهشكس

تواند منابع را به  شكست بازار وضعيتي است آه در آن ساز و آار رقابتي بازار نمي
در اين صورت دولت به منظور تخصيص بهينه منابع و اصالح . صورت بهينه تخصيص دهد

گذاري اجباري، پرداخت  وليد، توزيع، قيمتنظام تخصيص، از طريق در دست گرفتن ت
  ٢.آند هاي اقتصادي مداخله مي ي فعاليت بنگاه سوبسيد و دريافت ماليات، در نحوه

بودن هزينه  انحصار طبيعي وضعيتي از بازار است آه در آن يك بنگاه به دليل نزولي
ا آن قيمت تواند آاال يا خدمت را به قيمتي عرضه آند آه بنگاه ديگري ب متوسط، مي

  ٣.قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد
تواند با بنگاه ديگري رقابت آند آه قبًال در  در شرايط انحصار طبيعي بنگاه جديدي نمي

ي  است، زيرا همواره هزينه توليد آاال يا ارايه خدمات مورد نظر فعاليت خود را آغاز آرده
تر شروع  التر از بنگاهي است آه فعاليت خود را پيشتوليد آاال يا ارايه خدمت براي او با

  .است آرده
نظران اقتصادي در شرايط انحصار طبيعي سطح رفاه جامعه در مقايسه  به عقيده صاحب

  .تر است با وضعيت رقابتي بازار پايين
شود، زيرا  توزيع عادالنه ثروت توجيه ديگريست آه براي مداخله دولت در بازار ارايه مي

حل مؤثر براي آاهش فاصله درآمدي اشخاص و توزيع عادالنه  آار بازار فاقد راهساز و 
اي براي مداخله  آننده گانه فوق توجيه قانع در اين آه آيا رفع مشكالت سه. ثروت است

نظر وجود دارد  ولي آنچه بر آن اتفاق. نظرها بسيار است دولت در بازار است يا نه اختالف
اقتصادي و تعيين شرايط دست و پاگير براي فعاليت اقتصادي اين است آه وضع مقررات 

افزايش ) حداقل در آوتاه مدت(هاي اقتصادي را  هاي بنگاه هاي مختلف هزينه در حوزه
  ٤.دهد و مانع تنوع آاالها و خدمات در بازار است مي

ي هاي اقتصادي زمينه براي بروز و رشد فساد ادار افزايش حجم مقررات حاآم بر فعاليت
دهد آه ميان حجم قوانين و مقررات حاآم بر  آند، مطالعات نشان مي را نيز فراهم مي

داري  ي معني هاي مختلف، رابطه هاي اقتصادي و ميزان فساد اداري در نظام فعاليت
نظران مانند هانتينگون معتقد به نظريه  اي از صاحب وجود دارد، به نحوي آه عده
ها حجم وسيعي از  توسعه هستند آه معموًال در آن آارآمدي فساد در جوامع در حال
است، از نظر  هاي اقتصادي را تحت سيطره خود قرار داده مقررات و ضوابط فعاليت بنگاه

ها مقابله با فساد اداري در آشورهايي تورم مقررات عرصه را براي نوآوري فعاالن  آن

                                                 
وليد، جملس و پژوهش، مشاره اهللا تاري، استفاده از مقررات زدايي در رفع موانع ت فتح - ١

 ١٢ص  ٥٢
 ١٢مهان ص  - ٢
ماده يك قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  ١٣بند  - ٣

) ٤٤(هاي آلي اصل چهل و چهارم  اجتماعي و فرهنگي مجهوري اسالمي ايران و اجراي سياست
 قانون اساسي

 ١٣مهان، ص  - ٤
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هاي اقتصادي  مل از بنگاهاست، امكان ادامه فعاليت را به طور آا اقتصادي تنگ آرده
  .آند سلب مي

هاي  نتايج مطالعات مختلف نشان داد آه آاستن از حجم مقررات حاآم بر فعاليت
اقتصادي تأثير مثبت قابل توجهي بر رشد توليد و درآمد ناخالص ملي و آاهش 

هاي فعاليت اقتصادي دارد، آه همگي در نهايت سبب آاهش قيمت آاالها و  هزينه
نهضت  ٢"سازي خصوصي"بر پايه اين نتايج در آنار سياست  ١.شوند بازار ميخدمات در 

  ٣"زدايي مقررات"و سياستي شكل گرفت به نام 
هاي مختلف و به  زدايي بر رشد صنايع در بخش طرفداران اين سياست اثر مثبت مقررات

  .اند هاي تجربي ثابت آرده تبع آن توسعه اقتصادي را با مطالعات و يافته
است، رشد  ميالدي انجام شده ٢٠٠٥ها آه در سال  ساس نتايج يكي از اين پژوهشبر ا

زدايي در بخش بزرگي از صنايع  درصد چين با دليل اعمال سياست مقررات ٩باالي 
هاي نفت، برق و حمل و نقل مانع  در بخش  است و اعمال محدود اين سياست بوده

  ٤.است هها در مقايسه با صنايع ديگر بود رشد اين بخش
آردن زمينه براي افزايش نرخ رشد اقتصادي  زدايي جهت فراهم هر چند ضرورت مقررات
هاي چهارگانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  آشور در قانون برنامه

است، با تصويب قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم  اسالمي ايران متجلي شده
هاي  و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستتوسعه اقتصادي، اجتماعي 

ايراني به  قانونگذار، ٢٥/٣/١٣٨٧قانون اساسي در تاريخ ) ٤٤(آلي اصل چهل و چهارم 
يافتن به رشد  جهت دست" زدايي سياست مقررات"طور رسمي بر لزوم تبعيت از 

  .اقتصادي مطلوب مهر تأييد زد
گذاري و  نظور تسهيل و تسريع در امر سرمايهبه م: "دارد اين قانون مقرر مي ٧ماده 

هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز،  هاي اقتصادي براي بخش صدور مجوز فعاليت
ها  اين قانون، شوراهاي اسالمي شهر، شهرداري ٨٦هاي دولتي موضوع ماده  دستگاه

بر صدور  هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا آليه مقررات ناظر و مجامع و اتحاديه
گذاري و آسب و آار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري،  ها و مجوزهاي سرمايه پروانه

هاي اقتصادي حداآثر ظرف شش  سازي فعاليت تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف
اي اصالح، تهيه و تدوين شود آه پاسخ متقاضي  ماه پس از تصويب اين قانون به گونه

  ..."شود ربط آتبًا داده ريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيحداآثر ظرف ده روز از تا
گذار به تصميمات و اقدامات مراجع دولتي و  براي رسيدگي به اعتراض سرمايه
قانون است، به  ٧ها برخالف تكاليف مقرر در ماده  غيردولتي آه تصميم يا عملكرد آن

  .است اد شدهگذاري ايج موجب تبصره دوم اين ماده نهادي به نام ستاد سرمايه
است هيأتي را مأمور  قانون رئيس جمهور مكلف شده ٧مطابق تبصره چهارم ماده 

هاي اقتصادي  ي فعاليت زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه نظارت بر مقررات
اين هيأت مكلف است براي مواردي آه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين . نمايد

  .را تهيه و به دولت تقديم آند است، لوايح مورد نظر
ي رشد صنايع  هاي اقتصادي الزمه در آليه فعاليت" زدايي مقررات" چنان آه بيان شد 

هاي فعاليت اقتصادي از جمله حوزه سالمت آه غذا  بديهي است در برخي حوزه. است
زدايي بايد با احتياط و پس از بررسي آامل  و دارو بخشي از آن است، سياست مقررات
ها را به طور آلي از شمول  توان اين حوزه جوانب موضوع صورت گيرد، ولي نمي

قانون اصالح موادي از قانون  ٣بند ج ماده  ٢سياست مذآور خارج آرد، متأسفانه تبصره 
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي 

قانون اساسي با عباراتي نه چندان گويا و  )٤٤(هاي آلي اصل چهل و چهارم  سياست
را به طور آلي از شمول قانون مذآور از جمله سياست مندرج " بخش سالمت"صريح 

                                                 
 ١٦مهان، ص  - ١

٢ - Privatization 
٣ - Derequlation 

 ١٧مهان، ص  - ٤
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هاي  هاي حوزه فعاليت: "دارد اين تبصره مقرر مي. است آن خارج آرده ٧در ماده 
سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هر گونه توسعه 

هاي دولتي و غيردولتي و همچنين هر گونه واگذاري به بخش غيردولتي  بخش توسط
اي خواهد بود آه ظرف يك سال از ابالغ اين قانون به  ها مطابق اليحه در اين حوزه

  ."رسد تصويب مجلس شوراي اسالمي مي
اند، اعمال  ها آه مسير توسعه را با سرعت و موفقيت پيموده بر پايه تجارب ساير دولت

زدايي و آاهش حجم مقررات حاآم بر فعاليت اقتصادي و حذف برخي  ياست مقرراتس
در . هاي مختلف است مجوزهاي غيرضروري از عوامل اصلي توسعه صنايع در بخش

حل مشكالت موجود حذف مقررات و مجوزهاي دست و پاگير است  بسياري از موارد راه
هاي نظارت را نيز براي دولت افزايش  زينهها ه آه عالوه بر ايجاد مانع براي فعاليت بنگاه

  .دهد مي
ساز افزايش رفاه اجتماعي است آه متوازن  رشد اقتصادي در صورتي پايدار و زمينه
هاي مختلف توسعه پايدار اقتصادي را تضمين  باشد يعني رشد متوازن صنايع در بخش

هاي خاصي از  خشزدايي جزيي به اين معنا آه اين سياست صرفًا به ب آند، مقررات مي
ها به طور آامل از شمول آن مستثني گردند  اقتصاد محدود گردد و برخي بخش

  .جانبه اقتصادي باشد آننده رشد پايدار و همه تواند تضمين نمي
  
  :دسترسي به غذاي سالم) ب

عنصر اصلي " دسترسي به غذاي سالم" در تعريف بانك جهاني و اجالس جهاني غذا 
شده دسترسي را به دو نوع  جالس جهاني غذا در تعريف ارايها. امنيت غذايي است

جهت دسترسي فيزيكي . است دسترسي فيزيكي و دسترسي اقتصادي تقسيم آرده
ي توزيع غذا در محل زندگي خود ارتباط نزديك و سهل  اشخاص بايد با شبكه

شود آه درآمد شخص به  باشند و دسترسي اقتصادي نيز زماني تأمين مي داشته
اي باشد آه بدون تحميل فشار زياد تأمين غذاي سالم الزم را ميسر سازد،  دازهان

آردن امكان و زمينه دسترسي اقتصادي به غذاي سالم منوط به افزايش سطح  فراهم
توان اين  هاي آالن اقتصادي، نمي گذاري درآمد اشخاص آه امريست مربوط به سياست
و عرضه مواد غذايي برطرف نمود، ولي  معضل را در چارچوب مقررات حاآم بر توليد

بيني آند، اين قانون  قانون غذا بايد شرايط دسترسي فيزيكي به غذاي سالم را پيش
تا دسترسي فيزيكي  گرددبايد مانع عرضه و فروش مواد غذايي ناسالم يا غيربهداشتي 

  .با مانع مواجه نشود به غذاي سالم 
  
  :استفاده از مواد غذايي) ج

، بازتاب طبيعي اوامر و نواهي مذهبي، فرهنگي، فلسفي و حتي اخالقي سبك تغذيه
پردازان فرهنگ تغذيه، تفاوت نظام غذايي  ي نظريه حاآم بر جامعه است، به عقيده

آشورهاي مسلمان آسيايي يا آفريقايي با مسيحيان اروپا و آمريكا صرفًا از اختالفات 
عامل اصلي تأثيرگذار پيروي ساآنان  شود، بلكه شناختي ناشي نمي جغرافيايي و بوم

هاي حياتي اصيل  اين دو بوم از دو آيين و فرهنگ اسالم و مسيحيت است، گرچه نظام
هاي ديني و اخالقي  اين آشورها از نظر طبيعي به يكديگر شباهت دارند، تفاوت آيين

هاي چشمگير در سبك تغذيه  ها سبب تفاوت مورد تبعيت مردمان هر يك از آن
توان گفت نظام غذايي در هر آشوري مبنايي فرهنگي دارد،  رو مي است، از اين شده

باورهاي مذهبي و قواعد اخالقي حاآم بر جامعه در آنار ساير عوامل رژيم غذايي هر 
شده فرهنگ بر نوع  دهد، ترديدي نيست آه با توجه به تأثير اثبات جامعه را شكل مي

شود، در  هاي غذايي ارايه مي يع و فرآوردهتغذيه در هر طرحي آه براي توسعه صنا
  ١.ناپذير است نظرگرفتن فرهنگ تغذيه آشور اجتناب

                                                 
هاي غذايي، جمله  الدين حمالتي، ارتباط تنگاتنگ و خطرناك فرهنگ، اقتصاد و نظام صالح - ١

 ٦١٦، ص ١٣٨٠دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه هتران، تابستان و پاييز 
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آننده امنيت غذايي، استفاده از مواد غذايي  آه بيان شد، سومين مؤلفه تعيين چنان
است، ممكن است مواد غذايي در آشور موجود و قابل دسترسي فيزيكي و اقتصادي 

نگي مواد غذايي موجود و در دسترس با فرهنگ تغذيه باشد، ولي به دليل ناهماه
عمومي، مردم از آن استفاده نكنند، در اين وضعيت نيز امنيت غذايي در معرض خطر 

  .گيرد قرار مي
قانون غذا بايد اين مؤلفه را نيز مد نظر قراردهد، يعني قانون بايد حامي فرهنگ تغذيه 

ز مواد غذايي شود آه قواعد فرهنگي آشور باشد و مانع توليد يا عرضه آن دسته ا
  .آند تغذيه آه اآثريت جامعه مصرف آن را تأييد نمي

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

  آرايشي و بهداشتي
گرچه تأمين امنيت غذايي مستلزم اقداماتي بسيار فراتر از اصالح مقررات حاآم بر توليد 

ح اين مقررات بويژه قانون اصلي حاآم بر اين حوزه و عرضه مواد غذايي است، اصال
گام اوليه الزم براي ) ١٣٤٦(يعني قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

با در نظرگرفتن . يابي به سطح مطلوبي از امنيت غذايي در آشور است دست
گفته  شاخص پيش ٣رسد اين قانون در ارتباط با هر  هاي امنيت غذايي به نظر مي مؤلفه

  .داراي نقايصي است آه بايد اصالح گردد
  

به عنوان يكي از " وجود مواد غذايي سالم و آافي در آشور"آه بيان شد  چنان) الف
دادن به توليد مواد غذايي در  آننده امنيت غذايي مستلزم اولويت هاي تعيين شاخص

مطابق . يي استگذاري در صنايع توليد مواد غذا داخل و تسهيل روند سرمايه
گذاري و توليد  هاي موجود، آاستن از حجم مقررات و مجوزهايي آه براي سرمايه ديدگاه

گذاري و افزايش توليد دارد، از  الزم است تأثير غيرقابل انكاري بر توسعه حجم سرمايه
هاي قانوني دقيق و روشن از عوامل  طرف ديگر نظارت بدون ضابطه و فاقد چارچوب

بنابراين . شود گذاري در آشور محسوب مي گذاران نسبت به سرمايه هدلسردي سرماي
گذاري در اين صنعت  افزايش نرخ توليد مواد غذايي در آشور مستلزم رشد نرخ سرمايه

سازي و  شفاف"و " زدايي مقررات"گذاري نيز منوط است به  است و رشد نرخ سرمايه
  .صنعت غذاشرايط نظارت دولتي بر فعاالن " مندتر آردن ضابطه

قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به ضرورت تسهيل روند 
است و  گذاري و توليد مواد غذايي در آشور را به صورت جدي مدنظر قرار نداده سرمايه

  .شناسي قرارگيرد و پس از آن اصالح شود از اين منظر بايد مورد آسيب
  
ي  م به غذاي سالم و آافي با ايجاد شبكهآردن زمينه دسترسي فيزيكي مرد فراهم) ب

پذير است، نقش فروشندگان و  آارآمدي براي توزيع مواد غذايي سالم در آشور امكان
آنندگان مواد غذايي در تأمين امنيت غذايي جامعه آمتر از توليدآنندگان نيست و  توزيع

المت و آارآيي هاي امنيت غذايي تأثيرگذارند، س ها بر يكي از مؤلفه هر آدام از آن
گذاري در اين  شبكه توزيع مواد غذايي مانند شبكه توليد آن به افزايش حجم سرمايه

قانون مواد . آنندگان وابسته است مند بر فعاليت توزيع حوزه و نظارت شفاف و ضابطه
خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از منظر تسهيل روند دسترسي به مواد 

  .شناسي و اصالح است يبغذايي نيز نيازمند آس
  
فرهنگ غذايي هر آشور با آيين ديني و قواعد اخالقي حاآم بر آن بستگي تام دارد، ) ج

مواد غذايي موجود و قابل دسترسي، در صورتي توسط عموم مورد استفاده قرار 
قانون مواد . باشد گيرد آه مصرف آن با فرهنگ غذايي اآثريت مغايرت نداشته مي

تواند  ني، آرايشي و بهداشتي با توجه به زمان تصويب آن اآنون نميخوردني، آشاميد
ترين  آننده فرهنگ غذايي آشور باشد، انعكاس فرهنگ غذايي آشور در مهم منعكس
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به فرهنگ بومي و  قانونگذارقانون حاآم بر توليد و توزيع مواد غذايي حاآي از احترام 
  .دغدغه او براي تأمين امنيت غذايي آشور است

توان  شده در قوانين غذا را به سه بخش آلي مي بيني بندي آلي احكام پيش ر تقسيمد
  :تقسيم آرد

  مقررات آيفري - ١
 مقررات حاآم بر نظارت بر بهداشت غذايي - ٢
 مقررات حاآم بر مجوزهاي بهداشتي - ٣

  
دهد، به منظور  در بخش مقررات آيفري آه بخش مهمي از قانون غذا را تشكيل مي

هاي فعل امنيت غذايي براي اين قبيل افعال و ترك  فعل يا ترك فعلگيري از وقوع  پيش
گيري  شود، با وجود تأآيدهاي فراوان بر عدم اتكاء به پيش ها مجازات تعيين مي فعل

گيري از تخلفات  آيفري جهت مقابله با تخلفات در روابط اجتماعي و اقتصادي هنوز پيش
در قوانين . گيري است ي غالب پيش ه شيوهانگاري بويژه در جوامع در حال توسع با جرم

گيرتر  ها استفاده از اين روش چشم غذا با توجه به اهميت امنيت غذايي براي دولت
اين وضعيت در قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ايران نيز . است

قررات شود، قانون مذآور برخالف رويه رايج در تدوين ساير قوانين آه م مالحظه مي
  .است آنند با مقررات آيفري آغاز شده بيني مي آيفري را در بخش پاياني قانون پيش

شود آه اين  شناختي بخش مقررات آيفري قانون مذآور، معلوم مي با بررسي آسيب
يابي به  هاي امنيت غذايي و در جهت تسهيل شرايط دست بخش بايد با لحاظ مؤلفه

  .و اصالح قرارگيرد اين امنيت در آشور، مورد بازبيني
دهد آه  المللي مانند بانك جهاني نشان مي شده توسط نهادهاي بين تحقيقات انجام

گذاري و رونق آسب و آار در آشورهاي در حال توسعه  يكي از موانع توسعه سرمايه
گذاري و بنگاه اقتصادي و  مقررات ناآارآمد و غيرضروري در ارتباط با بازرسي سرمايه

هاست، بدون ترديد با توجه به  برداري از اين بنگاه براي تأسيس و بهره مجوزهاي الزم
رابطه فعاليت اقتصادي در صنعت غذا با بهداشت و سالمت عمومي جامعه نظارت 

هاي اقتصادي در اين حوزه ضرورتي انكارناپذير است، ولي  ي فعاليت بنگاه دولت بر نحوه
مند آردن، مراحل اخذ  شفاف و ضابطهگذاري از طريق  توجه به تسهيل روند سرمايه

توان به بهانه  مجوز براي شروع فعاليت اقتصادي در اين حوزه و استمرار آن را نمي
شدت عمل نهادهاي دولتي در . گرفت حمايت از بهداشت و سالمت عمومي ناديده
هاي توليد و توزيع مواد غذايي ممكن است  صدور مجوز فعاليت و بازرسي و نظارت بنگاه

هايي مثل ضرورت حفظ بهداشت عمومي قابل پذيرش به نظر  ر آوتاه مدت با توجيهد
آيد، در بلند مدت با تضعيف صنعت غذا، وابستگي آشور به منابع خارجي را به دنبال 
خواهد داشت، آسيبي آه به دليل وابستگي به خارج در تأمين مواد غذايي به آشور 

ترديد آمتر  تر نباشد، بي بهداشت عمومي بيش افتادن شود، اگر از به مخاطره وارد مي
  .نخواهدبود

  
  اهداف و روش تحقيق: فصل سوم

آه در  نويس اليحه غذا است، چنان هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر، تدوين پيش
قانون مواد  .شد، در بخش دوم به تفضيل بيان خواهدشد به اختصار اشارهمقدمه 

ي مقررات آيفري، نظارت بر  حوزه ٣ي در هر خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشت
بهداشت غذايي و مجوزهاي بهداشتي به بازنگري و اصالح نياز دارد، ضرورت اصالح اين 
قانون نه تنها با بررسي تحليلي و مقايسه تطبيقي آن با قوانين خارجي آشكار 

هاي  تالشاي آه تا آنون  به گونه. فعاالن صنعت غذا است گردد، بلكه مورد تأآيد مي
هاي صنفي صنعت غذا  نويس اليحه غذا به ابتكار اتحاديه نافرجامي نيز براي تدوين پيش

ها، نتيجه  شده آه به دليل عدم استفاده از مطالعات تطبيقي در تدوين آن انجام
ي غذا  نويس اليحه است، رويكرد ملي در تدوين مواد پيش بخشي حاصل نشده رضايت
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گذاري در صنعت غذا با لحاظ بهداشت و سالمت غذايي  يهتسهيل و توسعه روند سرما
  :آشور است

گيري  است در آنار پيش ، تالش شدهنويس اليحه مقررات آيفري پيشدر تنظيم  - ١
در جرم انگاري نيز ضمن  .قرار گيرد پيشگيري نيز مد نظر هاي آيفري ساير شيوه

اد توان توجه به فرهنگ تغذيه آشور، تناسب بين جرم و مجازات جهت ايج
  .است ها، به نحو شايسته لحاظ شده تر در مجازات بازدارندگي بيش

تر آردن فضاي  گذاري در صنعت غذا پرنشاط براي تسهيل و توسعه روند سرمايه - ٢
مورد بازنگري اساسي ) ١٣٤٦(آسب و آار در اين حوزه، مقررات نظارتي قانون 

در راستاي سياست  اند و تر شده ضوابط صدور مجوزها شفاف. است قرارگرفته
زدايي آه مورد تأييد و تأآيد دولت است، ضمن حذف مجوزهاي  مقررات

ربط در خصوص درخواست  گيري نهادهاي ذي غيرضروري، شرايط و مهلت تصميم
 .است صدور مجوز به طور صريح تعيين شده

  
آه هيچ حكم ) ١٣٤٦(با توجه به اهميت بازرسي بهداشت غذايي، برخالف قانون 

مشخصي در ارتباط با شرايط، اختيارات و تكاليف بازرسان ندارد، همسو با  صريح و
نويس به بازرسان بهداشت غذايي  رويكرد ساير آشورها يك بخش مستقل در پيش

در تدوين مقررات اين بخش دو ضرورت حمايت از فعاالن صنعت غذا . است اختصاص يافته
تصادي است و تضمين بهداشت و ضابطه آه مخل فعاليت اق هاي بي در قبال بازرسي

  .است مد نظر بودهتوأمًا امنيت غذايي جامعه 
شناسي قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و  اطالعات الزم براي آسيب

بهداشتي، از طريق مصاحبه با فعاالن صنعت غذا و مطالعه قوانين خارجي گردآوري 
، قانون غذا، دارو و لوازم )١٩٨٣(اند، براي مطالعه تطبيقي قانون غذاي مالزي  شده

شوراي اروپايي با عنوان  ٢٠٠٢/١٧٨مل شماره عدستورالآرايشي اياالت متحده آمريكا، 
و قانون نمونه " مقررات و اصول حاآم بر سالمت غذا و مرجع سالمتي غذاي اروپايي"

تدوين ) WHO(و سازمان جهاني بهداشت  )FAO(خواربار غذا آه توسط سازمان جهاني 
قانون مالزي به منظور استفاده از تجارب يك آشور . اند ده، مورد استفاده قرار گرفتهش

قانون آمريكا و دستورالعمل . ي براي صنعت غذا، انتخاب شدقانونگذاراسالمي در 
يافته در اين صنعت مورد  گيري از تجارب آشورهاي توسعه اتحاديه اروپايي نيز براي بهره

  .مطالعه قرار گرفتند
نهادات، سازمان جهاني خواربار و سازمان جهاني بهداشت به عنوان دو نهاد مهم پيش
ان آشورها، قانونگذاربه " قانون نمونه غذا"المللي مرتبط با صنعت غذا در قالب  بين

المللي  با توجه به اهميت جايگاه دو نهاد بين. است جهت تصويب و اجرا، ارايه شده
نويس مد نظر قرار  ها نيز در تنظيم مواد پيش مذآور، قانون نمونه پيشنهادي آن

  .است گرفته

  
  
  
 

شناختي مقررات  بررسي آسيب: دومبخش 
قانون مواد آيفري، نظام بازرسي و مجوزها در 

  دني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيخور
در ايران قانونگذاري در مورد شرايط فعاليت در صنعت غذا و نظارت بر فعاالن اين عرضه 

يكي از اهداف  ١٣٢٤قانون سازمان وزارت بهداري مصوب . ي ديرينه داردا سابقه
داند و به موجب آن  سازماني اين وزارتخانه را نظارت بر فعاليت در صنعت غذا مي
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اداره دارويي نظارت در ادويه مخدره و "به نام  اداره آل فني وزارتخانهاي، زير نظر  اداره
  .است تأسيس شده" جلوگيري از تقلبات در اغذيه و دارو

اولين قانون ايراني آه به شرايط فعاليت در صنعت غذا به عنوان يكي از موضوعات 
است، پس از تصويب اين قانون، بر ) ١٣٢٩(اصلي پرداخته، قانون بهداشت شهري 

آنندگان  اساس شرايط زمان و به منظور حفظ سالمت غذايي جامعه و حمايت از مصرف
براي ارايه تصويري آلي از . است د ديگري به تصويب رسيدهمواد غذايي قوانين متعد

روند تحوالت قانونگذاري ايران در مورد مواد غذايي بر اساس تاريخ تصويب به قوانين 
ها صنعت غذا  اصلي يعني قوانيني آه موضوع اصلي يا يكي از موضوعات اصلي آن

ر خصوص صنعت غذا ها حكمي د بديهي است قوانيني آه در آن. شود است، اشاره مي
  .شده محدود به موارد مذآور نيست بيني و مواد غذايي پيش

  
 ١٣٢٤قانون سازمان وزارت بهداري مصوب آذر ماه  - ١

به موجب ماده . است آرده اين قانون، ساختار و سازمان مرآزي وزارت بهداري را تعيين
  :  يك قانون، سازمان مرآزي وزارت بهداشت به شرح زير است 

  تيحوزه وزار .١
  شوراي عالي بهداشت .٢
  بنگاه پاستور .٣
  اداره آل امور اداري .٤
  اداره آل بازرسي .٥
  اداره آل فني .٦

  
  .است هاي فوق را مشخص آرده قانون، وظايف و اختيارات هر يك از بخش

ها اداره  يكي از آن است آه اداره  قانون، اداره آل فني متشكل از ده  ١٥مطابق ماده 
  .جلوگيري از تقلبات در اغذيه و دارو است دارويي نظارت در ادويه مخدره و

  .است برده نظارت بر فعاليت در صنعت غذا از وظايف اداره نام
  
  ٢٩/١١/١٣٢٩قانون بهداشت شهري مصوب  - ٢

نظارت بر فعاليت اشخاص در امور پزشكي، دارويي و غذايي تصويب براي اين قانون، 
  .است شده

اند  سازند، ملزم خوراآي و آشاميدني مي هايي آه مواد قانون آارخانه ٦به موجب ماده 
براي متخلفين از حكم اين ماده، حبس از دو تا شش ماه . از وزارت بهداري مجوز بگيرند

تواند ضمن حكم خود به درخواست وزارت بهداري  دادگاه مي. است بيني شده پيش
  .دستور از بين بردن آارخانه را نيز صادر آند

زارت بهداري بر بهداشت محيط و ابزارهاي توليد مواد قانون شرايط نظارت و ٧ماده 
  .است خوراآي و آشاميدني را مورد حكم قرارداده

گيرند بايد  هايي آه در مواد خوراآي مورد استفاده قرارمي قانون، رنگ ٨به موجب ماده 
  .شود از نوع مخصوص و مجازي باشند آه فهرست آن از طرف وزارت بهداري آگهي مي

  
ربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و قانون م -٣

   ٢٩/٢/١٣٣٤آشاميدني مصوب 
هر . است تصويب شده) ١٣٢٩(قانون فوق جهت تكميل نواقص قانون بهداشت شهري 
است، ولي به نظر  نسخ نشده" چند قانون بهداشت شهري به موجب اين قانون، صريحا

قررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني رسد در برخي موارد، قانون مربوط به م مي
  .و آشاميدني به طور ضمني ناسخ قانون بهداشت شهري است

  
السهم دولت ايران در برنامه غذايي جهاني  قانون اجازه پرداخت حق -٤

  ١٠/٩/١٣٤٧مصوب 
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شده دولت ايران در  يافت آه سهميه تعهد به موجب اين قانون، وزارت دارايي اجازه
پرداخت  ٤٧را از محل درآمد عمومي آل آشور در سال ) W.F.P(يي جهاني برنامه غذا

  .آند
  
  ١٤/١٠/٤٣ايران مصوب  قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواربار و تغذيه  -٥

است، به منظور تنظيم و بهبود  به موجب اين قانون آه در قالب ماده واحده تصويب شده
اي به نام  ص در امر تغذيه مؤسسهتغذيه مردم آشور و تربيت افراد آارشناس و متخص

بهداشت، درمان و آموزش (ايران زير نظر وزارت بهداري  مؤسسه خواربار و تغذيه 
است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و بودجه  شده تشكيل) پزشكي

  .شود در بودجه آل آشور منظور مي  آن ذيل بودجه وزارت بهداري در رديف جداگانه
  
علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران مصوب  تشكيل انستيتوين قانو -٦
١٥/٤/٢٥٣٥  

" انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران" اي به نام  به موجب اين قانون مؤسسه
يك قانون، هدف از تشكيل مؤسسه عبارت است از  مطابق ماده . است تشكيل شده

آردن آن  و صنايع غذايي و هماهنگهاي تحقيقاتي در امر تغذيه  توسعه و تمرآز فعاليت"
مشي الزم و ارايه آن به منظور بهبود امر   هاي پيشرفته جهاني، تنظيم خط با برنامه

تغذيه همچنين تعليم و تربيت آارشناسان در علوم تغذيه و صنايع و بهداشت و وارسي 
  "مواد غذايي

، جانشين انستيتو قانون، انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران ١٩مطابق ماده 
شده و از تاريخ تصويب آن قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواربار و  ايران خواربار و تغذيه 

ايران نسخ  انستيتو خواربار و تغذيه  ايران و مقررات مربوط به آن و اساسنامه  تغذيه 
  .است شده

  
  ٢٢/٤/١٣٤٦قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب  -٧
در واقع . ترين قانون حاآم بر صنعت توليد و عرضه مواد غذايي است ون فوق مهمقان

آردن مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از  هدف از تصويب اين قانون، خارج
بنابراين برخي از احكام آن با مقررات قانون . قانون مقررات امور پزشكي و دارويي بود

هدف از تدوين . هاست تعارض دارد و ناسخ ضمني آنمقررات امور پزشكي و دارويي 
اول اصالح قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و  نويس حاضر نيز در وهله  پيش

  .است سه بار اصالح شده ١٣٤٦اين قانون پس از تصويب در سال . بهداشتي است
  
مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و  ٢قانون اصالح ماده  -٨
   ٩/٨/١٣٤٧صره آن تب

قانون مواد خوردني، آشاميدني،  ٢اين قانون در قالب ماده واحده به منظور اصالح ماده 
است، به موجب اين ماده واحده به منظور افزايش  آرايشي و بهداشتي تصويب شده

يك قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي   ميزان مجازات اعمال مجرمانه موضوع ماده
  .است قانون الحاق شده ٢يك تبصره به ماده  و بهداشتي،

  
قانون اصالح بعضي از مواد قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و  -٩

  بهداشتي
) ١٣٤٦(از عنوان آن پيداست اصالح قانون  آه  هدف از تصويب قانون مذآور نيز چنان

ايجاد ) ١٣٤٦(اين قانون در قانون  يكي از اصالحات بارز و جالب توجهي آه. است
است، ايجاد مسؤوليت آيفري براي مديران يا صاحبان مؤسسات ساخت و تهيه  آرده

در تمام موارد مذآور در اين : دارد اين ماده واحده مقرر مي ٢تبصره . مواد غذايي است
يا آارگاه   شود آه مواد تقلبي با علم و اطالع مدير يا صاحب مؤسسه قانون هرگاه معلوم
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است، اشخاص مذآور به همان مجازاتي  ا با مواد خارجي مخلوط شدهي ساخت يا تهيه 
  .آه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهندشد

  
قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و ) ١٣(قانون اصالح ماده  -١٠

   ١٣/٩/٧٩بهداشتي مصوب 
بر بهداشت محل در ارتباط با نظارت ) ١٣٤٦(قانون ) ١٣(اين قانون به منظور اصالح ماده 

  .است و ابزارهاي فعاليت در صنعت غذا تصويب شده
  :ترين اصالحات ايجاد شده به موجب اين قانون عبارتند از مهم
تخلف از مقررات بهداشتي راجع به بهداشت محل و ابزارهاي فعاليت در صنعت  - ١

  .است غذا، جرم قلمداد شده و براي آن مجازات تعيين شده
قدامات ناظرين بهداشت محل و ابزارهاي فعاليت در شكايت از تصميمات و ا - ٢

 .است مجاز قلمداد شده" صنعت غذا صراحتا
  
قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب  -١١
٩/٧/١٣٦٤  

است،  با تصويب اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شده
داشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت قانون پس از تشكيل وزارت به ٢مطابق ماده 

شود و آليه وظايف، اختيارات، آارآنان، اعتبارات و  بهداري و بهزيستي منحل مي
قانون در مورد . يابد تعهدات آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتقال مي

  .ها ساآت است ساختار سازماني وزارتخانه و وظايف و اختيارات هر يك از بخش
  
قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -١٢

  ٣/٣/٦٧مصوب 
اين قانون به منظور تعيين ساختار سازماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

اين قانون نهاد ناظر بر فعاليت در صنعت دارو و غذا  ٢به موجب ماده . است تصويب شده
ي  گانه حوزه هاي ده يكي از معاونت. است ارتقاء يافته از سطح اداره به معاونت وزارتخانه 

  .مرآزي وزارتخانه معاونت دارو و غذا است
  
  ٢٣/١٢/١٣٦٧قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب  -١٣

شده و مقررات فصل سوم آن  اين قانون از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب
" فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتيتعزيرات توليد، توزيع و "با عنوان 

هاي تعزيري مقرر در آن  قانون، مجازات ٤٤با توجه به ماده . به مواد غذايي مربوط است
در آنار ساير ضمانت اجراهاي آيفري مقرر براي جرايم مربوط به مواد غذايي اعمال 

انون هم در مورد ق. اعمال اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي است. شود مي
  .شود واحدهاي توليد مواد غذايي و هم در مورد واحدهاي توزيع اين مواد اعمال مي

نكته قابل توجه در اين قانون، تأآيد بر لزوم حضور مسؤول فني در واحدهاي توليد مواد 
توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد : "قانون) ٣٢(غذايي است به موجب ماده 

حضور مسؤول فني در : "آن) ٣٣(و مطابق ماده ..." سؤول فني انجام گيردبا حضور م
ي مراحل توليد الزامي بوده و مسؤول فني بايد نظارت دايم در امر توليد  آليه

  ..."باشد داشته
قانون براي عدم رعايت تكليف مذآور از سوي واحدهاي توليدي مجازات تعزيري 

قانون مواد خوردني،  ٧ور به موجب ماده قبل از قانون مذآ. است بيني آرده پيش
هاي توليد مواد  آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، وجود مسؤول فني براي آارخانه

براي عدم رعايت ) ١٣٤٦(خوردني و آشاميدني الزامي بوده، با اين تفاوت آه قانون 
  .است بيني نكرده ضمانت اجراي آيفري پيش ٧تكليف مقرر در ماده 

  
  شناسي مقررات آيفري  آسيب: فصل يكم
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يكي از اهداف اصلي اصالح مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و  اين آه با توجه به
بهداشتي، اصالح بخش مقررات آيفري اين قانون است، به منظور توجيه بخشي از 

نويس، بخشي از خالءها و نقايصي آه در مقررات  اصالحات پيشنهاد شده در پيش
  .گردد شود، در اين قسمت ارايه مي ه ميآيفري اين قانون مالحظ

  
حفظ سالمت غذايي جامعه و حمايت ) سياست آيفري(از دو رويكرد ) ١٣٤٦(قانون  - ١

انگاري در قانون مذآور مبتني بر دو  به عبارت ديگر جرم. است آننده تبعيت آرده از مصرف
. است معه آننده و حفظ سالمت غذايي جا مبناي نظري متفاوت يعني حمايت از مصرف
يك قانون به منظور حمايت از   ماده ٢و  ١به عنوان مثال عناوين مندرج در بندهاي 

اند،  شده آننده و جلوگيري از تدليس و تقلب در معامالت و توليد مواد غذايي وضع مصرف
سالمت غذايي جامعه را در معرض تهديد و خطر قرار " زيرا وقوع اين اعمال لزوما

  .دهد نمي
يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر را جرم قلمداد آرده   يك قانون، عرضه اده بند يك م

آردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده جرم  و در بند دو ماده فوق، مخلوط
به " يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر لزوما بديهي است عرضه . است انگاري شده

ست ممكن است جنسي سالم و يا فروش جنس فاسد يا ناسالم ني معناي عرضه 
شود و در  داراي ارزش غذايي به جاي جنسي سالم و مغذي ديگري به مشتري فروخته

يك قانون جرم  اين تدليس به موجب بند يك ماده . گيرد واقع تدليسي در معامله صورت
  .گيرد هاي مقرر قرار مي است و مرتكب مشمول مجازات

يك قانون منع  به موجب بند دو ماده  مخلوط آردن مواد خارجي به جنس نيز آه
شود ممكن است اين امر به منظور  سبب ناسالم شدن غذا نمي" است، لزوما شده

آه در اين " به منظور سوءاستفاده"با توجه به عبارت . گيرد غش در توليد و معامله صورت
جداگانه شده، روشن است آه هدف قانونگذار از جرم انگاري اين فعل در يك بند  بند درج

است نه حفظ سالمت غذايي جامعه، با وجود اين به موازين  آننده  حمايت مصرف
  .است شرعي در خصوص غذاي حالل توجه نشده

  
ميزان حمايت آيفري قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از  - ٢

ق اليحه حمايت از حقو"تر از حمايت آيفري مقرر در  آننده به مراتب قوي مصرف
اين اليحه آه آليات آن در مجلس ) ٢٤(است، زيرا به موجب ماده " آنندگان مصرف

آنندگان آاال و خدمات يا  چنانچه عرضه"است،  شوراي اسالمي به تصويب رسيده
آنندگان و فروشندگان مطلع از عيبي باشند آه به واسطه آن عيب خسارتي به  توليد
ن خسارات وارده به حبس تعزيري از يك ماه است، عالوه بر جبرا آننده وارد شده مصرف

تا نود و يك روز و جزاي نقدي حداآثر تا معادل دو برابر خسارات وارده محكوم 
  ."خواهندشد

حمايت از " به منظور صرفا) ١٣٤٦(يك قانون   ماده ٢و  ١شود بند  آه مالحظه مي چنان
يا فروش جنسي به   آننده و نه حفظ سالمت غذايي جامعه به طور مطلق عرضه مصرف

جاي جنس ديگر و مخلوط آردن مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده را جرم 
باشد يا نه در حالي آه  آننده خسارتي وارد شده آه به مصرف اند اعم از اين قلمداد آرده

آننده در اثر  در صورت ورود زيان به مصرف" آننده، صرفا اليحه حمايت از مصرف) ٢٤(ماده 
آنندگان و فروشندگان مطلع از عيب آاال را از  آنندگان، توليد اال يا خدمات عرضهعيب آ

  .است نظر جزايي مسؤول دانسته
  
شده ساختن مواد  به قانون الحاق) ١٣٥٣(آه در سال ) ١٣٤٦(يك قانون  ماده  ٦بند  - ٣

جود در هاي مو الحاق اين بند يكي از خالء است، با وجود اين آه  تقلبي را جرم دانسته
است عدم ارايه تعريف جامع يا عدم  احصاء مصاديق تقلب در  قانون را برطرف آرده

آه متون آيفري بايد به صورت  اين ساخت مواد غذايي قابل توجيه نيست، زيرا با توجه به
مضيق و به نفع متهم مورد تفسير قرارگيرند، در عمل ممكن است محاآم بسياري از 
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افراد سودجو و شيوع توليد و  نكنند و زمينه براي سوءاستفاده موارد، را تقلب قلمداد 
  .عرضه مواد تقلبي در بازارهاي آشور فراهم گردد

  
قانون در تعيين اشخاص داراي مسؤوليت آيفري از نظام منطقي و علمي پيروي  -٤

ساختن مواد غذايي يا بهداشتي " يك قانون صرفا ماده  ٦است، به عنوان مثال بند  نكرده
مجازات مقرر براي تخلف موضوع اين بند " است و قطعا آرايشي تقلبي را جرم دانسته و

يا   آننده، فروشنده در نتيجه عرضه. بر سازنده مواد تقلبي قابل اعمال است" صرفا
يك   ماده ٥آننده مواد غذايي تقلبي مشمول مجازات قانون نيست، همچنين بند  تبليغ
ها و ساير مواد افزودني غيرمجاز به مواد خوردني،  سها، اسان آار بردن رنگ نيز به

است، بنابراين ممنوعيت مقرر و  آرده آشاميدني يا آرايشي و بهداشتي را جرم انگاري
آنندگان،  است و عرضه ناظر بر توليدآننده" شده صرفا بيني به تبع آن مجازات پيش

  .ازات آن رها هستندآنندگان چنين محصوالتي از ممنوعيت و مج فروشندگان و تبليغ
اندرآاران  است آه حفظ سالمت غذايي جامعه مستلزم آن است آه آليه دست بديهي

آنندگان،  عرضه مواد غذايي يا بهداشتي و آرايشي ناسالم اعم از توليدآنندگان، عرضه
آنندگان چنين محصوالتي مشمول ضمانت اجراهاي مدني و آيفري  فروشندگان يا تبليغ

  .يك گروه از اشخاص مذآور" صرفا مؤثر باشند، نه
  
آه در حال حاضر توليد يا حتي عرضه و فروش مواد غذايي در قالب  اين نظر به -٥

گيرد، تعيين اشخاصي آه مجازات آيفري بايد بر آنها  هاي تجاري صورت مي شرآت
سزايي دارد، هر چند نظريه مسؤوليت آيفري اشخاص حقوقي  شود، اهميت به اعمال

شود، ولي در امر توليد و عرضه مواد  شده محسوب مي ديد امري پذيرفتهدر حقوق ج
غذايي اعمال مجازات آيفري توليد و عرضه مواد غذايي ناسالم و تقلبي بر اشخاص 

اين  به) ١٣٤٦(آند، قانون  افراد سودجو فراهم مي حقوقي زمينه را براي سوءاستفاده 
يا فروشنده   فري سازنده، عرضه آنندهاز مسؤوليت آي" مهم توجه آافي ندارد و صرفا

است، اعمال  آورده مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي ناسالم و متقلبانه سخن به ميان
يا فروشنده شرآت تجاري است ساده  آننده  مقررات فعلي در جايي آه سازنده، عرضه

وناگون اين مهم از جهات گ و خالي از اشكال نيست و بايد در اصالحات قانون مذآور به
  .شود توجه

  
حتي در جايي آه توليدآننده شخص حقيقي است با توجه به حجم آار توليد مواد  -٦

از خدمات آارگران مختلف انجام  غذايي، عمليات توليد در قالب آارگاه و با استفاده 
شود، مالكيت آارگاه نيز ممكن است مشاع باشد، در اين صورت نيز براي اعمال  مي

انون بايد شقوق و فروض مختلفي مد نظر قرارگيرد و صرفا، با مسؤول مقررات آيفري ق
رسيد، از اين حيث   توان به راه حل مناسب و عادالنه يا توليدآننده نمي دانستن سازنده 

  .است ضروري) ١٣٤٦(نيز انجام اصالحاتي در قانون 
  
هاي حيوانات  از مواد اوليه نجس يا گوشت و فرآورده مطابق موازين شرعي استفاده  - ٧

است، هر  اند، حرام و ممنوع گوشت يا حيواناتي آه به صورت شرعي ذبح نشده حرام
شده وارد نكند و مضر  از مواد فوق هيچ خللي به سالمت غذايي توليد استفاده  چند آه

از نظر بهداشتي و  شده  آننده نباشد يا به عبارت ديگر غذاي توليد به سالمت مصرف
از گوشت خوك طبق موازين  م باشد، به عنوان مثال استفاده سال" پزشكي آامال

شود آه  اي طبخ و استفاده شرعي، حرام و ممنوع است، حتي اگر اين گوشت به گونه
با توجه به زمان تصويب ) ١٣٤٦(آننده وارد نكند، در قانون  آسيبي براي سالمت مصرف

هاي  از گوشت يا فرآورده  استفادهنشده و براي توليد مواد غذايي با  اين امر توجه آن، به
اند، مجازاتي  گوشت يا حيواناتي حالل گوشتي آه ذبح شرعي نشده حيوانات حرام

است، در حال حاضر با توجه به حاآميت قواعد شرع بر نظام حقوقي  بيني نشده پيش
الگوي مصرف اآثريت جامعه بر موازين شرعي   آه آشور و عرف حاآم بر جامعه و اين
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است، هر چند ممكن  ضروري) ١٣٤٦(است، از اين جهت اصالحاتي در قانون  استوار
از مواد اوليه نجس يا گوشت و  است با تفسير موسع توليد مواد غذايي با استفاده

اند را  گوشت يا حيواناتي حالل گوشتي آه ذبح شرعي نشده هاي حيوانات حرام فرآورده
يك قانون فوق به شمار  ماده  ٦ول بند و مشم" ساختن مواد غذايي تقلبي"مصداقي از 

  .آورد
  
آردن  است، در واقع مخلوط اين ماده ٦مصداقي از بند ) ١٣٤٦(يك قانون  ماده  ٢بند  -٨

مواد خارجي به جنس به منظور سوءاستفاده مصداقي از ساختن مواد تقلبي خوردني، 
يك  ماده  ٢بند آشاميدني يا آرايشي و بهداشتي است، با اين تفاوت آه جرم موضوع 

نياز به سوءنيت خاص دارد، يعني مدعي بايد وجود قصد سوءاستفاده را به عنوان 
اين  ٦آند در صورتي آه براي تحقق جرم موضوع بند  جزيي از عنصر رواني جرم اثبات

يك   ماده ٦و  ٢وجود اين تفاوت در بندهاي . نيست قانون اثبات سوءنيت خاص الزامي
آن اين است آه چنانچه   رسد و نتيجه غيرقابل توجيه به نظر مي قانون از نظر منطقي

ساختن مواد غذايي تقلبي با مخلوط مواد خارجي به جنسي باشد احراز سوءنيت 
خاص الزم است ولي در صورتي آه به طرق ديگر مثل خودداري از افزودن مواد الزم 

دبود، بهتر است در ضروري نخواه) سوءنيت خاص(گيرد اثبات قصد سوءاستفاده  صورت
  .اصالح قانون تفاوت مذآور برطرف گردد

  
، متعرض اصول تبليغ مواد غذايي نشده و به تبع آن مجازاتي براي )١٣٤٦(قانون  -٩

است در بسياري از  است، بديهي بيني نكرده مبلغين مواد غذايي ناسالم يا تقلبي پيش
ان مواد غذايي فاسد يا تقلبي آنندگان و فروشندگ موارد موفقيت توليدآنندگان، عرضه

رو بسياري از قوانين جديدي آه  شود، اين در پرتو تبليغات گسترده و فريبنده عملي مي
اند، تبليغات آاال و خدمات تقلبي را به ويژه در  در آشورهاي خارجي به تصويب رسيده

سنگين  هاي آرده و براي مرتكبين مجازات ارتباط با مواد غذايي و دارويي جرم انگاري
  .اين مهم ضروري است در حقوق ايران نيز توجه به. اند بيني نموده پيش

  
يكي از جرايم غيرعمدي در ارتباط با مواد غذايي، آرايشي و ) ١٣٤٦(قانون  ٦ماده  -١٠

احتياطي  هرگاه در نتيجه بي: "دارد است اين ماده مقرر مي بيني آرده بهداشتي را پيش
يا هر يك از  آننده  يا عرضه يا فروشنده   يا سازنده آننده  ت تهيهمباالتي يا عدم مهار يا بي

ها مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به صورتي درآيد آه  عاملين آن
گردد آه معالجه آن آمتر از يك ماه باشد، مجازات  مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي

اي خواهدبود و در  جنحهاشخاص مذآور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس 
يك ماه باشد مرتكب به حداآثر مجازات حبس مذآور در   صورتي آه مدت معالجه زايد به

  ."شود اين ماده و تأديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي
يك آن در غيرعمدي  قانون با ماده ٦شود تفاوت اصلي حكم ماده  آه مالحظه مي چنان

اثبات  ٦است بنابراين براي مجازات اشخاص مذآور در ماده  ٦ر در ماده بودن جرم مذآو
آه جرم  با وجود اين. ها در ارتكاب جرم شرط نيست و اثبات تقصير آافيست عمد آن

غيرعمدي است قانونگذار در احصاء اشخاص مسؤول در اين ماده در  ٦موضوع ماده 
آرده تعداد اشخاص مسؤول را بيني  يك آه جرايم عمومي را پيش مقايسه با ماده 

  .است، بهتر است اين عدم هماهنگي برطرف شود توسعه داده
  
شده،  مشتري ارزش مواد غذايي را بر اساس اطالعاتي آه در روي برچسب الصاق -١١

آند، بنابراين اطالعات  است ارزيابي مي به ظرف يا پاآت يا جعبه ماده غذايي درج شده
. يا جعبه ماده غذايي بايد آافي، صحيح و دقيق باشدمندرج بر روي ظرف يا پاآت 

در قانون . اند اين مهم توجه آرده اند به قوانين خارجي آه مورد مطالعه تطبيقي قرارگرفته
است، مطابق اين     اين موضوع اختصاص يافته به صورت ناقص به ١١ايران ماده ) ١٣٤٦(

ها را وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آنندگان داخلي آه نوع آن از توليد ماده آن دسته 



w
w
w
.f
o
o
d
b
a
r
a
n
.c
o
m

 ٢٠ 

مشخصات الزم را در مورد هر "آند، مكلفند  ها را منتشر مي پزشكي تعيين و اسامي آن
" بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند نوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته

نظر از  صرف. هزار ريال محكوم خواهندشد هزار تا بيست متخلفين به جزاي نقدي از پنج
زني  شده، با توجه به ظاهر ماده تخلف مربوط به برچسب بيني بودن مجازات پيش اثر بي

بر روي ظرف مواد غذايي محدود است به عدم درج مشخصات الزم به خط فارسي 
يكي از تخلفات رايج در اين زمينه درج اطالعاتي خالف واقع عالوه بر  خوانا، در حالي آه 

بندي محصول است آه موجب گمراهي خريدار  رف، يا بستهاطالعات الزم بر روي ظ
گيرد، چنين عملي  اين تخلف تحت شمول مقررات آيفري قانون نمي" ظاهرا. شود مي

انجام اصالحاتي در اين زمينه نيز . يك قانون قلمداد آرد توان مشمول بند يك ماده  را نمي
 .ضروري است

 
از " مع بشري براي مقابله با جرم عمدتادهد آه جوا مي تاريخ حقوق آيفري نشان -١٢

گيري از جرم را  گونه پيش اند، با توجه به هدف مجازات، اين آرده مجازات، استفاده
گيري  هاي حقوق آيفري اين پيش اند، بر اساس يافته گيري آيفري ناميده پيش

يابد و ميزان جرايم را به شكل  است در عمل به توفيق چنداني دست نتوانسته
  .دهد گيري آاهش چشم
از  شناسي جنايي يعني انريكو فري ايتاليايي نخستين آسي است آه گذار جامعه بنيان
گيري غير  آاري سخن گفته و پيش هاي مجازات براي مقابله با بزه گيري و جانشين پيش

امروزه در سياست آيفري بسياري از . است آيفري را وارد متون علوم جنايي آرده
گيري غيرآيفري يعني اتخاذ تدابير  فته و در حال توسعه، پيشيا آشورهاي توسعه

  .است گر براي جلوگيري از وقوع جرم جايگاهي ويژه پيداآرده غيرآيفري و غيرسرآوب
. است گيري ارايه شده بندي از پيش شناسي، تعريف و طبقه نظران جرم به تعداد صاحب

اقداماتي تعريف  وعه گيري را مجم شناس شهير فرانسوي پيش پروفسور گنس جرم
  :آند آه داراي چهار ويژگي باشد مي
انحرافات "گيري از بزهكاري يا  گيرانه بايد تضمين پيش هدف اصلي اقدامات پيش - ١

يعني اقدام مؤثر عليه عوامل يا فرآيندهايي آه در بروز . باشد" گونه جرم
  .بزهكاري و انحراف نقش مؤثري دارند

  يا گروه  ها آل جامعه دارند، يعني مخاطب آنگيرانه جنبه جمعي  اقدامات پيش - ٢
 .يا بخش معيني از آن است

گيرانه دانست آه قبل از  توان پيش گيري، اقداماتي را مي با توجه به هدف پيش - ٣
 .اعمال شوند نه پس از آن ارتكاب اعمال مجرمانه 

 شوند، گيرانه قبل از ارتكاب جرم اعمال مي اقدامات پيش آه  اين با توجه به  - ٤
گري آيفري بايد مسبوق  گر باشند زيرا سرآوب بنابراين نبايد قهرآميز و سرآوب

 .بر وقوع جرم باشد
  

نوع را  ٦از اين  اند، چهار گونه  گيري از هم تفكيك شده نوع پيش ٦شناسي  در جرم
  .اند گيري جديد ناميده گيري متداول و دو گونه ديگر را پيش پيش

  
 وضعيگيري  گيري اجتماعي و پيش پيش: زهاي جديد عبارتند ا گيري پيش

است آه به  گيرنده هاي پيش اقدام گيري اجتماعي از بزهكاري شامل مجموعه  پيش" 
  ."اند از عواملي هستند آه در تكوين جرم مؤثر بوده آردن آن دسته دنبال حذف يا خنثي

 ها و تدابيري است آه به سمت تسلط بر اقدام شامل مجموعه وضعي گيري  پيش
و مهار آن متمايل است، اين " وضعيت مشرف بر جرم٠محيط و شرايط پيراموني جرم 

هاي  هاي ماقبل بزهكاري، يعني وضعيت امر از يك سو، از طريق آاهش وضعيت
شود و از سويي با  آند انجام مي جنايي آه وقوع جرم را مساعد و تسهيل مي پيش

به وضعي گيري  ن، بنابراين پيشگيري بزهكارا افزايش خطر شناسايي و احتمال دست
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شناسي جديد از دو طريق زير به دنبال  گيري در جرم هاي مؤثر پيش عنوان يكي از شيوه
  :است مقابله با پديده مجرمانه

ارتكاب جرم از سوي اشخاص را  جنايي آه زمينه  بردن شرايط پيش از ميان -الف
  .امكان ارتكاب جرمآند به عبارت ديگر غير ممكن يا مشكل آردن  مي فراهم

باالبردن ضريب امكان آشف و شناسايي شدن اعمال مجرمانه و تحت تعقيب  - ب
  .قرارگرفتن مجرمين

: است اين شرح ارايه شده اولين تعريف علمي اين مفهوم از سوي آالرك به
هاي خاص جرم است و متضمن مديريت، طراحي يا  ها فرم هايي آه هدف آن شيوه"

اي ثابت و سيستماتيك در جهت آاهش  محيط فعلي به گونهتغيير استادانه در 
  ."باشد هاي ارتكاب جرم و افزودن خطرات ارتكاب آن از نظر مجرمين مي فرصت
گيري از وقوع جرم در جامعه به مراتب بهتر از مجازات مجرمين است  اين آه پيش نظر به

تري تأمين گيري به نحو به و سالمت محيط اجتماع و فضاي آسب و آار با پيش
بيني ساز و  گيري و پيش گردد، در قوانين حاآم بر صنعت غذا نيز توجه به پيش مي

) ١٣٤٦(قانون . آارهاي مناسب براي جلوگيري از وقوع جرم در اين حوزه ضروري است
در اصالحات قانون اين . است طور شايسته توجه نكرده گيري و ابزارهاي آن به به پيش

امروزه توليد مواد  اين آه با توجه به مطالب فوق و نظر به. رگيردمهم بايد مورد نظر قرا
آارهاي مؤثر  شود، راه غذايي در قالب شرآت تجاري به ويژه شرآت سهامي انجام مي

گيري از وقوع جرم در فرآيند توليد مواد غذايي، نظارت نهاد ناظر بر صالحيت اعضاي  پيش
واد غذايي و تدوين مقررات جامع براي هاي توليد م هيأت مديره و مدير عامل شرآت
  .بازرسي بهداشت غذايي است

  
ناسي نظام نظارت بر بهداشت ش آسيب: فصل دوم

  غذايي
اي بدون بازرسي به  مديريت نوين است، هيچ برنامهبازرسي يكي از ارآان اصلي 

  :شود شود، فرآيند نظارت و بازرسي از چهار مرحله زير تشكيل مي درستي اجرا نمي
 گيري ين استانداردها و معيارهايي براي اندازهتعي - ١
 گيري عمليات و عملكرد اندازه - ٢
 مقايسه عملكرد با استاندارها - ٣
 اقدامات اصالحي - ٤

  
هاي خصوصي در مقايسه با نظارت دولتي بر  نظارت دولتي بر عملكرد و فعاليت بنگاه

دار است، تري برخور امور دولتي و عملكرد مأموران دولتي از حساسيت و اهميت بيش
تواند آثار زيانبار غيرقابل جبراني براي جامعه درپي  در اين حوزه افراط و تفريط هر دو مي

گذاري  گذاران براي سرمايه سلب انگيزه از سرمايهافراط در نظارت موجب باشد،  داشته
انگاري در اين امر نيز موجبات سوءاستفاده  شود، تفريط و سهل در آشور مي

  .آننده و به تبع آن سالمت جامعه را در پي دارد ييع حقوق مصرفگذار و تض سرمايه
بر بهداشت غذايي اقداماتي است آه به منظور تضمين سالمت و ايمني مواد نظارت 

آننده در فرآيند توليد، فرآوري، توزيع و ذخيره مواد  غذايي در راستاي حمايت از مصرف
  .شود غذايي انجام مي

شود،  غذا از طريق بازرسان بهداشت غذايي انجام مي نظارت دولت بر فعاالن صنعت
مقررات راجع به شرايط، حدود اختيارات و هاي قوانين غذا در دنيا  ترين بخش يكي از مهم
ي عملكرد  هاي بازرسان بهداشت غذايي است، با وجود اهميت نحوه مسؤوليت

ًا هيچ حكمي در تقريب) ١٣٤٦(بازرسان بهداشت غذايي در تأمين امنيت غذايي، قانون 
هاي بازرسان بهداشت غذايي مقرر  حدود اختيارات و مسؤوليت ارتباط با شرايط،

  .است و خالء آن بايد با توجه به اصول بازرسي آارآمد برطرف گردد نكرده
آردن  يك سيستم نظارت و آنترل بر بهداشت و سالمت غذا، اجرايي ترين وظيفه مهم

آميز، ناسالم، ناخالص و تقلبي  ه در برابر غذاي مخاطرهآنند قانون غذا و حمايت از مصرف
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به وسيله جلوگيري از فروش غذايي است آه طبيعت، اجزا يا آيفيت مورد تقاضاي 
  .خريدار را ندارد

 استغذا  فعاالن صنعتي  نظارت و آنترل بر بهداشت و سالمت غذا، نخست به عهده
زيع در حوزه تجارتي خود آنترل و نظارت بايست در تمام مراحل توليد، فرآوري و تو آه مي

توليد يا  باشند و همچنين اين اطمينان و اعتماد را ايجاد نمايند آه دقيق و مطمئن داشته
  .استقوانين و مقررات  مطابق باماده غذايي  عرضه

غذا فعاالن صنعت دارد آه  قانون غذاي آشور آلمان مقرر مي ٤٠به عنوان مثال ماده 
قيقي و يا حقوقي، آساني آه مسؤول تطبيق مقررات قانون غذا در اعم از اشخاص ح
اعتقاد  دار را از مواردي آه به باشند، متعهد هستند آه مراجع صالحيت شرآت خود مي

آنان غذا با مقررات حمايتي سالمت انسان مطابقت ندارد، مطلع آند و همچنين مرجع 
جبراني و  ،ص اقدامات تدافعيبايست در خصو دار مربوطه در همان زمان مي صالحيت

  . اصالحي مطلع گردد
از همه متصديان تجارت غذا را  قبلمقررات و اصول حاآم بر سالمت غذاي اروپايي هم 

مسؤول نظارت و آنترل بر بهداشت و سالمت غذا دانسته و پس از آن مراجع 
  .آند ، اعالم مينظارت بر بهداشت غذاييدار قانوني را مسؤول  صالحيت
م نظارت و آنترل بر سالمت غذا در آشور فنالند به عنوان يكي از جديدترين سيست

 فعاالن صنعت، نخست خود است به تصويب رسيده ٢٠٠٦در سال  قوانين آنترل غذا آه
اسم سازمان  غذا را مسؤول دانسته و سپس يك سيستم آنترل اجباري و قانوني به 

. استبهداشت و سالمت ماده غذايي مسؤول آنترل " ملي غذا تشكيل داده آه نهايتا
ترين سازمان آنترل بهداشت غذا  در آشور فنالند سازمان ملي غذا به عنوان اصلي

آند اين توافق  ها منعقد مي شود آه در اين راستا توافقاتي را با شهرداري مي شناخته
 ي آند آه نخستين اقدامات آنترلي را در محدوده ها را متعهد و مكلف مي شهرداري

متخصص و خبره خود آنترل و  انها هم توسط مأمور شهرداري. خود انجام دهند
گرفته  هاي انجام ها و نظارت مسؤول تأييد آنترل مأموراناين . دهند مي  ها را انجام نظارت

  .باشند غذا مي صنعتتوسط متصديان 
، غذا آه در محل توليد مواد غذايي هستند و خود صنعتبنابراين پس از متصديان 

باشند، در مرحله  هاي اوليه در خصوص بهداشت و سالمت غذا مي مسؤول بازرسي
اآنون از  اين امر در ايران هم  . ها مسؤوليت آنترل و نظارت را بر عهده دارند دوم دولت

هاي آنترل غذا وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  طريق آزمايشگاه
فني مستقر در مراآز عمده توليد، نگهداري و  شود و همچنين مسؤولين انجام مي

عرضه مواد غذايي به عنوان نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آه 
بندي و عرضه غذا در مراآز عمده عرضه غذا  بايست در تمام مراحل توليد، بسته مي

م حضور فعال داشته و آنترل آيفيت محصول نهايي مطابق با قانون غذا را انجا
  .دهند مي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در  بازرسانبخشي ديگر از اين نظارت توسط 
برداري و آزمايش ماده غذايي انجام  سطح عرضه و توزيع مواد غذايي از طريق نمونه

  .گيرد مي
هاي آنترل مواد غذايي آه زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  آزمايشگاه

در وزارت بهداشت، اداره . پردازند بخشي از نظام نظارت بر غذا هستند يبه فعاليت م
هاي آنترل نظارت دارد و در  هاي آنترل غذا و دارو بر آزمايشگاه آل آزمايشگاه

هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي در  هاي آنترل فرآورده ها، آزمايشگاه شهرستان
ها، مسؤول اجراي  استان درماني -هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه

  .باشند هاي موضوع مورد بحث مي مقررات و ضوابط بازرسي و آنترل آزمايشگاه
هاي علوم پزشكي موظف هستند حداقل هر  هاي آنترل غذا در دانشگاه آزمايشگاه
ي واحدهاي  هاي آارشناسي براي بازديد از آليه يك بار از طريق اعزام گروه  شش ماه

هاي آنترل  اداره آل آزمايشگاه شش خود اقدام و گزارش آن را به آزمايشگاهي تحت پو
  .دارو و غذا ارسال دارند
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غذا و سالمت و امنيت غذاي آشور نيازمند يك ساختار مستقل  نظارت بر بهداشت
   .باشد جهت آنترل و نظارت مستمر بر بهداشت و سالمت غذا مي
داردهاي سالمتي و غذايي، در بسياري از آشورهاي صاحب صالحيت علمي در استان

اند و  آه محور را انسان سالم و رشد بهينه جسمي و روحي و هوشي او قرارداده
ترين پارامترهاي توسعه  ترين و حداقل يكي از اساسي سالمت و ايمني غذا را مهم

  .دانند، سازمان خاص غذا و حتي وزارت غذا و تغذيه وجود دارد مي
ت آه نياز به نظارت و آنترل استوار و پيوسته دارد و با اي اس غذا  و ايمني آن زنجيره

يك سازمان متخصص و جمع  ها در ارتباط است لذا به هاي انسان سالمت و بيماري
تجربه . آثيري از متخصصان صنايع غذايي، پزشكي، داروسازي و تغذيه نيازمند است

د آه نظارت و ده مي رفته و موفق در امر سالمت غذا و انسان نشان آشورهاي پيش
ي وزارت بهداشت و سازمان غذا  بايست بر عهده آنترل بر صنايع غذايي مي

  .شود گذاشته
براي نظارت بر بهداشت غذايي جامعه را به  هاي اصلي يك نظام بازرسي آارآمد ويژگي

  :توان برشمرد شرح زير مي
ه نظارت حضور دارند بايد مكلف بصنعت غذا آه در محل توليد مواد غذايي  فعاالن - ١

سوابق آزمايشگاهي  مستمر بر روند توليد يا توزيع مواد غذايي در بنگاه باشند و
خود را در خصوص تطبيق ماده غذايي با قانون غذا و بهداشت و سالمت انسان 

  .دارند گرفته، نگه هاي انجام و بازرسي
آه به عنوان نمايندگان وزارت  باشندافرادي متخصص  بايد مسؤولين فني - ٢

بندي حضور  ت، درمان و آموزش پزشكي در تمام مراحل توليد و بستهبهداش
و آنترل آيفيت محصول نهايي، مطابق با قانون غذا و  باشند فعال داشته

 .باشدي آنان  بهداشت و سالمت انسان به عهده
 بايد هاي آنترل و نظارت بر غذا چه به صورت دولتي و چه غير دولتي آزمايشگاه - ٣

 .توسعه يابدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت پوشش و نظارت 
يك ساختار مستقل به نام سازمان غذا يا معاونت غذا در وزارت بهداشت، جهت  - ٤

سازي و نظارت و آنترل مستمر  ريزي، هماهنگ گرفتن مسؤوليت برنامه به عهده
و پيوسته بر صنايع غذايي جهت حفظ سالمت مردم و جلوگيري از آار موازي و 

آارگيري فنون و نيروهاي متخصص در صنايع غذايي،  گمي در امر غذا با بهسردر
بايد داروسازي، پزشكي تغذيه و با نظارت فراگير بر ماده غذايي از توليد تا عرضه 

 .ايجادشود
يك  آند تا به ريزي بايد برنامه آنترل ملي غذا را طرح نهاد ناظر بهداشت غذايي - ٥

برنامه آنترل . ت و سالمت غذا هدايت شودتوازن و هماهنگي در آنترل بهداش
ها، چگونگي و ويژگي  شامل تعيين حجم بازرسي بايدو نظارت سازمان غذا 

هاي ارزيابي و  هاي غذايي و همچنين روش ها و ارزيابي نمونه هاي بازرسي
هاي آنترل و نظارت بر  همچنين روش. باشد بازرسانآنترل آيفيت توسط 

برنامه آنترل . بار مورد بازنگري قرارگيرد سه سال يك حداقل هربايد سالمت غذا 
گرفته توسط  هاي انجام بازرسي. دهد ي توليد غذا را پوشش آل زنجيرهبايد غذا 

ارتباط تجارت خصوصي اشخاص و وضعيت  با توجه بايد سازمان غذا  بازرسان
 .  خانه و يا سالمت هر شخص محرمانه باشد مالي تجارت

جهت نظارت و آنترل سالمت و نهاد ناظر بهداشت غذايي ف از طر ي آهبازرسان - ٦
آه مراآز تهيه، نگهداري،  باشند داشتهاختيار  بايدشوند  مي بهداشت غذا تعيين

بندي، عرضه، ذخيره، حمل و توزيع مواد غذايي را مورد بررسي قرارداده و  بسته
ا با ذآر مورد آنند و مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي ر برداري از آن نمونه

داده تا در مهلت مقرر به  جلسه به مسؤولين ذيربط گزارش تخلف با تنظيم صورت
 .شود رفع نواقص بهداشتي اقدام
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براي مدتي آه الزم است هر نوع ماده غذايي يا تجهيزات را  بايد بتوانند بازرسان
اند تو يا مي آه معتقدند بدان وسيله تخلفي از مقررات قانون غذا صورت گرفته

 .آند باشد، مصادره يا بازداشت ارتباطي با تخلف مزبور داشته
سازي،  هر نوع ماده غذايي يا تجهيزاتي را آه آمادهبايد بتوانند  بازرسان

سازي، حمل، توزيع يا فروش آن مغاير با قانون  بندي، ذخيره نگهداري، بسته
 .گذاري يا مهر و موم نمايد باشد يا به نظر برسد، عالمت

اده غذايي آه توقيف شود ممكن است به صالحديد بازرس در ملكي آه در هر م
شود يا به دستور وي به محل مناسب ديگري انتقال   شده نگهداري آن توقيف

 .يابد
اي از آن را به هر  يا نمونه مواد غذايي توقيف شده باشد  بايد اختيار داشتهبازرس 

 .آند ارسالهاي مورد تأييد، جهت بررسي  يك از آزمايشگاه
مكلفند مراتب تخلف را به مسؤولين ذيربط گزارش و مسؤول مربوطه  بازرسان

پس از رسيدگي و تأييد گزارش، متخلف را به دادگاه معرفي نمايد و محل مورد 
  .نمايد نظر را با دستور مراجع قضايي به طور موقت تعطيل

: يد مشخص باشدها با و ميزان اعتبار گزارش آن نقش بازرسان بهداشت غذايي  - ٧
ي هستند آه تحت نظارت و تعليمات دادستان مأمورانضابطين دادگستري و 

عمومي يا ساير مراجع قضايي در آشف و تحقيق مقدماتي جرم، حفظ آثار و 
داليل آن و جلوگيري از فرار و اختفاي متهم به موجب مقررات قانون اقدام 

  .آنند مي
دارند، تعيين اشخاصي آه ضابط دادگستري اختياراتي آه ضابطين برخور با توجه به

آسي  باشند با قانونگذار است، به طور آلي، هيچ ها مي هستند و داراي اختيارات آن
نويسندگان حقوقي . باشد او اعطاء آرده آه قانون اين سمت را به  ضابط نيست مگر اين

  .اند ضابطين دادگستري را به دو گروه ضابطين عام و ضابطين خاص تقسيم آرده
ضابطين عام دادگستري اشخاصي هستند آه صالحيت اقدام در ارتباط با آليه جرايم  

است، در مقابل ضابطين خاص دادگستري  چه آه قانون منع آرده را دارند، مگر آن
  .است داده چه آه قانون اجازه صالحيت اقدام در ارتباط با هيچ جرمي ندارند، مگر آن

ها دارند از  يمي آه صالحيت تحقيق و بررسي در مورد آنضابطين خاص در ارتباط با جرا
شوند، به عنوان مثال اختياراتي آه  ي حقوق و اختيارات ضابطين عام برخوردار مي آليه

بيني  قانون آيين دادرسي آيفري در ارتباط با جرايم مشهود براي ضابطين عام پيش
ها و  گزارش. جود داردها و است، براي ضابطين خاص نيز در حوزه صالحيت آن آرده

يا ادله   شده آنند از اعتبار گزارش تنظيم داليلي آه ضابطين خاص تنظيم يا گردآوري مي
تواند بدون اعطاء  از سوي ضابطين عام برخوردار است، البته قانون مي شده  گردآوري

گزارش برخي اشخاص را داراي اعتبار گزارش ضابطين " اختيارات ضابطين، صرفا آليه
ناظران اطاق اصناف از اختيارات ضابطين دادگستري "گستري بداند، به عنوان مثال داد
ها در حدود گزارش ضابطين دادگستري معتبر  مند نبودند ولي گزارش آن بهره

  .شد مي شناخته
ترين اختيار ضابطين دادگستري اعم از ضابطين عام و ضابطين خاص  ترين و حساس مهم

جرم "قانون آيين دادرسي آيفري  ٢١است، به موجب ماده در ارتباط با جرايم مشهود 
  :شود در موارد زير مشهود محسوب مي

 مأمورانشده و يا بالفاصله  جرمي آه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع - ١
يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع  يادشده در محل وقوع جرم حضور يافته 

  .آنند مشاهده
اند و يا منجي عليه  ا بيشتر آه ناظر وقوع جرم بودهدر صورتي آه دو نفر ي - ٢

 .بالفاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد
يا اسباب و داليل جرم در تصرف  بالفاصله پس از وقوع جرم عاليم و آثار واضحه  - ٣

 .شود يا تعلق اسباب و داليل ياد شده به متهم محرز شود متهم يافت
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متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا در صورتي آه  - ٤
 .فوري پس از آن دستگير شود

را به خانه خود  مأموراندر مواردي آه صاحبخانه بالفاصله پس از وقوع جرم ورود  - ٥
 .تقاضا نمايد

 ."وقتي آه متهم ولگرد باشد - ٦
  

چنانچه بازداشت متهم قانون آيين دادرسي آيفري در جرايم مشهود،  ٢٤مطابق ماده 
توانند پس از ابالغ آتبي موضوع و  براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطين مي

دارند و در هر حال بايد در اولين  ساعت تحت نظر نگه ٢٤داليل اتهام به متهم، او را تا 
اطالع مقام قضايي برسانند تا مقام  فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به

  .آند خصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تعيين تكليف قضايي در
تواند مد نظر قرار گيرد، رويكرد اول  در ارتباط با بازرسان بهداشت غذايي دو رويكرد مي

آند،  اين است آه قانونگذار بازرسان بهداشت غذايي را ضابط خاص دادگستري معرفي
ي  اختيارات ضابطان در حوزه ليه آه بيان شد بازرسان مذآور از آ آه در اين صورت چنان

توانند در جرايم مشهود مربوط به  صالحيت خود برخوردار خواهندبود و به عنوان مثال مي
. قانون آيين دادرسي آيفري بازداشت آنند ٢٤ي مقرر در ماده  غذا متهم را در محدوده

ش ضابطان رويكرد دوم نيز اين است آه قانون به گزارش بازرسان اعتباري مانند گزار
مند آند، به  اختيارات ضابطان بهره ي  ها را از آليه آه آن دادگستري بدهد، بدون اين

از اختيارات از سوي بازرسان بهداشت غذايي و  منظور جلوگيري از سوءاستفاده 
گيري از وقوع خلل در روند فعاليت فعاالن صنعت غذايي آشور در مواد پيشنهاد  پيش

  .است شدهشده رويكرد دوم اتخاذ 
  

مجوزهاي شناسي مقررات حاآم بر  آسيب: سوم فصل
  بهداشتي
هاي اقتصادي حمايت از ايمني و سالمت  لزوم اخذ مجوز براي فعاليتمبناي فطري 

ها و آسب و آارهايي چون توليد مواد  عمومي است از اينرو اعطاي مجوز براي فعاليت
اخت و ساز مسكن منطقي و و س) صنايع شيميايي(غذايي، دارويي و مواد خطرناك 

  ١.قابل توجيه است
تر شدن آسب و آار و رشد  با وجود اين اصالحات در زمينه صدور مجوز سبب آسان

  .شود گذاري مي سرمايه
هاي مختلف از نهادهاي  قوانين پيچيده و دست و پا گير و مشكالت اخذ مجوزها و پروانه

د و يتول ي نهياحبان صنعت در زمگذاران و ص هيسرما يباعث دلسردتواند   مرتبط مي
به  "ان آن بعضيکه تدو يمين و مقررات قديقواندر ايران و   محصوالت شود يورآفر

در روند صدور   ناکارآمد يو بوروکراس يسردرگم جاديگردد، باعث ا يدور برم يها سال
 ييع غذايصنا يديتول ينظارت بر واحدها يو ساخت و حت يبردار بهره يها پروانه
  . است آه در اصالح قانون بايد مد نظر قرار گيرد شده

برداري،  بر اساس تعريف وزارت بهداشت، مجوز بهداشتي به پروانه تأسيس، بهره
، خوردنيساخت، ورود، ترخيص و صادرات محصوالت مشمول قانون مواد ، مسؤول فني

 .  شود آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي، اطالق مي
برداري يا آارت  گردد آه پس از صدور پروانه بهره ي اطالق ميبه مجوز  :پروانه تأسيس

شناسائي يا پروانه گواهي فعاليت صنعتي از وزارت صنايع يا جهاد بر اساس اصول و 
   .شود توسط اداره آل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي، صادر مي ضوابط مربوطه
ر تجهيزات و امكانات پس از برداري درصورت داشتن شرايط و ضوابط، از نظ پروانه بهره

  . گردد صدور پروانه تأسيس، صادر مي
                                                 

هاي  اجياد فرصت( ٢٠٠٦سيمون ديانكوف و آارايل مكليش، فضاي آسب و آار در سال  - ١
ص  ٨٦هاي جملس شوراي اسالمي، چاپ اول، پاييز  ترمجه جعفر خريخواهان، مرآز پژوهش) شغلي
٣٧ 
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از تاريخ  ١٣٤٦قانون مواد خوراآي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي   ٧ماده بر اساس 
، آشاميدني تصويب اين قانون تأسيس هرگونه آارخانه يا آارگاه تهيه مواد خوردني و

ها پروانه  مورد آارخانه در رت بهداري وبهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزا آرايشي و
  . تأسيس از وزارت اقتصاد است 

اداره مؤسسات  برداري و بهره توليد و طرز آار و شرايط صدور پروانه وماده  اينقانون در 
هاي اجرايي اين ماده در  نامه آيين. است واگذار آردهنامه وزارت بهداري  آيينبه  مزبور را 

  . ماده و يك تبصره تصويب شد ١٤در  ١٣٤٧خرداد و تير 
هاي مواد خوردني، آشاميدني،  آارخانه مسؤوليت فنيدارد  تبصره اين ماده مقرر مي

فنون پزشكي، داروسازي،  بود آه در افرادي خواهد ي آرايشي و بهداشتي به عهده
علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي  هاي تغذيه شيمي و رشته دامپزشكي،
آشاميدني،  مواد خوردني و(هاي مربوط  با توجه به رشته به باال باشند و از ليسانس
ميزان تجربه الزم براي  درجه تحصيلي رشته تخصصي و) بهداشتي آرايشي و

وسيله وزارت بهداري ه ب اي نامه الذآر به موجب آيين مسؤوليت فني مؤسسات فوق
صدور پروانه مسؤولين فني بر  ١٣٤٧سال   نامه در آيين .خواهد شد شود تعيين تهيه مي
  . است آشاميدني و بهداشتي،آرايشي، مواد غذائي اداره آل نظارت بري  عهده

نوع فرآورده آه  وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر ١٣٤٦قانون  ٨طبق ماده 
نوع  ريال وجهت صدور پروانه ساخت هر ٥٠٠٠شود مبلغ  جات تهيه مي هدرآارخان
ريال دريافت خواهد  ٥٠٠شود  هاي مشمول اين قانون تهيه مي درآارگاهآه  هائي فرآورده

هاي مواد غذائي  تكميل آزمايشگاه توسعه و داشت آه منحصرًا به مصرف تأسيس و
  .خواهد رسيد

آه  هائي آارگاهدارد  اين ماده حوزه شمول قانون را معين آرده و مقرر مي ١تبصره 
آنند  مي صورت بازرگاني عرضهه بندي مشخص ب بسته هاي خود را با عالمت و فرآورده

صالح  هاي ذي هريك از آزمايشگاهآن  ٢تبصره و طبق  مشمول اين قانون خواهند بود
وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي آه تقاضاي آزمايش مواد 

به  ي پيشنهاد واي آه از طرف وزارت بهدار موجب تعرفهه نمايد ب يا محصوالت خود را مي
   .ي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نماينديهاي دارا تصويب آميسيون

 حسابي در درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده دربر اساس همين تبصره 
تكميل همان  يك از مؤسسات به مصرف توسعه و هر در ل متمرآز شده وآ داري خزانه

  .مؤسسه خواهد رسيد
هاي مشمول اين قانون از طرف  آارگاه جات و هفهرست آارخان رددا مقرر مي ٣تبصره 

هاي بهداري مجلسين آگهي خواهد  پس از تصويب آميسيون وزارت بهداري تهيه و
   .شد

، آشاميدني، سازندگان و واردآنندگان مواد خوردني آنندگان و تهيه ٩ماده بر اساس 
 ت بهداري قيد خواهد شد وآگهي وزار ها در آه نوع مؤسسات آن آرايشي بهداشتي و

آار هستند مكلفند ه ي آن مشغول بيهاي اجرا نامه آيين تاريخ تصويب اين قانون و در
به . ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند ٦ظرف 

دار به تعيين  اشخاص صالحيت نفر ٣آميسيوني فني مرآب از  تقاضاهاي رسيده در
ماه تصميم آميسيون بر رد يا قبول تقاضا صادر  ٦ظرف  رت بهداري رسيدگي ووزا

  .خواهد شد
يا آميسيون تقاضاي صاحب مؤسسه  موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه شود و هرگاه در

  .دادستان مؤسسه موقتًا تعطيل خواهد گرديد را رد نمايد به دستور
 به دادگاه شهرستان شكايت نمود و توان ابالغ مي روز پس از ١٠تا  مزبور از دستور

  .دهد، رأي مزبور قطعي است آرده و رأي مي دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي
وسيله وزارت بهداري ه ب ٩ و ٨ي مواد  يهاي اجرا نامه آيين دارد اين ماده مقرر ميتبصره 
 .واهد شدهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خ پس از تصويب آميسيون تهيه و
  . به شرح پيوست به تصويب رسيد ١٣٤٧نامه نيز در تير ماه  اين آيين
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رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست آه   ١٣٤٦قانون  ١٠بر اساس ماده      
 مجددًا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و  ٨صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 

  .ساختن بنمايد
صورت  ها از طرف وزارت بهداري معين و لي آه نوع آنمؤسسات داخ در ١١ماده طبق 

ها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات الزم را  گردد صاحبان آن مي آن منتشر
بندي يا ظرف محتوي جنس قيد  خط فارسي خوانا روي بستهه نوع فرآورده ب مورد هر در

سازنده فرمول  آه فرمول محصول يا مواد ترآيبي طبق تقاضاي مواردي در. نمايد
شماره  بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبًال به وزارت بهداري تسليم و

  .بندي ذآر نمايد پروانه آن را روي بسته
ريال محكوم خواهند  ٢٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از 

  .شد
  

  : ي صدور مجوزهاي بهداشتي در ايران نحوه
  برداري تأسيس و بهرهپروانه 

برداري  بر اساس مقررات وزارت بهداشت مدارك الزم جهت صدور پروانه تأسيس و بهره
  : زير استبه شرح 
  درخواست آتبي به اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي مربوطهارايه  - ١
برداري يا آارت شناسايي يا  شده پروانه بهره ارايه تصوير پشت و روي برابر اصل - ٢

گواهي فعاليت صنعتي معتبر از وزارت صنايع يا ادارات تابعه يا در موارد  هپروان
  مربوطه، از وزارت جهاد

آه توسط اداره نظارت، تحويل متقاضي (تكميل و ارايه فرم تأسيس  - ٣
ي صفحات فرم، پس از تكميل، بايد به تاييد مسؤول اداره نظارت  آليه.شود مي

  .)ور به مهر دانشگاه مربوطه باشدبر مواد غذايي و بهداشتي رسيده و ممه
  )با رسم آروآي(نشاني آامل محل  - ٤
سالن توليد، (هاي مختلف  ارايه آروآي نقشه محل با ذآر متراژ آليه قسمت - ٥

شده، آزمايشگاه،  بندي، انبار مواد اوليه، انبار محصوالت ساخته بسته
بايست در محل توسط  آروآي مي) هاي بهداشتي آارگران و غيره سرويس

  .ارشناسان مربوطه بررسي و درصورت تاييد، مهر  و امضاء شودآ
و ارايه روزنامه ) اگر مؤسسه، شرآت باشد(ارايه مدارك مربوط به ثبت شرآت  - ٦

  رسمي
هرگونه تغيير نام، تغيير محل، تغيير نوع توليدات و غيره الزم است در پروانه  - ٧

صوير پشت و روي صادره از طرف اداره آل صنايع يا جهاد آشاورزي اصالح و ت
  . برابر اصل شده پروانه مزبور ارايه گردد

به غير از شهرهاي (ارايه تصوير تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست  - ٨
اي موارد با توجه به نوع محصول آه اثرات سوء بر محيط اطراف  در پاره) صنعتي

  .داشته باشد
وارد مربوطه با ارايه تاييديه بهداشتي در مورد سيستم آب و فاضالب و ساير م - ٩

  . توجه به نوع محصول و در صورت نياز
بازديد از مؤسسه، جهت   -١٠

 ٥زمان با بررسي آروآي موضوع بند  تواند هم برداري آه مي تكميل فرم بهره
  باشد

تطبيق مؤسسه با حداقل .  -١١
  . ضوابط فني و بهداشتي مربوط به هر نوع محصول

تاييديه آارشناس و يا   -١٢
ه در قسمت مربوطه، آليه نسخ بايد ممهور به مهر آنند آارشناسان بازديد

  . اداره نظارت و مسؤول مربوطه باشد
در مواقع اصالح يا تغيير  -١٣

برداري، ارايه مدارك مربوطه به بندهاي يكم،  هاي تأسيس و بهره خطوط پروانه
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برداري، جهت اصالح  ها تأسيس و بهره دوم، سوم، پنجم و نيز اصل پروانه
 . ضروريست

  
برداري با آارت  هاي بهره ه تأسيس مؤسسات مشمول قانون، براساس پروانهپروان

گواهي فعاليت صنعتي آه از طرف وزارت صنايع و يا جهاد آشاورزي  شناسايي يا پروانه
، به اداره آل نظارت الزمصادر گرديده و تصوير برابر اصل شده آن همراه با ساير مدارك  

 ٦/٦/٧٩شود و با توجه به رأي آميته فني، مورخ  يبر مواد غذايي و بهداشتي ارسال م
گرديده، صادر  آه به مدير آل اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي تفويض اختيار

  . گردد شود و در مواد خاص، در آميته فني مطرح و پس از تاييد آميته، صادر مي مي
زمان و در صورت داشتن  برداري، پس از صدور پروانه تأسيس، يا به طور هم پروانه بهره

برداري و  آالت و تجهيزات و ارسال فرم بهره شرايط ضوابط مربوطه از نظر امكانات، ماشين
نيز تاييد شرايط فني و بهداشتي مؤسسه، در اداره آل نظارت بر مواد غذايي و 

  . شود بهداشتي صادر مي
ايط الزم جهت شود آه داراي شر مسؤول فني به فردي اطالق مي: پروانه مسؤول فني

جات، با مدارك تحصيلي حداقل،  ها و آارخانه آنترل و نظارت بر توليد، در آارگاه
ساخت،  مؤسسات مشمول قانون در زمان اخذ پروانه" اصوال. آارشناسي باشد

شده از طرف اداره آل نظارت بر مواد غذايي و  بايستي داراي مسؤول فني تاييد
  . فني را اخذ نموده باشندبهداشتي باشند و پروانه مسؤوليت 

  
  :الزم جهت صدور پروانه مسؤول فني به شرح زير استمدارك 
  مدارك ارسالي توسط مؤسسه ) الف
  ارايه تصوير آارت پايان خدمت يا معافيت دايم از نظام وظيفه - ١
  ي صفحات شناسنامه، يك نسخه تصوير آليه - ٢
در دوره تحصيلي شده  ارايه درسي و واحدهاي گذرانده(تصوير مدارك تحصيلي  - ٣

  )آارشناسي يا باالتر در صورت نياز
  )نامه آتبي(شده  برگ تقبل مسؤوليت فني توسط مسؤول فني معرفي - ٤
   ٦×٤پنج قطعه عكس  - ٥
هاي آموزشي، توسط مسؤول فني آه حسب  نامه شرآت در آالس ارايه تعهد - ٦

  .شد مورد، توسط آميته فني قانوني، تعيين خواهد
، بايستي معافيت از طرح يا گواهي مبني بر مشمولين طرح نيروي انساني - ٧

. گذراندن طرح مذآور را از اداره آل تأمين نيروي انساني، ارايه نمايند
  .)باشند به بعد مشمول طرح مي ٥٨التحصيالن از سال  فارغ(
  پيشينه گواهي عدم سوء - ٨
ارايه تاييديه ارزش تحصيلي صادره توسط دانشگاه مربوطه، در مورد  - ٩

آوري، در  ن خارج از آشور، تاييديه وزارت علوم و تحقيقات و  فنالتحصيال فارغ
  آموختگان دانشگاه آزاد، تاييديه از سازمان مرآزي دانشگاه مورد دانش

التحصيالن  براي فارغ -١٠
هاي دبيري، در صورت آسب موافقت قبلي اداره آل يا ارايه حكم قطعي  رشته

  .بازنشستگي الزاميست
ارايه اصل پروانه مسؤول  -١١

ني قبلي و استعفاي قطعي ايشان، در خصوص مؤسساتي آه مسؤول فني ف
  .آند الزاميست ها ، تغيير مي آن
مدارك فوق به انضمام نامه  -١٢

بايست از طرف مؤسسه مربوطه، به اداره نظارت بر مواد غذايي  آتبي مي
  .مربوطه ارسال و طي آن، مسؤول فني را معرفي نمايند
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مسؤول فني بوده و طي مدت يك " فرد واجد شرايط، قبال ، چنانچه٨در مورد بند : تبصره
شود، گواهي عدم سوء  ماه استعفا داده و از سوي مؤسسه ديگري معرفي مي
  . باشد پيشينه ارسال تاييديه ارزش تحصيلي و ريز نمرات ضروري نمي

     
هاي علوم پزشكي سراسر آشور، پس  مدارآي آه توسط ادارات تابعه، در دانشگاه) ب
     : تاييد و مطابقت با چارت مسؤولين فني، تكميل خواهد شداز 

  .گردد شد و توسط مؤسسه ارايه مي اخذ آليه مدارآي آه در بند الف، اشاره - ١
- ٣١٩٢مكاتبه با صندوق رفاه دانشجويان ، با عنايت به تصويب نامه شماره  - ٢

 به بعد ١٣٥٣، هيأت محترم وزيران، در مورد افرادي آه در سال ٢٨/٥/١٣٦٦
  .اند التحصيل شده فارع

  نفر  ٤: هاي مربوط به مسؤولين فني تحويل فرم - ٣
پروانه مسؤول فني، پس از بررسي و تطبيق مدارك تحصيلي با چارت تصويب شده 

آميته فني، آه به مدير آل اداره نظارت  ١٧/٧/٧٩و  ٦/٦/٧٩و با توجه به راي مورخ 
گردد و در موارد خاص،  صادر مي بر مواد غذايي و بهداشتي تفويض اختيار گرديده ،
هاي  آه پروانه توضيح اين. گردد در آميته فني مطرح و درصورت تاييد صادر مي

  .باشند برداري و مسؤول فني، داراي يك شماره مي تأسيس، بهره
داراي تاييديه امضاء توسط دفتر خانه (برگ سوگند نامه مسؤول فني  - ١- ٣

    )اسناد رسمي
داراي امضاء توسط دفتر خانه (گذار  ه مؤسسه و سرمايهبرگ سوگند نام - ٢- ٣

  ) اسناد رسمي
نامه مسؤول  قرارداد استخدامي بين آارخانه و مسؤول فني و برگ پرسش - ٣- ٣

  فني
ي مدارك فوق، بايد توسط مسؤول اداره نظارت بر مواد غذايي و  آليه: تبصره

   .شده و ممهور به مهر دانشگاه مربوط باشد بهداشتي تاييد
     
شده از  گردد آه فرمول ساخت تاييد پروانه ساخت به مجوزي اطالق مي: پروانه ساخت  

طرف اداره آل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي در آن درج شده و زماني صادر 
  . شود آه مؤسسه آمادگي توليد داشته و از نظر فني و بهداشتي، مورد تائيد باشد مي

  
  :پروانه ساخت به شرح زير است م جهت صدور و تمديدمدارك الز

  برداري و پروانه مسؤول فني دارا بودن پروانه تأسيس و بهره - ١   
تكميل و امضاء شده توسط (تكميل و ارايه فرم درخواست صدور پروانه ساخت  - ٢ 

  )مسؤول فني
  ارايه فرم برچسب با مطالب مندرج بر روي آن - ٣ 
  نام نهايي محصول ارايه تصديق ثبت- ٤ 
ارايه فيش بانكي، جهت صدور پروانه، مطابق تصويب نامه هيأت وزيران آه برحسب  - ٥ 

  . شود مورد اعالم مي
هاي ساخت قبلي و رعايت  هاي ساخت ارايه اصل پروانه در خصوص تمديد پروانه - ٦

  . است الزامي ٥و  ٣و  ٢و  ١مفاد بند 
  

برداري و  يس، بهرهها تأس پروانه ساخت مؤسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه
براي صدور پروانه ساخت مؤسسه بايستي از نظر فني و . گردد مسؤول فني صادر مي

بهداشتي، مورد تاييد بوده و پس از مطابقت فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط 
شده و پس از تاييد  برداري مربوط، پروانه ساخت صادر و از اولين سري توليد، نمونه

  . شود ه توزيع داده ميآزمايشگاه، اجاز
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در پروانه . باشد سال از تاريخ صدور مي ٥هاي ساخت، در حال حاضر  اعتبار پروانه
بندي، وزن خالص، مواد متشكله، نام و  ساخت، نام محصول، مشخصات بسته

  .گردد قيد مي. …مشخصات توليدآننده و 
به  ٤، آه در بند ي مراحل تمديد پروانه ساخت، همانند صدور پروانه ساخت است آليه

است و براي تمديد پروانه ساخت، در صورتي آه فرمول مندرج در آن  آن اشاره شده
توانند  ها، مي تفاوتي با فرمول قيد شده در پروانه ساخت قبلي نداشته باشد دانشگاه

اقدام نمايند و چنانچه فرمول محصول، تغيير نمايد، از طريق اداره آل نظارت بر " راسا
  .شود يي و بهداشتي اقدام ميمواد غذا

  
  صادرات 

هاي مواد غذايي و بهداشتي به دو صورت  جهت صدور گواهي بهداشت، براي محموله
    :گردد زير، اقدام مي

هاي ساخت بهداشتي، باالخص پروانه ساخت معتبر  مؤسساتي آه داراي پروانه - ١
ي بنا به گاه. شود باشند، به استناد پروانه ساخت، گواهي بهداشت، صادر مي

برداري و پس از  تشخيص آارشناسي و در صورت لزوم، از محموله صادراتي نمونه
  . شود تاييد آزمايشگاه، اقدام به صدور گواهي بهداشت مي

در مورد مؤسساتي آه به صورت سنتي، مشغول به آار هستند و داراي آد  - ٢
از محموله  باشند، پس از بازديد هاي بهداشتي مي بهداشتي بوده و فاقد پروانه

برداري و پس از تاييد آزمايشگاه، گواهي بهداشت  صادراتي و درصورت لزوم نمونه
  . صادر خواهد شد

  
  واردات

 ":دارد شده اين ماده مقرر مي به بحث واردات پرداخته ١٦در ماده  ١٣٤٦در قانون سال 
 هره ك باز تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمر

 آيفيتي به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي عالوه بر شكلي و
مستلزم تحصيل پروانه ورود  ،مبدأ قابليت مصرف از آشور بودن گواهي بهداشتي و دارا

فرمول مواد  واردآننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور از وزارت بهداري است و
شده به وزارت بهداري تسليم  ها اضافه به آن نگهداريبراي   هآ همچنين موادي و

  " .نمايد
مجوزي است آه بر طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني و در : مجوز ورود آاال 

صورت تكميل مدارك مربوطه، توسط اداره آل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا 
هاي الزم، صادر  راحل قانوني و بررسيادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طي م

   .گردد و در واقع موافقت اوليه براي ورود آاالي مورد نظر، به آشور مي باشد مي
  

يي، آشاميدني، آرايشي و مدارك الزم، جهت صدور مجوز واردات مواد اوليه غذا
  :بهداشتي به شرح زير است

شاميدني، آرايشي و  قانون مواد خوراآي، آ ١٦جهت ورود آاالهاي مشمول ماده 
باشد،  ها بالمانع مي بهداشتي آه بر طبق مقررات واردات و صادرات بازرگاني، ورود آن

  : نمايد ابتدا متقاضي مدارك ذيل را تكميل و ارايه مي
  اصل، به انضمام دو برگ تصوير آن  )پروفروما(فاآتور سه نسخه پيش - ١
  يك برگ تصوير صفحه اول آن  اصل اوراق ثبت سفارش تكميل شده به انضمام - ٢ 
آناليز معتبر مرتبط با پروفرم آاال  شامل مشخصات آامل فيزيكي، شيميايي و در  - ٣

  نمونه درصورت لزوم پيش -٤صورت لزوم، مشخصات ميكروبي 
توليدآننده و آناليز (درصورت داشتن سابقه ورود آاال با همان مشخصات قبلي  - ٥ 

سال قابل  ٢در حال حاضر سابقه (قه، ضميمه ميگردد فاآتور ساب ، تصوير پيش )آاال
در يك واحد توليدي ) دارنده اسانس، رنگ، مواد افزودني و نگه (چنانچه آاال  ) قبول است

بايستي تصوير پروانه ساخت، آه نام آاالي فوق در آن درج  خاص مورد مصرف دارد مي
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ابقت آن با استانداردهاي ملي پس از بررسي آناليز و مط. گرديده باشد، نيز ارايه گردد
  . و غيره، مجوز ورود صادر خواهد شد BP.USPو  WHOيا منابع معتبر خارجي از قبيل 

     
مجوزي است آه پس از ورود آاال به گمرآات آشور و پس از تائيد : مجوز ترخيص آاال

  . گردد قابليت مصرف و طي مراحل قانوني، برابر مقررات مربوطه، صادر مي
بايست، مدارك زير را تكميل و به اداره آل  ر مجوز ترخيص، متقاضي ميجهت صدو

  : نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا ادارات نظارت تابعه ارايه نمايد
   )به انضمام يك برگ تصوير آن(فاآتور آاال  - ١ 
   )نسخه دوم پروفرم تاييدشده در مرحله ورود(اصل نسخه دوم متقاضي  - ٢ 
بهداشت و قابليت مصرف مرتبط با فاآتور، آه به تاييد مقامات  اصل گواهي - ٣ 

صالح بهداشتي آشور مبداء رسيده و ممهور به مهر سفارت جمهوري اسالمي  ذي
  .ايران باشد

اصل برگ آناليز، به انضمام يك برگ تصوير آن پس از بررسي مدارك و آنترل آليه  - ٤ 
ري گرديده و به همراه برگ آناليز بردا مشخصات، از گمرك ورودي اقدام به نمونه

هاي آنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آناليز  تاييدشده، به آزمايشگاه
  . مربوطه، مجوز مصرف صادر گردد

  
  : به شرح زير است ضوابط ورود آاالهاي فرآيند شده غذايي، آرايشي و بهداشتي

  : مدارك مورد نياز 
  سفارش ارايه اوراق ثبت) الف

ارايه اصل فرموالسيون، با آناليز آاال، به مهر و امضاي توليدآننده، حاوي مطالب )  ب 
  : زير

  . با تاريخ جديد صادر شده و حاوي آليه اطالعات علمي مورد نياز باشد .١
   درج نوع و شماره استاندارد به آار رفته در توليد آاال .٢

  ارايه اصل پروفرم با امضاي توليدآننده) ج   
  
ارايه اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف در آشور مبداء ، با تاييد سفارت ) د  

   : جمهوري اسالمي، در هنگام ترخيص با مشخصات ذيل 
  شماره و تاريخ فاآتور  .١
  نام و مشخصات آامل آاال به همراه شماره سري ساخت  .٢

  : هر واحد از آاالهاي واردات، داراي مشخصات زير به فارسي باشد) ه   
تاريخ توليد و انقضاء، سري ساخت، فرموالسيون، آشور توليدآننده و درصورت لزوم،    

  . دستور مصرف
در صورتي آه آاالهاي وارداتي، در ايران داراي استاندارد ملي باشد، بايد فرموالسيون  

آاال، حداقل منطبق با استاندارد ملي بوده و چنانچه در موارد خاص، براي آاالي 
اندارد ملي تدوين نشده باشد، الزم است اطالعات آامل و دقيق، توسط وارداتي، است

  . گيري شود واردآننده، ارايه و موضوع در آميته علمي مربوطه، بررسي و تصميم
باشد بر  مجوز ورود آه در واقع موافقت اوليه براي ورود آاالي مورد نظر، به آشور مي

و در صورت تكميل مدارك مربوطه، توسط طبق مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگاني 
اداره آل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و يا ادارات تابعه، برحسب مورد، پس از طي 

بررسي و صدور  ١٣٨٦از دي ماه . گشت هاي الزم، صادر مي مراحل قانوني و بررسي
از   ١٣٤٦قانون  ١٦مجوز ورود و ترخيص مواد اوليه غذايي و آشاميدني مشمول ماده 

  . شود هاي علوم پزشكي تفويض اختيار شده انجام مي طريق دانشگاه
  
مجوزهاي وارداتي آاالهاي آشاورزي و نهادهاي مسؤول صدور اين مجوزها را " ذيال     

  :دهيم مورد بررسي قرار مي
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در راستاي حفظ  ١٣٤٦سازمان حفظ نباتات به استناد قانون حفظ نباتات مصوب  - ١
ن و نبات مسؤول صدور مجوز جهت واردات و صادرات هرگونه نبات و سالمت حيات انسا

هاي نباتي از جلمه بذر، پياز، قلمه، پيوند، ريشه، ميوه، نهال و تخم نباتات  قسمت
بندي  به موجب همين قانون مجوز ورود، صدور، توليد، ساخت، تبديل و بسته. است

ي همين  ي نباتي بر عهدهها ها و همچنين هورمون آش آليه سموم دفع آفات، علف
  .باشد سازمان مي

در راستاي حفظ  ١٣٥٠سازمان دامپزشكي آشور براساس قانون مصوب سال  - ٢
سالمت انسان و دام مسؤول صدور مجوز جهت واردات و صادرات، توليد، توزيع و 

هاي خام دامي، داروها،  مرغ، اسپرم دام، فرآورده بندي هر نوع دام زنده، تخم بسته
، مواد بيولوژيكي و مواد ضد عفوني و انواع سموم دامپزشكي و  ها و سموم واآسن

برده  هاي غذاي دام و داروهايي آه براي ساختن مواد نام مواد غذايي متراآم، مكمل
  .باشد مورد نياز است مي

است با  تشكيل شده ١٣٨١آميسيون آدآس مواد غذايي ايران آه در سال  - ٣
مرتبط با توليد و تجارت محصوالت آشاورزي و مواد غذايي،  وزارتخانه اصلي ٣آاري  هم

يعني وزارت جهاد آشاورزي، وزارت صنايع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
آاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسؤوليت تدوين و  همچنين با هم

و تجارت محصوالت خام  تنظيم استاندارد، و مقررات آيفي و بهداشتي مربوط به توليد
  .دار است آشاورزي و مواد غذايي براساس استانداردهاي متفاوت جهاني را عهده

مسايل مربوط به توليد و فروش و عرضه : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - ٤
هاي خوراآي و بهداشتي  آاالهاي دارويي، تجهيزات و ملزومات پزشكي، مواد و فرآورده

ي وزارت بهداشت قرار دارد به عالوه در  اظ آيفيت و سالمت بر عهدهو آرايشي از لح
هاي خوراآي،  تجارت خارجي آاالهاي دارويي، تجهيزات و ملزومات پزشكي، فرآورده

آشاميدني و بهداشتي و آرايشي حسب مورد به صدور مجوز ورود يا صدور اقدام 
  .نمايد مي

  
معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان  در اين راستا وظايف اداره غذايي و آشاميدني

  :ذيل استشرح و آموزش پزشكي به 
بندي، انبار،  تدوين مقررات و قوانين بهداشتي مربوط به فرآوري، توليد، بسته •

  هاي مرتبط  توزيع و عرضه مواد خوراآي و آشاميدني با همكاري ساير گروه
صادرات مواد خوراآي و  تدوين مقررات و قوانين بهداشتي مربوط به واردات و •

  هاي مرتبط  آاري ساير گروه آشاميدني با هم
گذاري مواد خوراآي و آشاميدني با  تدوين مقررات و قوانين مربوط به برچسب •

  ها  آاري سايرگروه هم
مسؤول فني، (هاي بهداشتي  صدور پروانه ي تدوين و ارايه دستورالعمل نحوه •

  مواد خوراآي و آشاميدني در خصوص ) برداري ساخت، تأسيس و بهره
آاري در تدوين ضوابط و مقررات مربوط به آگهي تجاري با نهادهاي ذيربط در  هم •

  خصوص مواد خوراآي و آشاميدني 
  هاي آوتاه، ميان و بلند مدت با وظايف اداره کل  آاري در تدوين برنامه هم •
اي تابعه هاي مصوب در واحده پيشرفت برنامه و نظارت بر نحوه و چگونگي اجرا •

  استاني 
ها مرتبط  اي مقررات و ضوابط و دستورالعمل ارزيابي و ارايه پيشنهاد بازنگري دوره •

  بندي، انبار، توزيع و عرضه مواد خوراآي و آشاميدني  با فرآوري، توليد، بسته
مديريت تضمين آيفيت و مميزي واحدهاي ) سيستم(آاري در طراحي نظام  هم •

  ري، توزيع و عرضه مواد خوراآي و آشاميدني بندي، نگهدا فرآوري، بسته
بندي، نگهداري،  آاري در ارزيابي و سطح بندي مراآز فرآوري، توليد، بسته هم •

  توزيع و عرضه مواد خوراآي و آشاميدني 
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يابي واحدهاي نظارت بر مواد خوراآي و آشاميدني  آاري در ارزش هم •
  ها  ناها و شهرست نتاهاي علوم پزشكي، مراآز اس دانشگاه

بندي، نگهداري،  فرآوري، بسته  از مراآز توليد،) حسب ضرورت(بازرسي مورد  •
  توزيع و عرضه مواد خوراآي و آشاميدني 

هاي الزم جهت باالبردن  رساني، آموزش و صدور اعالميه آاري در اطالع هم •
  آگاهي عمومي در خصوص سالمت مواد خوراآي و آشاميدني 

  سطح ايمني و سالمت مواد خوراآي و آشاميدني  اي آاري در ارزيابي دوره هم •
آاري در تدوين استانداردها و ساير مقررات مربوط به مواد خوراآي و  هم •

  ها  آشاميدني با ساير گروه
هاي علمي مرتبط با ايمني و سالمت مواد خوراآي و  جمع آوري آخرين يافته •

  آشاميدني 
ها در سطح  ها، همايش آاري در برگزاري جلسات، سمينارها، آنفرانس هم •

  المللي  اي و بين ملي، منطقه
آاري در تدوين و  هاي مواد خوراآي و آشاميدني و هم نظارت بر وضعيت آالينده •

ها در مواد خوراآي و  هاي مرتبط با آاهش سطح آالينده راهبري برنامه
 آشاميدني 

  
وع مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان اصلي مرتبط با موض

اين سازمان نسبت به تدوين . باشد مي جمهوري اسالمي ايراناستانداردهاي فني در 
ها نظارت دارد و مرجع اصلي  آند و بر اجراي آن مقررات و استانداردهاي فني اقدام مي

تعيين مطابقت يا عدم مطابقت مقررات و استانداردهاي فني با توليدات داخلي يا 
عالوه بر مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، البته . شود واردات محسوب مي

ي  نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه بر عهده
ي  سازمان انرژي اتمي و تدوين و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي بر عهده

  .باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
هاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور آنترل آيفي آاال

آاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با آاالهاي مشابه خارجي و 
آنندگان و توليدآنندگان داخلي و  المللي و نيز حمايت از مصرف حفظ بازارهاي بين

ايف مؤسسه استاندارد و تحقيقات جلوگيري از ورود آاالهاي نامرغوب خارجي از وظ
  . صنعتي است

فهرست آاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري همه ساله توسط مؤسسه 
  .گردد استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران منتشر و به وزارت بازرگاني براي اجرا ابالغ مي

  اسالمي، با روي آار آمدن توليد و عرضه محصوالت غذايي با مارك حالل در آشورهاي
ايران داراي . است راهي نوين به روي صدور هر چه بيشتر اين محصوالت باز شده

% ٢٦پتانسيل نسبتًا بااليي در توليد مواد غذايي است و با توجه به آن آه حدود 
تواند جايگاه مناسبي در توليد مواد  مي  دهند، جمعيت جهان را مسلمانان تشكيل مي

متاسفانه تا آنون در آشور نهاد خاصي متولي . باشدغذايي با مارك حالل داشته 
تر و بهتر صنايع غذايي آشورمان به  اعطاي برند حالل براي صدور هر چه بيش
است و آشورهايي همچون مالزي آه در  آشورهاي مسلمان و يا ساير آشورها نشده

ين نهادي در ايجاد چن.  اند هاي فراواني آسب آرده اند، موفقيت گام بوده اين زمينه پيش
تواند  سازي صادرات، سرعت عمل، بازاريابي مناسب و مديريت بهينه مي صورت زمينه

   .منجر به افزايش صادرات مواد غذايي در آشور گردد
مسؤول صدور مجوز حالل است و   )جاآيم(درآشور مالزي دپارتمان توسعه اسالمي  

خت و مواد خام به آار رفته ي سا اين مسؤوليت شامل نظارت بر محصوالت نهايي، نحوه
بسياري از اين مواد خام  و اوليه وارداتي هستند و حالل . شود در اين محصوالت مي

  . شود ها همچون محصوالت نهايي توسط اين دپارتمان احراز مي بودن آن
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است به شرح  شرايطي آه در آشور مالزي براي صدور مجوز حالل در نظر گرفته شده      
   :ذيل است

  .ازمان متقاضي بايد در آشور مبدا ثبت و مورد شناسايي قرارگرفته باشدس .١
شده در بخش  هاي فني و علمي شناخته اعضاي سازمان متقاضي داراي مهارت .٢

 .غذا باشند
سازمان متقاضي بايد شرايط و الزامات اعطاي مجوز حالل و نيز ساير شرايطي را  .٣

 .شود، بپذيرد آه توسط جاآيم تعيين مي
متقاضي بپذيرد آه نمايندگاني از جاآيم به تناوب جهت بررسي سازمان و  سازمان .٤

 .بازديد به عمل آورند هاي اجرايي مقررات  حالل، از آن  رويه
همچنين شرايط خاصي را عالوه بر شرايط عمومي فوق در خصوص گوشت و جاآيم 
ن خدمات آرده و براي تاييد واردات، جاآيم و دپارتما هاي گوشتي تعيين فرآورده

هاي صادرآننده را مورد بازرسي قرار  ها و آشتارگاه دامپزشكي  مالزي، آارخانه
بودن و دپارتمان خدمات دامپزشكي در  جاآيم بازرسي به منظور احراز حالل. دهند مي

ها و  با تاييد دو دپارتمان، آشتارگاه. دهد خصوص سالمتي و امنيت غذا انجام مي
. گيرند جات مورد تاييد مالزي قرار مي ست آارخانههاي فرآوري در فهر آارخانه
هاي به  هاي مورد تاييد بايد هر شش ماه يك بار گزارشي در خصوص بازرسي آارخانه
هاي اجرايي مقررات حالل به جاآيم بدهند در غير اين صورت مجوز  آمده و رويه عمل

  . شود ها باطل مي حالل آن
. وانين آشورهاي ديگر رويه يكسان نيستها در ق در خصوص بحث مجوزها و پروانه

هاي  اند و آن را به رويه اي به اين بحث نكرده بسياري از قوانين در متن قانون اشاره
چون قانون فنالند به طورآلي و غيرمستقيم  بعضي از قوانين هم. اند داخلي واگذار آرده

البته در برخي قوانين اي به اين بحث دارند و  اشاره) فنالند ٢٠٠٦قانون غذاي  ١٠ماده(
  . است چون قانون غذاي استراليا به طور مفصل به بحث مجوزها پرداخته شده هم

 دارد  ميقانون فنالند ناظر بر الزامات عمومي اماآن توليد و نگهداري غذا مقرر  ١٠بخش 
اين اماآن بايد به نحوي طراحي، ساخته، مجهز و نگهداري شوند آه خطري مواد 

آه اماآن توليد غذا بايد جاي  اي نيز به اين در همين ماده اشاره. يد نكندغذايي را تهد
شود و جزئيات به مقررات  باشند نيز مي هاي توليدي داشته آافي براي فعاليت

  .گردد بهداشتي ديگر واگذار مي
قانون فنالند در . ها نيز بايد تاييد شوند قانون فنالند آزمايشگاه ٣٨ماده  طبقبعالوه 
اي به لزوم اخذ مجوز ورود در خصوص واردات گوشت و  نيز صرفًا  اشاره ٢٣بخش 
  . آند هاي گوشتي وارداتي نيز مي فرآورده

فعاالن امر غذا بايد به هزينه خود اطمينان حاصل  قانون فنالند،   ٢٦بر اساس بخش 
هاي توليد غذاي مورد تاييد قانون آه با غذاهاي  آنند آه افرادي آه در آارخانه

داراي مجوز آژانس   آنند، بندي نشده و فاسد شدني سر و آار دارند فعاليت مي بسته
هاي  طبق اين قانون مجوز مزبور فقط به آساني آه در آزمايش. باشند ملي غذا مي

  .  شود مي شوند و دوره آموزشي مربوطه را بگذرانند، داده مربوط به تعيين صالحيت موفق
استراليا ناظر بر اعالم و ثبت مشاغل غذايي  ٢٠٠١قانون   ٨بر اساس قسمت 

در . آه طبق قانون آنرا ثبت آرده باشد آس نبايد به امر غذا مشغول شود مگر آن هيچ
ثبت در خصوص مواد غذايي بر . است اين قانون براي عدم ثبت مجازات تعيين شده

. گيرد يدرخواست به مدير آل بهداشت صورت مارايه استراليا با  ٢٠٠١اساس قانون 
گيرنده اعطاي مجوز ثبت  مدير آل تنها تصميم. ثبت در اين قانون استثنائاتي دارد لزوم

تواند هر گونه اطالعات الزم  مذآور است و پس از دريافت درخواست بر اساس قانون مي
درخواست محل تهيه يا نگهداري يا توزيع غذا را از متقاضي  مربوط بهاطالعاتي  مثل
  . آند

سال معتبر است و در صورت درخواست متقاضي قبل از انقضاء اين مهلت  ١اين ثبت 
  .تواند تصميم گيرد آه مجوز مزبور را تعليق يا لغو آند البته مديرآل مي. بايد تمديد شود



w
w
w
.f
o
o
d
b
a
r
a
n
.c
o
m

 ٣٥ 

تواند توسط مدير آل سالمت براي مدت زمان آوتاه و يا به  اعطا يا تمديد مجوز ثبت مي
، در آن صورت مدير آل بايد از قبل آتبًا مالكين صورت دايمي مشروط به شرايطي شود

  . صنعت غذايي را از آم و آيف شرايط مطلع سازد
دارد آه با ثبت يا تمديد ثبت صنعت غذايي، مدير آل  مقرر مي  قانون استراليا ٩٦بخش 

اين مجوز بايد حاوي مواردي از قبيل نام . بايد مجوزي را به صاحب صنعت اعطا آند 
تاريخ انقضاء  شرايط ثبت و   شماره ثبت،  آن و آدرس محل آار ، نام تجاري، صنعت و مالك
  .مجوز باشد

  
آرد يا اوضاع و احوال صنعت  ناظر بر تغيير شرايط در عمل قانون استراليا  ٩٧بخش 

است آه مقرر شده در صورت اين ) چون تغيير مالك يا محل و يا نوع صنعت غذايي هم(
روز به اطالع مدير آل جهت تصميم  ٧د مراتب را ظرف تغييرات  صاحب صنعت باي

  .مقتضي برساند
  

دارد مدير آل  شدن يا دزديده شدن مجوز است آه قانون مقرر مي ناظر به گم ٩٨بخش 
  . مانده تا انقضاء مجوز، صادر آند تواند مجوز ديگري براي مدت باقي مي

  
ذر موجه مغاير با شرايط آه صنايع غذايي نبايد بدون عاست  مقرر شده ٩٩در بخش 

  . باشد جريمه نقدي مي مستوجبمقرر در مجوز رفتار نمايند و نقض اين مقرره 
  

  تواند در صورت نقض مقررات ناظر بر ثبت ، مدير آل سالمت مي ١٠٠بر اساس بخش 
. سال معلق آند و يا شرايطي را براي مجوز اعمال نمايد ١مجوز را لغو و يا براي حداآثر 

  .است  بيني شده ي لغو و تعليق مجوز نيز در قانون پيشها رويه
ل مهم و موانع بزرگ بر ييكي از مسارسد در شرايط فعلي  به طور آلي به نظر مي  

 هاي ناظر دستگاهاي است آه در  غذايي بوروآراسي پيچيده سر راه صاحبان صنايع
 گذاري آند ي سرمايهبدين معني آه اگر يك آارفرما بخواهد در موضوع جديد. ود داردوج
به پروانه  بي يا پيچيده براي دست مراحلآند طي آردن  ترين مانعي آه حس مي مهم

برداري  پروانه بهره .ها ضرورت ندارند از اين پروانه بعضي "موردنظر است آه اساسا
يك سال به  صدور آن بيش از "شود و معموال وزارت بهداشت و درمان صادر مي توسط

شود و  مي ها و آارهاي پيچيده غيرضروري انجام در اين مدت بررسي. انجامد طول مي
مالحظه  يابي به اين پروانه در پايين نامه خود گذار بعد از رنج دست سرمايه "نهايتا
 پس: ال اين استؤحال س» .شروع به توليد منوط به پروانه ساخت است«: آند آه مي

 زم به ذآر است آه براي دريافت پروانهال  برداري چه ضرورتي داشت؟ صدور پروانه بهره
 آهدر اين است صاحبان صنايع غذايي نفع . ودبعدي هم همين مراحل بايد طي ش

 برداري و پروانه ساخت لطمه و زيان مالي و گذار در پيچ و خم اخذ پروانه بهره سرمايه
 ا به صورته روحي نبيند و دلسرد نشود و حداقل، توليد خود را در زمان اخذ اين پروانه

  . برداري يكي شود يا پروانه ساخت و بهره انجام دهدآزمايشي 
متوجه  آن مشكل ديگر طوالني بودن زمان صدور پروانه ورودي آاال است آه ضرر

شود، اگر آااليي وارد گمرك شود براي بررسي بهداشتي و  سرمايه مي صاحبان
ها حاصل شود و اين  ه نتيجهيابي ب ماه فرصت الزم است تا دست چندها  نمونه آزمايش

  . را به دنبال دارد ضرر و زيان صاحب سرمايه
قوانين غذاي ديگر آشورهاي جهان جز چند مورد  به بحث مجوزها چنانكه بيان شد 

است در حالي آه  هاي داخلي ديگر واگذار شده اند و اين بحث به مقررات و رويه نپرداخته
رسد قانون،  به نظر مي. دهد شكيل ميرا ت ١٣٤٦مجوزها يكي از مباحث قانون 

پيشنهادي جديد بايد تلفيقي از دو رويكرد را انتخاب نمايد به نحوي آه آليات بحث در 
هاي ديگر واگذار گردد تا هم شفافيت  نامه شود و جزئيات به مقررات و آيين قانون آورده

، )و يا دولت بر اساس نياز جامعه يا صنعت(حفظ شود و هم تغييرات احتمالي آينده 
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توان با تكيه بر  برداري و ساخت مي هاي بهره در خصوص پروانه. مشكل و پيچيده نباشد
     .قواعد ساير آشورها آه مورد اشاره قرار گرفت مقررات جديد را وضع آرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مطالعه تطبيقي جرايم مربوط به غذا و : سومبخش 
  ينظارت بر بهداشت غذايي در حقوق خارج

  
در . اين بخش به مطالعه تطبيقي پيرامون قانون حاآم بر مواد غذايي اختصاص دارد       

فصل دوم به مطالعه قانون . پردازيم غذاي آشور مالزي ميفصل اول به بررسي قانون 
غذا، دارو و لوازم آرايشي آمريكا اختصاص يافته است و در  فصل سوم نيز  قانون غذاي 

  .شود ان يكي از جديدترين قوانين غذا بررسي ميآشور فنالند به عنو
  

  قانون غذاي مالزي: فصل يكم
جامع " است، اين قانون تقريبا به تصويب رسيده ١٩٨٣قانون غذاي مالزي در سال        

در اين قسمت به . هاي حقوقي فعاليت در صنعت غذا است تمام مسايل مربوط به جنبه
شده  بيني خارجي اسالمي در خصوص مواد پيش منظور تبيين رويكرد يك نظام حقوقي

اختصار موضع قانون غذاي مالزي در خصوص مسايلي آه در  نويس اليحه، به در پيش
  .شود اند، ارايه مي شده مواد پيشنهاد شده مطرح

  
  تعريف غذا: مبحث يكم

است،  تصويب شده" قانون غذا"مالزي تحت عنوان  ١٩٨٣آه بيان شد قانون  چنان     
براين دارو و لوازم آرايشي، برخالف قانون آمريكا تحت شمول مقررات اين قانون قرار بنا

در اين قانون عالوه بر " غذا"قانون، عبارت  ٢شده در بخش  ندارند، با توجه به تعريف ارايه
مواد خوراآي يا آشاميدني " شود و صرفا مواد خوراآي مواد آشاميدني را نيز شامل مي

وضوع قانون است، بنابراين مواد خوراآي يا آشاميدني با مصرف با مصرف انساني م
  .حيواني تابع قانون ديگري است

  :است قانون به شرح زير تعريف شده ٢غذا در بخش 
اي آه به عنوان خوراآي يا آشاميدني با مصرف  غذا عبارت است از هر گونه ماده"    

يا حفظ و نگهداري هر نوع   آيب، تهيهيا در تر. است شده يا عرضه   انساني توليد، فروخته
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اين عبارت همچنين . گيرد مي يا مورد استفاده قرار ماده خوردني يا آشاميدني وارد شده 
دهنده مواد خوردني،  اجزاي تشكيل ي  جات، آدامس و آليه شامل، تنقالت و شيريني

  .شود جات يا آدامس مي آشاميدني، تنقالت و شيريني
    

  ها و مجازاتجرايم : مبحث دوم
  . است به جرايم و داليل اختصاص يافته ١٩٨٣قسمت دوم قانون غذاي مالزي مصوب  

اين قانون آه ذيل بخش سوم قرار دارند، ارآان مادي  ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣هاي  بخش
  .اند جرايم مربوط به غذا و مجازات اين جرايم را مورد حكم قرار داده

است، اين واژه در فارسي به " Adulteration"عنوان بخش سيزدهم اين قانون 
و به ويژه در رابطه با مواد " آردن مواد ارزان، نامرغوب يا مضر به مواد خوراآي اضافه"

اين بخش به توليد يا  بنابراين عناوين مجرمانه . است ترجمه شده" تقلب"غذايي به 
واد اوليه ناسالم يا ها م يعني مواد غذايي آه در توليد آن فروش مواد غذايي متقلبانه 

  .شده، مربوط هستند يا به هر نحوي تقلبي واقع نامرغوب مورد استفاده قرارگرفته 
در تدوين مقررات اين بخش از سه رويكرد، حفظ سالمت غذايي جامعه، حمايت از       
  .است آننده و رعايت قواعد شرعي مربوط به غذا تبعيت شده مصرف

يا فروش مواد غذايي تقلبي  ون به طور آلي تهيه اين قان ١٣) ١) (e(بخش      
)Adultrated (برخالف قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و . است را جرم دانسته

مصاديق مواد غذايي تقلبي را به طور  ١٣) ٣(بهداشتي ايران، قانون مالزي در بخش 
  .است واضح تعيين آرده

  :شود ارد زير اطالق ميبه موجب اين بخش مواد غذايي تقلبي به مو
هاي نافع  ارزش غذايي يا ساير ويژگي اي است آه  ماده غذايي آه حاوي ماده - ١

آن را در مقايسه با مواد غذايي خالص، معمول و داراي شرايط الزم، آاهش 
آننده  ديدن يا عدم رضايت خريدار يا مصرف دهد، يا به هر طريق موجب آسيب مي
  .شود مي

است  نشده يا به آن افزوده  شده عنصري از آن خارج" يا آال "ماده غذايي آه جزئا - ٢
هاي نافع آن در مقايسه با ماده غذايي  ارزش غذايي يا ساير ويژگي و در نتيجه

يابد يا به هر  است، آاهش مي شده مشابه آه داراي شرايط معمول و تعيين
آننده  ديدن يا نارضايتي خريدار يا مصرف طريقي اين ماده غذايي سبب آسيب

 .شود مي
تر در مقايسه با ماده غذايي  ماده غذايي آه حاوي عنصري با ارزش تجاري پايين - ٣

 .باشد است، مي شده مشابه آه داراي شرايط معمول و تعيين
افزودن آن مطابق مقررات اين قانون  ماده غذايي آه حاوي عنصري است آه  - ٤

 .مجاز نيست) قانون غذا(
 .از حد مجاز است ماده غذايي آه حاوي عنصري بيش - ٥
اين قانون  نامه  ماده غذايي آه داراي شرايط و استانداردهاي مقرر در آيين - ٦

 .نيست
است آه خرابي يا عيب آن  ماده غذايي آه به نحوي ظاهر آن تزئين شده   - ٧

 .آتمان شود
حاوي عنصري حيواني، گياهي يا معدني، نجس، " يا آال" ماده غذايي آه جزئا - ٨

آه  است است يا حاوي جزيي از اجزاي حيواني ده و گنديدهناپاك، فاسد يا پوسي
 .آه توليدشده باشد يا نه ست اعم از ايننيبراي مصرف غذايي مناسب 

 ماده غذايي فاسد يا فاقد آيفيت - ٩
ماده غذايي آه در جعبه  -١٠

است  اي آسيب ديده يا پاآت به گونه مهر شده قرار دارد و بسته ) بندي بسته(
خود را از فساد حفظ آند يا مانع از بين رفتن خواص  تواند، محتوي آه نمي

 .محتوي جعبه شود
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ماده غذايي آه در پاآت  -١١
يا پاآت مربوط به محتوي ديگري است و   قرار دارد، ولي جعبه) بندي بسته(

شده و ماده غذايي ديگري در آن  از جعبه خارج" يا آال" محتوي اصلي جزئا
ماده غذايي ديگري ) يا جعبه(رف مواد غذايي آه در ظ. است جاسازي شده
 .اند جاسازي شده

آه بيان شد قانون مالي عالوه بر حفظ سالمت غذايي جامعه لزوم حمايت از  چنان      
يا خريدار مواد غذايي را نيز به عنوان سياست آيفري مد نظر قرار داده و بر   آننده مصرف

ن به موضوع فوق اختصاص اين قانو ١٤بخش . است اين اساس نيز جرم انگاري آرده
ممنوعيت فروش غذايي آه حاوي نوع، "است، عنوان اين بخش عبارت است از  يافته

در واقع هدف اصلي مقررات آيفري اين " ماهيت يا آيفيت مورد تقاضاي مشتري نيست
بخش مذآور،  ١به موجب بند . بخش جلوگيري از تدليس در معامالت مواد غذايي است

غذايي آه داراي جنس، ماهيت يا آيفيت مورد تقاضاي مشتري  فروش هر گونه ماده
سال حبس يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات  ٥نيست، جرم است و مجازات حداآثر 

  .خواهدبود
است، به  اين بخش به منظور حمايت از مشتري يك اماره قانوني تأسيس آرده ٢بند 

نداردهاي اجباري براي يك ماده هاي قانون غذا، استا نامه موجب اين بند، چنانچه آيين
غذايي مقررآنند، يا افزودن عنصر يا ترآيبي به ماده غذايي را ممنوع يا محدود نمايند، 
فرض اين است آه خريدار اين گونه مواد غذايي، ماده منطبق با مقررات مذآور از 

ود، اثبات ش از سوي فروشنده  آه خالف اين اماره  است مگر اين فروشنده تقاضا آرده
اثبات خالف اماره نباشد، مشمول مجازات مقرر در بند  بنابراين چنانچه فروشنده قادر به 

  . قرار خواهد گرفت ١٤يك بخش 
زني و  مالزي جرايم مربوط به برچسب) ١٩٨٠(قانون غذاي  ١٦و  ١٥هاي  بخش
اين قانون در صورتي  ١٥اند، مطابق بخش  بيني آرده بندي مواد غذايي را پيش بسته
باشد، هر شخصي آه غذايي را تهيه،  استانداردي براي يك ماده غذايي تعيين شده آه

است ولي امور  آند آه فاقد استاندارد تعيين شده زني يا تبليغ مي بندي، برچسب بسته
بندي،  شدن غذاي تهيه، بسته تواند موجب مشتبه شود آه مي فوق به نحوي انجام مي

شده گردد، مجرم است و به  ي داراي استاندارد تعيينشده با غذا زني يا تبليغ برچسب
  .شد سال، جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد ٣حبس تا حداآثر 

بندي،  قانون فوق هر شخصي آه غذايي را به نحوي تهيه، بسته ١٦به موجب بخش 
، فروشد آه در ارتباط با خاصيت، نوع، ارزش، ماهيت، آيفيت آند يا مي زني مي برچسب

ترآيب، سالمتي، نيرو و انرژي، خلوص، وزن، منشاء، عمر و نسبت اجزاي 
بندي،  دهد، يا تهيه، بسته ارايه مي آننده  دهنده، اطالعات خالف واقع يا گمراه ترآيب

دهد، مجرم  اين قانون انجام مي نامه  زني يا فروش را بر خالف مقررات آيين برچسب
  .شد ي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهدسال، جزا ٣است و به حبس حداآثر تا 

 
آننده، بخش  اهميت تبليغ صادقانه و قانوني مواد غذايي در حمايت از مصرف با توجه به

بيني آرده و  ي تبليغ مواد غذايي را پيش قانون غذاي مالزي اصول حاآم بر نحوه ١٧
  .است مجازات تخلف از اين اصول را مورد حكم قرارداده

  :مقررات اين بخش در تبليغ مواد غذايي رعايت اصول زير الزامي استبا توجه به 
شود، در آگهي تبليغاتي  هاي قانون غذا انجام  نامه تبليغ بايد با رعايت آيين - ١

اوصاف و مشخصاتي آه بايد مطابق مقررات بر روي غذا يا ظرف حاوي  ي  آليه
آگهي تبليغاتي نبايد  غذا درج يا الصاق گردد، مد نظر قرارگيرد، به عبارت ديگر

حاوي اطالعاتي باشد آه با اوصافي آه بايد بر روي غذا يا ظرف حاوي غذا درج 
آرده  ها را به طور جزيي تعديل يا الصاق شود، مغاير باشد يا اين اوصاف و ويژگي

  .يا تغيير دهد 
نامه درج  آگهي تبليغاتي غذا نبايد حاوي اطالعاتي باشد آه مطابق مقررات آيين - ٢

 .ا الصاق آن بر روي غذا يا ظرف حاوي غذا ممنوع استي
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نامه قانون باشد، به عبارت  آگهي بايد حاوي نام و وصف ماده غذايي مطابق آيين - ٣
ها به  نامه، درج آن ديگر در آگهي تبليغاتي، عبارت يا عباراتي آه مطابق آيين

بايد قيد عنوان نام يا وصف غذا بر روي غذا يا ظرف حاوي غذا، الزامي است، 
 .شود

آگهي تبليغاتي نبايد موجب گمراهي و اشتباه خريدار در باره خاصيت، نوع،    - ٤
ارزش، ماهيت، آيفيت، نيرو و انرژي، ترآيب، سالمت، وزن، ترآيب اجزاء، 

 .دهنده غذا باشد منشاء، عمر يا آثار غذا يا عناصر و اجزاي تشكيل
فعاليت يا اقامت شخصي آه  آگهي تبليغاتي بايد حاوي نام واقعي و آدرس محل - ٥

اگهي مربوط به شرآت  است، باشد، چنانچه  اگهي از طرف او منتشر شده 
شده با  شده شرآت آافيست، هر چند اقامتگاه ثبت باشد، قيد اقامتگاه ثبت

 . محل واقعي فعاليت شرآت متفاوت باشد
  
  ييبهداشت غذا نظارت بر: سوممبحث  

  :اختيارات بازرسان) الف
هاي مهم و جالب توجه قانون غذاي مالزي، مقررات حاآم بر بازرسان  بخشيكي از 

بهداشت غذايي در اين قانون است، اين بازرسان براي انجام وظايف خود از اختيارات 
. است اي برخوردارند، اختيارات بازرسان در بخش چهارم قانون مقرر شده گسترده

  :تواند مطابق اين بخش بازرس مي
داند، وارد اماآني شود آه به  هت انجام وظيفه خود مناسب ميهر زماني آه ج

بندي، انبار يا  جا تهيه، نگهداري، بسته او مواد غذايي مشمول قانون در آن عقيده
  .شوند توزيع و عرضه مي

ها نمونه  آند و از آن اماآن فوق، مواد غذايي موجود در آن را بررسي پس از ورود به
او در محل مذآور  تواند هر چيزي را آه به عقيده  بردارد، همچنين بازرس مي
بندي، انبار يا توزيع و عرضه و فروش مواد غذايي  براي تهيه، نگهداري، بسته

تواند مورد استفاده قرارگيرد، مورد بررسي  گيرند يا مي مورد استفاده قرار مي
 .قراردهد

بر اساس داليل معقول  او و هر گونه هواپيما، آشتي يا وسيله نقليه را آه به عقيده 
آند،  آنند، متوقف، بازرسي يا توقيف مواد غذايي مشمول اين قانون را حمل مي

 . ها نمونه بردارد ها را بررسي نموده و از آن مواد موجود در آن
اي را آه به عقيده  او حاوي مواد غذايي مشمول قانون است بازآند  هر گونه بسته

 . و مورد بررسي قراردهد
آند، به  الذآر پيدا مي فاتر و اسنادي را آه در اماآن مذآور در بند يك فوقآليه د

در ارتباط با مواد ) قانون غذا(او حاوي اطالعاتي مرتبط با اجراي اين قانون  عقيده 
باشد، بررسي و مطالعه آند يا از  شود، مي ها اعمال مي غذايي آه قانون بر آن

 .ها تصوير يا رونوشت تهيه نمايد  آن
تواند از اشخاص ارايه آارت ملي، آارت بازرگاني يا ساير اسناد شناسايي را آه  مي

 .الزم دارد تقاضا آند
ها يا  تواند هر زمان آه الزم بداند، مواد غذايي را آه به تشخيص او از طريق آن مي

 .آند اند، توقيف ها مقررات قانون نقض شده در ارتباط با آن
بندي، انبار يا  اي را آه تهيه، نگهداري، بسته ايي يا وسيلهتواند، هرگونه ماده غذ مي

توزيع، عرضه و فروش آن مخالف با مقررات اين قانون است يا مغاير با مقررات 
 .آند گيري گذاري، وزن، شمارش يا اندازه رسد، عالمت قانون به نظر مي

هاي  نامه ينارتكاب جرمي بر اساس قانون غذا يا آي تواند شخصي را آه متهم به مي
 :آه آن است، بازداشت آند، مشروط بر اين

  متهم از اعالم نام و نشاني صحيح خود امتناع آند يا) الف
آه متهم نام يا نشاني خود را به صورت  اي مبني بر اين آننده داليل قانع) ب

  آه باشد يا اين است وجود داشته آرده خالف واقع اعالم
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  .باشد شدن متهم وجود داشته تواريقراين متعارفي براي احتمال م) ج
چنانچه بازرس متهمي را توقيف آند ملزم است با او مطابق شرايط مقرر در قانون آيين 

  .دادرسي آيفري برخورد آند
در قانون مالزي بازرس بهداشت غذايي ضابط خاص " با توجه به حكم فوق ظاهرا(

الذآر اختيار  فوق ٩رر در بند اختيار مق است، البته با توجه به دادگستري قلمداد شده
تر از اختيارات ضابطين خاص در قانون آيين دادرسي آيفري  بازرس در اين قانون بيش

  .)  ايران است
اي  ها يا هر نمونه اي از آن است نمونه تواند مواد غذايي آه توقيف آرده بازرس مي 

هاي مجاز  است را جهت آزمايش يا تجزيه و تحليل به آزمايشگاه آه برداشته
 . دهد تحويل

 :برداري اختيارات بازرس در مورد نمونه 
اي به بازرسان  برداري نيز اختيارات گسترده قانون غذاي مالزي در ارتباط با نمونه

برداري بازرس  به موجب اين قانون حق نمونه. است بهداشت غذايي اعطاء آرده
ج از اماآني آه به اماآن مورد بازرسي نيست يعني بازرس حتي خار محدود به 

  :برداري آند تواند از مواد غذايي موجود نمونه است مي منظور بازرسي وارد شده
a(  تواند در هر محلي با پرداخت قيمت رايج بازاري ماده غذايي  بازرس مي

از او به منظور تجزيه و تحليل درخواست نمونه  مورد نظر به فروشنده 
  .آند

b(  اي آه مواد غذايي را به منظور  ليدآنندهتواند در هر محل از تو بازرس مي
آند يا از صادرآننده مواد غذايي بدون پرداخت قيمت،  فروش توليد مي

  .جهت تجزيه و تحليل درخواست نمونه آند
c(  برداري از اشخاص فوق ارايه بسته،  تواند به منظور نمونه بازرس مي

ضا آند و شوند را تقا پاآت يا ظرفي آه مواد غذايي در آن نگهداري مي
  .پس از بازرسي، نمونه مورد نياز خود را از آن بردارد

برداري بازرس، براي امتناع از انجام درخواست  قانون به منظور تضمين اختيار نمونه
اين قانون  ٥بخش  ٥است، بر حسب بند  بازرس ضمانت اجراي آيفري مقرر آرده

  .قدي يا هر دو مجازات استمجازات ترك فعل مذآور حداآثر تا يك سال حبس يا جزاي ن
  
  :حمايت آيفري از بازرسان) ب

دارد و سبب آنترل و  وجود اختيارات آافي براي بازرس در صورتي نتيجه مؤثر در پي
گردد آه زمينه براي  نظارت مناسب بازرسان بر فعاليت، اشخاص فعال در صنعت غذا مي

رد مراجعه و بازرسي از سوي اشخاصي آه مالك يا متصرف اماآن مو انجام وظيفه 
آاري با بازرس باشند و عدم  مكلف به هم" هستند فراهم آيد يعني اشخاص قانونا

  . باشد آاري ضمانت اجراي آيفري در پي داشته هم
به موجب اين . است اين مهم از بازرسان حمايت آيفري آرده قانون مالزي با توجه به

  .است وظيفه جرم او قلمداد شده قانون تمرد در مقابل بازرس و جلوگيري از انجام
اين قانون اشخاص زير مجرم هستند و به حداآثر يك سال حبس  ٤بخش ٣به موجب بند

  :يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهندشد
مالك، متصرف يا هر شخصي آه مسؤول مكاني است آه بازرس بر اساس ) الف

دشده و در حدود اختيارات خود از قانون به آن وار ٤زير بخش يك بخش ) a(پاراگراف 
اطالعات متعارفي آه بازرس  آند يا از ارايه  آاري متعارف با بازرس خودداري مي هم

قانون به موجب تسهيل روند آار بازرسان عالوه بر . نمايد الزم دارد امتناع مي
اشخاص مذآور، هر شخصي را نيز آه در موقع مراجعه بازرس در مكان مورد نظر 

داند و امتناع او را نيز مستوجب مجازات مقرر  ارد مشمول تكاليف مذآور ميقرار د
  .است قلمداد آرده

هر شخصي آه مانع انجام وظيفه بازرسي شود يا به منظور جلوگيري از انجام ) ب
  .وظيفه بازرس تالش آند
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  .آند هر شخصي آه حين انجام وظيفه به بازرس توهين يا حمله) ج
به صورت شفاهي يا آتبي به بازرسي آه در حال انجام " هر شخصي آه عامدا) د

  . دهد  ارايه آننده  است، اطالعات خالف واقع يا گمراه وظيفه
  
  :تكاليف بازرسان )ج
اي هستند  در قانون غذاي مالزي بازرسان بهداشت غذايي ملزم به رازداري حرفه - ١

آه در راستاي اجراي اين قانون چنانچه بازرسي اطالعاتي را  ٨بخش  ٤مطابق بند 
ندارد و افشاء  آورد محرمانه نگه دست مي وظايف رسمي خود بر اساس قانون غذا به

آند به حداآثر يك سال حبس، جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد، 
اشخاص فاقد صالحيت نيز ممنوع و مستوجب مجازات  همچنين انتقال اطالعات فوق به

  .است مقرر براي افشاء اطالعات
 .ارايه آن است بازرس بايد داراي آارت شناسايي باشد و در صورت تقاضا ملزم به   - ٢
 
  :بر بهداشت اماآن و ابزارهاي فعاليت در صنعت غذا نظارت )د

ي نظارت بر بهداشت محيط و ابزارهاي فعاليت در صنعت غذا، در دو نظام حقوقي  شيوه
آلي نظارت بر بهداشت محيط و ابزارهاي  ايران و مالزي شباهت بسيار دارند، به طور

  :فعاليت در صنعت غذا در قانون غذاي مالزي به ترتيب زير است
بندي، انبار، عرضه، توزيع و فروش بايد  محيط و ابزارهاي توليد، نگهداري، بسته - ١

  .نامه قانون باشد مطابق با معيارهاي بهداشتي مقرر در آيين
تواند به صورت  ايت مقررات بهداشتي ميمدير بهداشت در صورت اطالع عدم رع - ٢

آند آه بايد نواقص و مشكالت  مكتوب به مالك يا متصرف محل يا ابزار اعالم
بهداشتي برطرف شود، اطالع مدير از عدم رعايت مقررات بهداشتي بايد مبتني 

مدير بايد مهلت رفع . بر بازرسي خود او يا گزارش بازرس بهداشت غذايي باشد
شدن نواقص بهداشتي بايد به تأييد  آند، برطرف نامه خود تعييننواقص را در 

 .بازرس بهداشت غذايي برسد
ي مدير، رفع نواقص و مشكالت  چنانچه پس از اتمام مهلت مقرر در نامه - ٣

توانند با دستور  بهداشتي از سوي مدير يا بازرس تأييد نشود مدير يا بازرس مي
از ابزار مورد نظر را  توقف استفاده آتبي به مالك يا متصرف محل يا ابزار، 

 .دستوردهند
شدن  از محل يا ابزار تا زمان تأييد برطرف در صورت ابالغ دستور فوق، استفاده

مشكالت و نواقص بهداشتي از سوي بازرس به صورت مكتوب، متوقف 
  .خواهدشد

  
  :واردات مواد غذايي نظارت بر )ه

ايران، واردات مواد غذايي تحت نظارت وزارت  در حقوق مالزي نيز مانند  اياالت متحده و
ي نظارت وزارت بهداشت بر واردات مواد غذايي  مقررات حاآم بر نحوه. بهداشت است

  .است بيني شده قانون غذاي اين آشور پيش ٢٩در بخش 
بند يك اين بخش واردآردن هرگونه ماده غذايي به مالزي آه واجد شرايط  ببه موج

با وجود اين به . هاي مربوط به آن نباشد، ممنوع است نامه ا آيينمقرر در قانون غذا ي
برخي مواد غذايي آه منطبق با " ورود موقت"موجب بندهاي دوم و سوم اين بخش 

  :است هاي آن نيستند، مجاز قلمداد شده نامه شرايط قانون يا آيين
الزي اگر ماده غذايي آه قرار است به م: دارد قانون مقرر مي ٢٩بخش  ٢بند  - ١

نهايي باشد و عرضه و فروش آن در  شده و در شكل وارد شود، ماده فرآوري
زني مواد غذايي شده و  مالزي موجب نقض مقررات مربوط به برچسب

زني مواد غذايي باشد، ماده غذايي  دهنده جرمي در حوزه برچسب تشكيل
الزي زني مجدد بر اساس قوانين و مقررات م تواند به منظور برچسب مذآور مي

از  در اين صورت واردآننده ملزم است ظرف حداآثر دو ماه.  وارد اين آشور شود
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آاال به مالزي برچسب جديد و قانوني بر آن الصاق آند، در " ورود موقت"تاريخ 
از  آند، چنانچه واردآننده صورت واردآننده بايد آاال را از مالزي خارج غير اين
تور وزير بهداشت آاال بايد توقيف و از مالزي آردن آاال امتناع آند، به دس خارج

الذآر را افزايش يا  تواند مدت دو ماه فوق خارج شود، وزير بهداشت مي
  ١.دهد آاهش

       
قانون چنانچه ماده غذايي آه قرار است به مالزي وارد  ٢٩بخش  ٣به موجب بند  - ٢

آن در مالزي باشد و عرضه و فروش  فرآوري شده يا نيمه) خام(اوليه  شود، ماده
تواند ماده غذايي را به طور موقت و به منظور  ممنوع و جرم باشد، واردآننده مي

فرآوري مجدد جهت اعمال و رعايت شرايط قانون مالزي، وارد اين آشور آند، در 
يا در مهلتي آه وزير بهداشت تعيين  اين صورت، واردآننده بايد ظرف دو ماه 

وردن شرايط و الزامات قوانين و مقررات مالزي، آند، ماده غذايي را جهت برآ مي
پردازش و فرآوري آند در غير اين صورت آاال را بايد از مالزي خارج نمايد، " مجددا

در صورت تخلف بايد مطابق دستور وزير بهداشت، آاال توقيف و از مالزي 
 .شود خارج

شده  ر محل تعيينزني و فرآوري مجدد ماده غذايي بايد د در هر دو مورد فوق، برچسب
  ٢.توسط وزارت بهداشت و زير نظر مأموران اين وزارتخانه صورت گيرد

است آه به تشخيص خود واردات  قانون به وزير بهداشت اختيار داده ٢٩بخش  ٦بند 
  .قانون خارج آند ٢٩برخي مواد غذايي را از شمول مقررات بخش 

  
  قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي آمريكا: فصل دوم

  
  سابقه قانونگذاري فدرال در مورد غذا :مبحث يكم

امريكا نظارت بر فعاليت در صنعت غذا در دو سطح ايالتي و فدرال صورت  در اياالت متحده
 ٩امريكا آنگره(ي قانونگذاري فدرال  گيرد، مطابق قانون اساسي آمريكا، دخالت قوه مي

اياالت، استثنايي و محدود به  ي  االجرا در سطح آليه در تصويب قوانين فدرال و الزم
است، در ساير مواردي آه به موجب قانون  مواردي است آه در اين قانون تصريح شده

اند، قواي قانونگذاري ايالتي هر آدام به طور مستقل قانون وضع  اساسي تصريح نشده
يز است ن آنند، البته در مواردي آه قانون اساسي اختيار وضع قانون به آنگره داده  مي

آنند ولي در هر حال قانون ايالتي نبايد با قانون  توانند قانون وضع قانونگذاران ايالتي مي
  .باشد فدرال مغايرت داشته

  
ايالتي   در اصالحيه دهم قانون اساسي آمريكا اختيار وضع قانون در رابطه با تجارت بين

رو در آمريكا از جمله امريكا واگذارشد، قوانين فدرال حاآم بر صنعت غذا و دا به آنگره
آه در اين تحقيق مورد مطالعه تطبيقي قرار  ١٩٣٨قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي 

است، بر اساس اصالحيه دهم قانون اساسي و از باب تنظيم تجارت بين ايالتي  گرفته
اند، لذا مقررات قانون فوق از جمله مقررات آيفري آن زماني اعمال  تصويب شده

باشد، در متن قانون نيز  ي تجارت بين ايالتي غذا واقع شده لفي در حوزهشود آه تخ مي
است، در آنار قوانين فدرال حاآم بر فعاليت در صنعت غذا  اين نكته تأآيد شده به" مكررا

اند آه بر فعاليت در سطح هر يك از  هر يك از اياالت نيز قوانين ايالتي خاص تصويب آرده
ها نيز نهادي براي نظارت بر  در سطح هر يك از ايالت" بعاشود و ط ها اعمال مي ايالت
  .است ها تأسيس شده فعاليت

  
  

                                                 
١ قانون غذاي مالزي ٢٩خبش  ٤بند  -  

قانون غذاي مالزي ٢٩خبش  ٥بند  - ٢  
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آه عالوه بر قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي در ارتباط با  ترين قوانيني مهم

اند به ترتيب تاريخ تصويب  صنعت غذا در اياالت متحده آمريكا تصويب شده
  :عبارتند از

 )١٩٠٧( قانون فدرال غذا و دارو - ١
Federal Food and Drug Act of ١٩٠٧ 

 )١٩٠٧(بازرسي گوشت  قانون فدرال - ٢
Federal Meat Inspection Act of ١٩٠٧ 

 )١٩١٤(قانون فدرال آمسيون تجارت  - ٣
Federal Trade Commision Act ١٩١٤ 

 )١٩٢٧(قانون واردات شير  - ٤
Import Milk Act ١٩٢٧ 

 )١٩٤٤(قانون بهداشت عمومي  - ٥
Public Health Service Act ١٩٤٤ 

 )١٩٤٦(قانون عالمت تجاري  - ٦
Trademark Act of ١٩٤٦ 

 )١٩٥٧(قانون بازرسي محصوالت گوشت طيور  - ٧
Pultry Products Inspection Act ١٩٥٧ 

 )١٩٦٦(زني منصفانه  بندي و برچسب قانون بسته - ٨
Fair Packging and Labeling Act ١٩٦٦ 

 )١٩٦٩(قانون سياست محيط زيست ملي  - ٩
The National Environmental Policy Act of ١٩٦٩ 

قانون آموزش و  -١٠
 )١٩٩٠(زني مواد غذايي  برچسب

Nutrition Labeling and Education Act of ١٩٩٠ 
قانون حمايت از آيفيت غذا  -١١

)١٩٩٦( 
Food Quality Protection Act of ١٩٩٦ 

سازي اداره غذا  قانون مدرن -١٢
 )١٩٩٧(و دارو 

Food and Drug Adminisitration Modernization Act of ١٩٩٧  
قانون اصالحات اداره غذا و  -١٣

  )٢٠٠٧(دارو 
Food and Drug Adminisitration Amendments Act of ٢٠٠٧ 

  
  .است اي افزايش يافته با تصويب اين قانون اختيارات اداره غذا و دارو به صورت گسترده

  
  ١)FDA(دارو  سابقه تاريخي و ساختار اداره غذا و: مبحث دوم

FDA  ،ناظر فدرال صنعت غذا و دارو در اياالت متحده آمريكاستFDA  نهادي پژوهشي و
  .آند نظارتي است آه در حال حاضر زير نظر وزير سالمت و خدمات انساني فعاليت مي

گوشت (استثناء  عمده محصوالت غذايي به : موضوعات تحت نظارت اين نهاد عبارتند از
اروهاي انساني و حيواني، ابزارهاي پزشكي، داروهاي بيولوژيكي، ، د)قرمز و سفيد

  .پرتو درماني، مواد آرايشي و بهداشتي، خوراك حيوانات
گرفت، در زمان  در وزارت آشاورزي اياالت متحده آمريكا شكل ١٨٦٢اين نهاد در سال 

عداد گيري يك نفر شيميدان مسؤول آن بود، از آن سال با توسعه فعاليت نهاد ت شكل
است تا اين آه در سال  يافته آارآنان، بودجه و تشكيالت اداري آن هر سال توسعه

                                                 
١  - Food and Drug Administration 
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بيليون دالر  ٢٩٤/١نفر و بودجه آن بالغ بر  ٩١٠٠ميالدي تعداد آارآنان آن  ٢٠٠١
  .است بوده
FDA توليد، صادرات، واردات، حمل و نقل و انبارداري، مواد غذايي و ساير محصوالت و ،

بازرسي از  ١٦٠٠٠آند و بازرسان آن ساالنه بيش از  ت خود را آنترل ميمواد تحت نظار
  .دهند اماآن و تأسيسات و تجهيزات انجام مي

FDA   پس . ردآ وزارت کشاورزي شروع " ١بخش شيمي"در آغاز فعاليت خود را با عنوان
ويب با تص FDAترين تحول در حيات  نام گرفت، بزرگ" ٢اداره شيمي" ١٩٠١در سال  از آن

" به موجب اين قانون اختيار نظارت به نهادي که قبال. ايجاد شد ٣قانون فدرال غذا و دارو
 ١٩٢٧در سال " اداره شيمي"نام . هاي علمي مشغول بود، اعطاء شد فقط به پژوهش

وظايف غير نظارتي و  ١٩٣٠در سال . تغيير يافت ٤"کش اداره غذا، دارو و حشره"به 
 به تر شد و يگري در وزارت کشاورزي منتقل و نام آن کوتاهتحقيقاتي نهاد به بخش د

زير نظر وزارت  ١٩٤٠تا سال  FDA. تغيير يافت" اداره غذا و دارو" شکل کنوني يعني 
قرار  ٥"نمايندگي امنيت فدرال"ي  در اين سال زيرمجموعه. کرد کشاورزي فعاليت مي

در . وزش و رفاه منتقل شدبه وزارت بهداشت، آم FDA" مجددا ١٩٥٣گرفت، در آوريل 
وظيفه آموزش از وزارتخانه مذکور سلب شد و به وزارت بهداشت و خدمات  ١٩٨٠سال 

در حال حاضر به عنوان بخشي از وزارت بهداشت و خدمات  FDA. انساني تغيير نام داد
  .کند انساني فعاليت مي

صنعت غذا، در حال  هاي حاکم بر فعاليت در نامه نظارت فدرال بر رعايت قوانين و آيين
اداره غذا و دارو زير نظر . است ٦"وزارت بهداشت و خدمات انساني"ي  حاضر بر عهده

کند و بخشي از آن است، بنابراين اداره غذا و دارو، نهاد  اين وزارتخانه فعاليت مي
مستقل نيست و فعاليت آن به طور مستقيم زير نظر وزارت بهداشت و خدمات انساني 

هاي الزم براي  نامه د، در قانون غذا، دارو و لوازم بهداشتي نيز تصويب آيينشو انجام مي
دار براي بازرسي از اماکن و  اعمال اين قانون و هم چنين انتخاب بازرس صالحيت

است و اداره غذا و دارو در  تجهيزات مربوط به فعاليت در صنعت غذا به وزير محول شده
از سوي وزير تفويض  در واقع اختيارات اين اداره اين موارد اختيارات مستقل ندارد، 

  .است شده
ها  است که هر يک از آن هاي زير تشکيل شده اداره غذا و دارو در حال حاضر از بخش

  :دهند وظايف خاص خود را انجام مي
  مرکز سالمت غذايي و علوم تغذيه کاربردي - ١
 مرکز ارزيابي و تحقيق دارو - ٢
 مرکز ارزيابي و تحقيق بيولوژيک - ٣
 مرکز ابزارهاي پزشکي و سالمت راديولوژيکي - ٤
 مرکز دامپزشکي - ٥
 مرکز ملي تحقيقات سم شناسي - ٦
 اداره تحقيقات کيفري - ٧
 )اداره نظارت(امور نظارتي  داره - ٨
 اداره نمايندگان - ٩

  
ي مرکز سالمت غذايي و علوم تغذيه  نظارت و کنترل سالمت مواد غذايي بر عهده
ي  کليه" زني صحيح تقريبا مت و برچسبکاربردي است، اين مرکز مسؤول کنترل سال

  :استثناء موارد زير در آمريکا است محصوالت غذايي به 

                                                 
١ - Division of Chimistry 
٢ - Bureau of Chimistry 
٣ - Federal Food and Drug Act 
٤ - Foodو Drug and Insecticide Administration 
٥ - Federal Security Agency 
٦ - Department of Health and Human Services 
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از حيوانات اهلي از قبيل گاو و مرغ که کنترل  محصوالت گوشتي توليد شده  - ١
  .ي وزارت کشاورزي است ها بر عهده سالمت آن

بر که  ،حاوي بيش از هفت درصد الکلهاي  نظارت بر توليد و عرضه نوشيدني - ٢
هاي گرم و مواد منفجره در وزارت  الکل، دخانيات و سالح  ي اداره عهده

 .دادگستري آمريکاست
ي نمايندگي  بر عهدهکه هاي آشاميدني فاقد بطري  نظارت بر تهيه و عرضه آب - ٣

 .آمريکاست حمايت از محيط زيست اياالت متحده 
  

  تعريف غذا : مبحث سوم
  :، غذا عبارت است از١٩٣٨دارو و لوازم آرايشي  قانون غذا، ٢٠١بخش  fمطابق بند 

موادي که جهت خوردن و آشاميدن انسان يا حيوانات مورد استفاده قرار  - ١
  .گيرد مي

 آدامس - ٢
الذکر مورد  دهنده هر يک از موارد فوق موادي که به عنوان اجزاي تشکيل - ٣

  .گيرند استفاده قرار مي
  

  جرايم و مجازات ها: مبحث چهارم
  :جرايم) الف

هاي ممنوع در  قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي، افعال و ترک فعل ٣٠١مطابق بخش 
  :اند عبارتند از ي صنعت غذا که با تعيين مجازات منع شده حوزه
  يا تسليم جهت عرضه هرگونه مواد غذايي تقلبي در تجارت بين ايالتي عرضه - ١
 يا توليد مواد غذايي تقلبي در تجارت بين ايالتي  تهيه  - ٢
 يافت هرگونه مواد غذايي تقلبي در تجارت بين ايالتيدر - ٣
 ٧٠٤که در بخش  ها چنان جلوگيري از ورود بازرسان يا انجام بازرسي توسط آن - ٤

 .است بيني شده قانون پيش
تغييردادن، از بين بردن، محوکردن، يا برداشتن تمام يا قسمتي از برچسب مواد  - ٥

واد که منجر به متقلبانه و اين م غذايي يا انجام هر عمل ديگري نسبت به
شود، مشروط بر اين که در زمان انجام عمل،  کننده شدن مواد غذايي مي گمراه

اين مواد غذايي پس از بارگيري درکشتي جهت تجارت بين ايالتي نگهداري 
 .باشند شده

فروش يا عرضه روغن نباتي رنگي، يا تصرف يا سرو روغن نباتي رنگي بر خالف  - ٦
 .قانون ٤٠٧) c(يا  ٤٠٧) b(مقررات بخش هاي 

  
  :مجازات) ب

قانون غذا، دارو و لوازم  ٣٠٣، در بخش ٣٠١مجازات اعمال ممنوع مندرج در بخش 
  ٣٠١است، مطابق اين بخش مجازات تخلف از مقررات بخش  بيني شده آرايشي پيش

 با وجود. حداکثر يک سال حبس يا حداکثر هزار دالر جزاي نقدي يا هر دو مجازات است
 ٣٠١شدن محکوميت به مجازات به جهت نقض بخش  اين چنانچه شخص، پس از نهايي

نيت خاص  مرتکب يکي از جرايم مندرج در اين بخش شود يا جرم را با سوء" قانون مجددا
سال حبس يا حداکثر  ٣يا  اغواکردن ديگران مرتکب شده باشد، مجازات او حداکثر  گمراه

  .دو مجازات خواهدبودده هزار دالر جزاي نقدي يا هر 
  
  :افشاء تخلفات) ج

کننده در قانون غذا، دارو و  گيري از تخلفات و حمايت از مصرف هاي پيش يکي از روش
افشاء اطالعات توسط وزير بهداشت و خدمات انساني است،  ١٩٣٨لوازم آرايشي 

وي هايي حا اي گزارش قانون فوق، وزير بايد به صورت دوره ٧٠٥بخش ) a(مطابق بند 
اي از آراء و تصميماتي که محاکم بر اساس قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي اتخاذ  خالصه
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هاي اعمال  اند، منتشر کند، گزارش بايد حاوي نوع مسؤوليت و ميزان مجازات کرده
  .شده، باشد

اطالعات راجع  است که قانون نيز اين اختيار را براي وزير در نظرگرفته ٧٠٥بخش ) b(بند 
الوقوعي براي بهداشت ايجاد کنند يا سبب  واد غذايي را که ممکن است خطر قريببه م

تواند  در واقع مطابق اين بند وزير مي. کننده شوند، افشاء کند گمراهي عمده مصرف
ها از  قبل از عرضه شدن مواد غذايي ناسالم يا تقلبي با افشاء اطالعات راجع به آن

  .ت کندکنندگان حماي سالمت جامعه و مصرف
  

  يينظارت بر بهداشت غذا: مبحث پنجم
مقررات حاکم بر بازرسي اماکن، تأسيسات و تجهيزات مربوط به صنعت غذا در بخش 

  .است بيني شده قانون پيش ٧٠٤
مطابق اين بخش به منظور اجراي قانون فوق، کارکنان وزارت بهداشت و خدمات 

توانند با ارايه  اند، مي نتخاب شدهانساني که مطابق مقررات توسط وزير براي بازرسي ا
مدرک شناسايي و دادن اخطاريه مکتوب به مالک يا متصدي، در يک زمان متعارف به 

تجارت (کارخانه، انبار يا تأسيساتي که در آن غذا به منظور عرضه در بين اياالت مختلف 
اماکن  ورود به. شوند، وارد شوند بندي يا نگهداري مي توليد، فرآوري، بسته) بين ايالتي

مذکور ممکن است پس از عرضه بين ايالتي مواد غذايي باشد، عالوه بر اماکن مطابق 
اي که مواد غذايي را  توانند به وسايل نقليه شرايط فوق بازرسان وزارت بهداشت مي

  .کنند وارد شوند حمل يا نگهداري مي
توانند در  ت مذکور مياماکن تأسيسات و تجهيزا بازرسان وزارت بهداشت پس از ورود به

اي معمول و متعارف، کارخانه، انبار، تأسيسات، وسيله نقليه،  زمان متعارف و به شيوه
  .دهند ادوات و تجهيزات مرتبط، مواد اوليه و کانتينرها را مورد بازرسي قرار کليه

تواند  در صورتي که بنا بر عقيده معقول و متعارف وزير، مواد غذايي تقلبي که مي
ت و بهداشت انسان يا حيوان را در معرض تهديد جدي قرار دهد، وجود سالم
ي  توانند، عالوه بر امکان و تجهيزات کليه باشد، بازرسان وزارت بهداشت مي داشته

بندي، حمل و نقل،  اسناد و دفاتر شخصي را که مواد غذايي توليد، فرآوري، بسته 
) d(ناد زير، با رعايت شرايط مقرر در بخش استثناء اس کند به  توزيع، نگهداري يا وارد مي

  .دهند قانون مورد بازرسي قرار ٤١٤
  :توانند اسناد و اطالعات زير را بررسي کنند بازرسان نمي

  اطالعات مالي - ١
 اطالعات فروش به استثناء اطالعات مربوط به بارگيري کاال در کشتي  - ٢
 گذاري اطالعات و اسناد قيمت - ٣
هاي علمي کارکنان فني  ء اطالعات راجع به صالحيتاستثنا به(اطالعات کارکنان  - ٤

 )دهند اي که وظايف مقرر در قانون را انجام مي و حرفه
 اطالعات و اسناد تحقيق - ٥

اي بايد براي مالک يا متصدي ارسال  جهت بازرسي اسناد و اطالعات، اخطاريه جداگانه
  .شود
 ١"توقيف اداري غذا" ن قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي تحت عنوا ٣٠٤بخش ) h(بند 

 مأمورانامکان توقيف مواد غذايي ناسالم را براي بازرسان بهداشت غذا و ساير 
دار  است، مطابق اين بند به طور کلي کارکنان صالحيت بيني کرده دار پيش صالحيت

)FDA (توانند، دستور توقيف مواد غذايي را که در زمان بازرسي، آزمايش يا تحقيقات  مي
مشروط بر اين که دليل يا . کنند، صادر نمايند مقررات قانون مذکور، پيدا مي که مطابق

اين ماده غذايي متضمن  تهديد جدي براي  اطالعات قابل اعتمادي مبني بر اين که
  .سالمتي انسان يا حيوان است، در اختيار داشته باشند

تبر است که در صورتي مع) FDA(دار  دستور توقيف صادرشده توسط کارکنان صالحيت
  .وزير يا نماينده رسمي او آن را تأييد کند

                                                 
١ - Administrative Detention of Foods 
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اين مهلت  براي يک مهلت متعارف مجاز است که" توقيف غذا با شرايط فوق صرفا
تواند اين مهلت را حداکثر تا سي  وزير مي. روز نخواهدبود ٢٠متعارف در هر حال بيش از 
دار  هاي صالحيت را در دادگاههاي فوق وزير بايد دعاوي الزم  روز تمديد کند، ظرف مهلت

  .اقامه کند شده  براي تعيين تکليف مواد غذايي توقيف
در دستور توقيف مواد غذايي بايد اعالم شود که بر مواد غذايي توقيف شده، مارک يا 

هم چنين بايد در دستور مذکور انتقال مواد غذايي . الصاق گردد" توقيف شده"برچسب 
مواد غذايي توقيف از محل . تناسب مورد حکم قرارگيردشده به محلي امن و م توقيف

است توسط هيچ شخصي قابل نقل و انتقال  توقيف يا محلي که به آن منتقل شده
  .نيست تا زماني که مهلت توقيف سپري شود يا وزير دستور رفع توقيف دهد

تأييد شده ) نماينده رسمي وزير" (مديران کل مناطق"چنانچه دستور توقيف توسط 
توانند از دستور صادرشده نزد وزير شکايت کنند، وزير بايد  نفع مي باشد اشخاص ذي

ظرف پنج روز از تاريخ تسليم تقاضاي تجديد نظر و پس از تشکيل يک جلسه رسيدگي 
 چنانچه وزير ظرف. غيررسمي، نظر خود را در خصوص تأييد يا ابطال دستور اعالم کند

وجود تشکيل جلسه تصميمي در خصوص تأييد يا پنج روز تشکيل جلسه ندهد، يا با 
  .ابطال دستور اتخاذ نکند، دستور صادرشده خود به خود لغو و بالاثر خواهدشد

مقررات " واردات و صادرات"تحت عنوان  ٨٠١قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي در بخش  
آمريکا و  اياالت متحده کردن مواد تحت شمول قانون به  مفصل و جامعي در خصوص وارد

بيني  هم چنين صادرآردن اين مواد از اياالت متحده آمريکا به ساير کشورهاي دنيا پيش
مقررات حاکم بر صادرات و واردات در قانون " است، با توجه به عموميت قانون طبعا آرده

مذکور نيز عالوه بر غذا ساير مواد تحت شمول از جمله دارو، لوازم آرايشي و تجهيزات 
شود، در اين قسمت به رئوس نکات قانون در ارتباط با واردات  نيز شامل مي پزشکي را

  .شود مواد غذايي اشاره مي
قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي، وزير دارايي بايد به   ٨٠١بخش ) a(مطابق بند 

اياالت  اي از مواد غذايي را که به درخواست وزير بهداشت و خدمات انساني نمونه
است به وزير بهداشت تسليم  ها پيشنهاد شده کردن آن يا وارد  واردشدهمتحده آمريکا 

کند، هم زمان با تسليم مواد غذايي به وزير بهداشت، موضوع بايد به مالک يا 
تواند نزد وزير حاضر شده و  گيرنده مي داده شود، مالک يا انتقال گيرنده آن اطالع انتقال

  .اظهارات خود را بيان کند
  :ز آزمايش نمونه هاي مذکور معلوم شود کهچنانچه پس ا

يا بسته بندي  مواد غذايي مورد نظر در شرايط غير بهداشتي، توليد، تهيه -١
  است شده

يا از آن  فروش مواد غذايي مورد نظر در کشوري که در آن توليدشده -٢
 .است، ممنوع يا تابع محدوديت است صادرشده

است يا به طور کلي مطابق مقررات  مواد غذايي مورد نظر تقلبي يا گمراه کننده -٣
 يا تسليم براي عرضه در سطح تجارت بين ايالتي ممنوع است، آمريکا از عرضه 

بايد از واردشدن مواد غذايي مورد نظر به اياالت متحده آمريكا جلوگيري شود، چنانچه 
را  ها کردن آن مواد غذايي به آمريکا وارد شده باشد، وزير دارايي بايد مقدمات معدوم

نامه مصوب وزارت دارايي مواد مذکور، حداکثر ظرف  کند مگر اين که مطابق آيين فراهم
وزير دارايي . روز از تاريخ اطالع مالک از ممنوع بودن واردات، از آمريکا خارج شود ٩٠

    ١.کردن اعطاء کند تري براي خارج تواند مهلت بيش نامه مصوب مي مطابق آيين
قانون تا زمان اتخاذ تصميم نهايي در خصوص پذيرش ورود  ٨٠١بخش ) b(مطابق بند 

گيرنده را اجازه دهد،  ها به مالک يا انتقال تواند تسليم آن مواد غذايي، وزير دارايي مي
نامه مصوب، تضمين مناسب و کافي  گيرنده مطابق آيين مشروط بر اين که مالک يا انتقال

  .کند او وارد گردد، اعطاء جهت جبران خساراتي که ممکن است در اثر تخلف
کننده با تعويض برچسب  چنانچه وزير بهداشت احراز کند که مواد غذايي تقلبي يا گمراه

ها يا انجام اقدامات ديگري، قابل اصالح است به نحوي که وضعيت آن با قانون غذا،  آن
                                                 

 قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي ٨٠١خبش  aبند  - ١
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د گيري نهايي در خصوص پذيرش يا رد موا گردد، تصميم دارو و لوازم آرايشي منطبق
افتاد و در اين صورت مالک يا  گيرنده به تأخير خواهد غذايي به تقاضاي مالک يا انتقال

هاي احتمالي تضميني مناسب و کافي  گيرنده بايد جهت تضمين جبران زيان انتقال
اعطاءکند و اقدامات الزم براي رفع مشکل مواد غذايي واردشده را انجام دهد، 

دار  نامه مصوب و تحت نظارت کارکنان صالحيت آيين اقدامات بايد مطابق مقررات کليه
     ١.شوند، صورت گيرد وزارت بهداشت که توسط وزير تعيين مي

کردن  اقداماتي که در اثر رد مواد غذايي مورد نظر جهت معدوم يا خارج ي کليه  هزينه
است،  هگيرند  ي مالک يا انتقال شوند بر عهده ها از اياالت متحده آمريکا انجام مي آن

اياالت متحده آمريکا  هاي الزم براي رفع مشکل ورود مواد غذايي به ي هزينه کليه
کند، در صورت امتناع از تأمين  گيرنده تأمين را بايد مالک يا انتقال) چه بيان شد مطابق آن(

اين طريق از مالک  چه به کرد ولي بابت آن هاي مذکور، دولت مخارج را تأمين خواهد هزينه
کند، حق  او در آينده وارد مي شود، نسبت به کاالهايي که گيرنده طلبکار مي تقاليا ان

    ٢.حبس خواهد داشت
اياالت متحده آمريکا ممنوع اعالم شود، وزير بهداشت  چنانچه ورود ماده غذايي به

گيرنده را ملزم کند که بر روي کانتينر حاوي ماده غذايي  تواند مالک يا انتقال مي
  .ود برچسبي که به طور خوانا و واضح حاوي عبارت زير است را الصاق کندالور ممنوع

    ٣"الورود ممنوع: اياالت متحده آمريکا"
قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي، واردات  ٣٠١بخش ) d(به موجب قسمت سوم بند

از قواعدي که در بخش فوق مورد بحث قرار گرفتند  ٥هاي غذايي و مکمل ٤ها افزودني
گونه مواد را بدون  تواند اين در صورت وجود شرايط مقرر، واردکننده مي. اند ي شدهمستثن

کند،  اياالت متحده وارد  باشد به ها توسط وزير بهداشت صادر شده اين که جواز ورود آن
اي متضمن  اظهارنامه گونه مواد بايد در موقع واردکردن ابتدايي و اوليه  اين آننده  وارد

  :کند زير بهداشت و خدمات انساني تسليمموارد زير به و
هاي غذايي مورد نظر به منظور فرآوري و افزودن به مواد  مواد افزودني و مکمل - ١

شوند و مطابق مقررات  غذايي ديگر جهت توليد مواد غذايي به آمريکا وارد مي
از اياالت متحده آمريکا صادر  پس از فرآوري و الحاق توسط همين واردکننده 

  .د و مصرف داخلي ندارندخواهندش
از زمان ورود  يا به طور کلي هر شخصي که  کننده کننده، توزيع مشخصات توليد  - ٢

کاال به کشور تا صدور مجدد محصوالت توليدشده، مواد مذکور را متصرف 
 .شود مي

دار که جهت شناسايي ماهيت کاالي  گواهي تجزيه و تحليل از مراجع صالحيت  - ٣
 .است ممورد نظر، ضروري و الز

  
واردکننده ملزم است در زمان ورود کاال و قبل ترخيص آن از مبادي رسمي ورودي، 
تضمين مناسبي جهت جبران خساراتي که ممکن است از تخلف او وارد شود، به وزير 

  .دارايي اعطاء کند
است  اعالم شده شود بايد مطابق آن چه در اظهارنامه  اين ترتيب وارد مي کااليي که به

   ٦.اند رفته شود، مگر آن بخشي که در جريان توليد و فرآوري از بين االت متحده صادراز اي
رفتن  يا تخريب و از بين  از مواد واردشده واردکننده چنين کااليي بايد از فرآيند استفاده

نامه مصوب، به صورت منظم گزارش تهيه و در صورت تقاضاي  ها مطابق مقررات آيين آن

                                                 
 دارو و لوازم آرايشي قانون غذا، ٨٠١خبش  bبند  ١-
 قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي ٨٠١خبش  cبند  - ٢
 قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي ٨٠١خبش  nبند  - ٣

٤- Food Additive 
٥ - Food Supplement 

 قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي ٣٠١) ٣) iii) (A)(خبش  - ٦
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همچنين واردکننده ملزم است گزارش راجع به ميزان  ١.کند او تسليم به  ها را وزير گزارش
  ٢.دهد او تحويل ي صادرات مواد غذايي توليدشده را به درخواست وزير به  و نحوه

از  استفاده  چنانچه وزير با اتکاء به داليل و اطالعات معتبر احراز کند که هدف واردکننده 
و توليد مواد غذايي جهت صدور از آمريکا نيست مواد مورد نظر به منظور فرآوري 

  .کند تواند از ورود کاال جلوگيري مي
  
  

  فنالند يقانون غذا: سوم فصل
  
اين  ساختار نظام نظارت بر صنعت غذا در فنالند چند اليه و سلسله مراتبي است، به 

و براي  معنا که نهادهاي مختلف با درجات متفاوت بر فعاليت در اين عرضه نظارت دارند
ريزي و نظارت کلي در صنعت غذا وظيفه  کنند، برنامه ريزي مي صنعت غذا برنامه

داري، تجارت و صنعت و امور اجتماعي و بهداشت  هاي کشاورزي و جنگل وزارتخانه
دارند و  کاري هم، نظارت عاليه بر صنعت غذا را بر عهده اين سه وزارتخانه با هم. است
     ٣.دهند ين زمينه را انجام ميهاي کلي در ا ريزي برنامه

ريزي، هدايت، توسعه و کنترل  در رتبه بعدي آژانس ملي غذا قرار دارد که مسؤول برنامه
     ٤.صنعت غذا در سطح ملي است

آژانس عالوه بر انجام وظايف فوق بايد براي ادارات کل نظارت بر صنعت غذا در خصوص 
  .دهد ي ارايهها، نظريات مشورت ي انجام وظايف آن  نحوه

ادارات کل استاني ناظر صنعت غذا هستند و بعد از آن در سطح  در سطح منطقه 
  .ها ناظر فعاليت در صنعت غذا هستند ها، شهرداري شهر

شبيه " نظام بازرسي بهداشت غذايي و اختيارات بازرسان در قانون فنالند نيز تقريبا
ات بازرسان در حقوق فنالند در است به نظام حقوقي اياالت متحده آمريکا، اختيار 

  .مقايسه با نظام حقوقي مالزي محدودتر است
توانند در راستاي انجام وظايف خود اسناد و مدارک مرتبط را  دار مي بازرسان صالحيت

جا انجام  هاي مربوط به صنعت غذا در آن اماکني که فعاليت مورد بررسي قراردهند، به 
شدن قانون غذا حفظ و  ي که به منظور کنترل رعايتاطالعات شود وارد شوند يا به مي

توانند عالوه بر اماکن،  بازرسان مي ٥.باشند شوند، دسترسي داشته نگهداري مي
  .دهند آالت و تجهيزات مورد استفاده در صنعت غذا را نيز مورد بازرسي قرار ماشين

ماده غذايي با دهد که  چنانچه به هنگام بازرسي يا در ارتباط با آن، بازرس تشخيص
دار دامپزشکي  است، کارمند صالحيت منشاء حيواني برخالف مقررات حاوي مواد آلوده

توانند  شده توسط آژانس ملي غذا يا اداره کل استاني مي استان يا دامپزشک تعيين
دهند و  است مورد بازرسي قرار گرفته محل اوليه توليد را که ماده غذايي از آن جا نشأت

  .برداري کنند به مقدار مورد نياز از مواد موجود جهت آزمايش نمونهبدون هزينه 
باشد، بازرسي در  ٦"امنيت داخلي"اماکن مورد بازرسي تحت پوشش مقررات  چنانچه 

باشد مبني بر  پذير است که داليل و مباني متعارف و معقولي وجود داشته صورتي امکان
قابل مجازات " ذا به نحوي که قانونااين که در مکان مذکور مقررات حاکم بر صنعت غ

  ٧.يا در حال نقض است  شده باشد، نقض

                                                 
 لوازم آرايشيقانون غذا، دارو و  ٣٠١) ٣) iv) (A)(خبش  - ١
 قانون غذا، دارو و لوازم آرايشي ٣٠١) ٣) v) (A)(خبش  - ٢
 قانون غذاي فنالند ٢٩خبش  - ٣
 قانون غذاي فنالند ٣٠خبش  - ٤
 قانون غذاي فنالند ٤٩خبش  ١بند  - ٥

٦ -Domestic Peace 
 قانون غذاي فنالند ٤٩خبش  ٢بند  - ٧
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عالوه بر اين بازرسي بايد براي کشف جرم يا جلوگيري از وقوع آسيب جدي بهداشتي 
  ١.گيرد صورت" مقام ناظر"بايد توسط " بازرسي در اين فرض صرفا. باشد ضرورت داشته

اروپايي و ساير  ور در مقررات اتحاديه قانون، بازرسان مذک ٤٩بخش  ٤مطابق بند 
است از همان اختياراتي که  ها متعهد شده آن المللي که فنالند به هاي بين نامه توافق

ي بازرسي بهداشت غذايي  است، در حوزه براي بازرسان فنالندي مقرر شده
  .برخوردارند

بدون پرداخت توانند به منظور بازرسي،  دار در بهداشت غذايي مي بازرسان صالحيت
  ٢.برداري کنند از مواد غذايي مورد بازرسي نمونه هزينه

توانند به منظور انجام وظايف خود از دولت، مقامات شهرداري و فعاالن  بازرسان مي
اجابت تقاضاي  ها ملزم به اطالعات مورد نياز خود را تقاضا کنند و آن صنعت غذا، ارايه
ر راستاي انجام وظيفه خود در مواردي که تواند، د بازرس حتي مي ٣.بازرس هستند

اي، وضعيت مالي  ضرورت دارد، اطالعات مربوط به کسب و کار خصوصي، فعاليت حرفه
کند، هر چند تحصيل اين اطالعات به جهت  يا وضعيت سالمتي شخص را درخواست

  ٤. ها در ساير موارد ممنوع باشد بودن آن محرمانه
است فعاالن  دافي که در بخش يکم قانون ذکر شدهقانون غذاي فنالند در راستاي اه

قانون  ٢٨و  ٢٧است که مطابق شرايط مقرر در بخش  صنعت غذا را ملزم کرده
 ٢٨بخش  ٢به موجب بند . براي برخي کارکنان خود اخذ کنند" نامه صالحيت گواهي"

غذاي    اشخاصي که قانون فعاالن صنعت غذا بايد به هزينه خود اطمينان حاصل کنند که 
دهند، از آژانس ملي غذا  بندي شده را نقل و انتقال مي فاسد شدني بسته

نامه  اين گواهي. کنند ها در بهداشت غذا دريافت اي حاکي از صالحيت آن نامه گواهي
شود که در آزمون ارزيابي صالحيت بهداشت غذايي با  براي اشخاصي صادر مي

است  که متضمن اطالعاتي مشابه شوند يا درجه علمي ديگري  موفقيت پذيرفته
  .کنند دريافت
 ٥"آزمونگران صالحيت"هاي تشخيص صالحيت، توسط اشخاصي که به عنوان  آزمون

آژانس ملي غذا بر فعاليت . شود مي اند، برگزار مورد تأييد آژانس ملي غذا قرارگرفته
ز مقررات تواند در صورت تخلف اين اشخاص ا کند و مي نظارت مي" آزمونگران صالحيت"

  ٦.ها را لغو کند حاکم مجوز فعاليت آن
  
  
  
  
  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 قانون غذاي فنالند ٤٩خبش  ٢بند  - ١
 قانون غذاي فنالند ٥٠يک خبش  بند - ٢
 قانون غذاي فنالند ٥١بند يک خبش  - ٣
 قانون غذاي فنالند ٥١بند دو خبش  - ٤

٥ -Competence Testers 
 قانون غذاي فنالند ٢٨خبش  - ٦
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  :ها پيوست
  

 نويس قانون غذا پيش - ١پيوست             
  نويس اليحه غذا هاي پيش جدول نوآوري   - ٢پيوست            
/ سازمان جهاني خواربار(قانون نمونه غذا -٣پيوست            

سازمان جهاني 
  )بهداشت

   ١٩٨٣مالزي - قانون غذا -٤پيوست            
مقررات و اصول حاآم بر سالمت غذا و مرجع  -٥پيوست            

  سالمتي غذا اروپايي 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ١پيوست 

  
  
  

  غذا قانوننويس  پيش
  آليات:يكمبخش 

  :اهداف اين قانون عبارتند از -١ماده 
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بندي و عرضه  هيه، توليد، بستهتأمين بهداشت غذايي جامعه از طريق نظارت بر ت -الف
  مواد غذايي

  آنندگان مواد غذايي حمايت از مصرف - ب
  پيشگيري از وقوع تقلب در معامالت مواد غذايي -ج
فراهم آردن زمينه براي توسعه صنايع غذايي از طريق شفاف سازي و انسجام  -د

  چارچوب قانوني نظارت بر فعاليت در صنعت غذا
 تهيه و توليد مواد غذاييلحاظ قواعد شرعي در  - ه
 

در اين قانون مفاهيم زير در معاني مندرج در اين ماده مورد استفاده  - ٢ماده 
  :اند قرارگرفته

 
  : ماده غذايي -الف

عبارت است از هرگونه ماده خوردني و آشاميدني يا جويدني با مصرف انساني و آليه  
قانون ماده غذايي محسوب موارد زير از نظر اين . اجزاي تشكيل دهنده اين مواد

  :شوند نمي
 دخانيات - ١
 .سبزيجات و محصوالت آشاورزي قبل از چيده يا درو شدن - ٢
 دارو - ٣
 حيوانات زنده - ٤

 
  :ماده غذايي تقلبي عبارت اسست از - ب

ماده غذايي آه آيفيت، آميت با ترآيب عناصر سازنده آن ار آنچه آه در روي  - ١
 . اعالم شده، آمتر است) پيوست(غذا، ظرف يا بسته آن يا بر روي ورقه ضميمه 

بندي يا ظرف آن فاقد شرايط و معيارهاي تعيين شده براي  ماده غذايي آه بسته - ٢
 . بندي يا ظرف مواد غذايي است بسته

ماده غذايي آه بدون اخذ مجوز ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  - ٣
 . پزشكي توليد شده است 

 
  :تبليغ ماده غذايي عبارت است از  -ج

راديو، : هر گونه معرفي ماده غذايي از طريق رسانه هاي جمعي از قبيل  - ١
تلويزيون، پايگاه اينترنتي و جرايد به منظور ترغيب اشخاص به تحصيل يا 

 .استفاده از آن
انتشار و پخش هر گونه پوستر، تراآت يا آگهي تبليغاتي به منظور ترغيب  - ٢

 .اشخاص به تحصيل يا استفاده از ماده غذايي
صب هرگونه آگهي يا اعالميه در معابر عمومي و تابلوهاي تبليغاتي به ن - ٣

 .منظور ترغيب اشخاص به تحصيل يا استفاده از ماده غذايي
بازرس بهداشت غذايي شخصي است آه به منظور نظارت بر رعايت قوانين و  -د

اشت، بندي و عرضه مواد غذايي توسط وزارت بهد مقررات در فرايند تهيه، توليد، بسته
  .شود درمان و آموزش پزشكي به اين سمت انتخاب مي

حضور در واحد تهيه يا توليد مواد  برايمسؤول فني واحد توليدي شخصي است آه  –ه 
غذايي و نظارت بر فرايند تهيه يا توليد مواد غذايي توسط شرآت يا مالك واحد تهيه يا 

وسط وزارت بهداشت، درمان و توليد مواد غذايي انتخاب و صالحيت علمي و تجربي او ت
  .آموزش پزشكي تاييد شده است

مجوز تأسيس آارخانه يا آارگاه تهيه، توليد يا : مجوز بهداشتي عبارت است از  - و
بندي مواد غذايي، مجوز ساخت مواد غذايي و مجوز وارد آردن مواد غذايي به  بسته

  .شود آشور آه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر مي
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  ي بهداشتيمجوزها: بخش دوم
از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه کارخانه يا کارگاه تهيه، توليد يا  - ٣ماده
بندي مواد غذايي، ساخت هر نوع ماده غذايي و وارد کردن مواد غذايي به کشور،  بسته

  .منوط به تحصيل مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است
  

روز از  ٤٥وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ملزم است ظرف حداکثر  - ٤ماده 
گانه مذکور در ماده يک در خصوص قبول  تاريخ درخواست مجوز براي هر يک از موارد سه
  .به متقاضي اطالع دهد" يا رد درخواست، اتخاذ تصميم کند و مراتب را کتبا

  
روز از تاريخ تقاضا در  ٤٥پزشکي ظرف چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -  ٥ماده

بندي مواد غذايي، يا  مورد تقاضاي مجوز تأسيس کارخانه يا کارگاه تهيه، توليد يا بسته
تقاضاي مجوز ساخت هر نوع ماده غذايي اتخاذ تصميم نکند يا تصميم گرفته شده را 

رد نظر را تأسيس تواند کارخانه يا کارگاه مو به متقاضي اعالم ننمايد، متقاضي مي" کتبا
يا ماده غذايي مورد نظر را تهيه يا توليد کند، در اين صورت متقاضي از جهت عدم 
تحصيل مجوز تأسيس يا ساخت هيچ مسؤوليتي نخواهد داشت با وجود اين ملزم 
است ساير شرايطي را که در قوانين و مقرارت براي تأسيس کارخانه يا کارگاه تهيه، 

است رعايت  د غذايي، يا ساخت هر نوع مواد غذايي مقررشدهبندي موا توليد يا بسته
  .کند

  
اخذ مجوز ساخت ماده غذايي در صورتي الزامي است که هدف سازنده عرضه  - ٦ماده 

ماده غذايي به صورت بازرگاني باشد، در مواردي که ماده غذايي به صورت محدود و به 
  .ساخت الزم نيست عنوان نمونه براي آزمايش توليد مي شود، تحصيل مجوز

  
بايد با قيد داليل رد به متقاضي  مجوز بهداشتيتصميم راجع به رد تقاضاي  - ٧ماده

پس از " تواند مجددا اعالم شود، در صورت رد هر يک از تقاضاهاي مذکور متقاضي مي
  .رفع موانع مندرج در تصميم، صدور مجوز را درخواست کند

  
هر شکل و کيفيت به منظور بازرگاني يا  ترخيص مواد غذايي از گمرک به -٨ماده 

تبليغات با رعايت مقررات عمومي عالوه بر دارابودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف 
از کشور مبداء مستلزم تحصيل مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ي براي تحصيل مجوز وارد کننده بايد فرمول مواد و همچنين موادي که برا. است
است را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  ها اضافه شده نگهداري به آن

  .اعالم کند
  

روز از تاريخ  ٤٥چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ظرف  - ٩ماده 
درخواست در مورد تقاضاي مجوز ورود مواد غذايي به کشور اتخاذ تصميم نکند يا تصميم 

دار براي ترخيص کاال در  قاضي اعالم ننمايد، مقام صالحيتبه مت" گرفته شده را کتبا
  .موضوع، ظرف يک هفته مواد غذايي وارد شده را ترخيص کند احراز گمرک بايد پس از

  
صدور مجوز ورود مواد غذايي به کشور توسط  وزارت بهداشت، درمان و  - ١٠ماده 

، ي غذا و عناصر آنمعيارهاي آيفکه کاال از حيث  آموزش پزشکي منوط است بر اين
هاي مربوط به آن  نامه ينيقانون و آ اين بندي و برچسب زني واجد شرايط مقرر در بسته
  .باشد

  
عدم رعايت مقررات " چنانچه دليل عدم صدور مجوز ورود مواد غذايي، صرفا - ١١ماده 

بندي و برچسب زني باشد، واردکننده مي تواند حداکثر ظرف مهلت دو  راجع به بسته
از تاريخ اعالم رد تقاضاي ورود کاال، زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ماه
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بندي يا برچسب  اين وزارتخانه، ايرادات مربوط به طرز بسته مورد تاييدپزشکي در محل 
زني مواد غذايي را مطابق مقررات ايران برطرف کند، در اين صورت وزارت بهداشت، 

  .ورود مواد غذايي مورد نظر را صادر کنددرمان و آموزش پزشکي بايد مجوز 
  

وارد کننده ملزم است ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعالم رد تقاضاي مجوز ورود  - ١٢ماده 
مواد غذايي وارد شده را از کشور خارج کند، در غير اين صورت وزير بهداشت، درمان و 

غذايي وارد آموزش پزشکي با هماهنگي سازمان گمرک جمهوري اسالمي ايران مواد 
کردن مواد غذايي از  شده را به نحو مقتضي از کشور خارج خواهدکرد، چنانچه خارج

کشور امکان پذير نباشد، کاالي وارد شده به دستور وزير با اطالع دادستان محل معدوم 
  .است هاي اين اقدامات به عهده وارد آننده در هر حال آليه هزينه .خواهد شد

  
  احد توليديمسؤول فني و :بخش سوم

تهيه يا توليد مواد غذايي بايد زير نظر حداقل يک عمليات در هر واحد توليدي،  - ١٣ماده 
تواند با توجه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي. نفر مسؤول فني انجام گيرد

به حجم توليد و ميزان فعاليت واحد توليدي، استفاده از بيش از يک مسؤول فني را 
  .احدها الزامي کندبراي برخي و

کوچک را موقتا از استخدام  يت هاياز فعال يتواند برخ يوزارت بهداشت م: تبصره
و مشمول  يت کامل مقررات بهداشتين واحد ها ملزم به رعايا. معاف کند يمسوول فن

  . ن قانون خواهند بودير مقررات ايسا
رت مستمر بر فرآيند مسؤول فني بايد در واحد توليدي حاضر باشد و به صو -١٤ماده 

  .تهيه يا توليد مواد غذايي نظارت کند
  

خريد يا تحصيل مواد اوليه براي توليد مواد غذايي بايد پس از تائيد سالمت،  - ١٥ماده 
ول فني واحد مرغوبيت و حالل بودن استفاده از مال موضوع معامله از سوي مسؤ

صورت صريح در خصوص سالم مسؤول فني واحد توليدي بايد به . توليدي، انجام گيرد
بودن، ميزان مرغوبيت و حالل بودن استفاده از مواد اوليه مورد نظر اظهار نظر کند و 

را به صورت مکتوب به مدير يا   داند داليل آن چنانچه تحصيل مواد مذکور را جايز نمي
صورت جلسه اظهار نظر مسؤول فني بايد در محل واحد . کند مالک واحد توليدي اعالم

  .داري شود توليدي نگه
  

پس از صدور مجوز عرضه از " عرضه يا فروش مواد غذايي توليد شده صرفا  -١٦ماده 
پذير است، مسؤول فني بايد نظر خود را در  سوي مسؤول فني واحد توليدي، امکان

  .مورد امکان يا عدم امکان عرضه به صورت مکتوب اعالم کند
  

  :يد داراي شرايط زير باشدفني واحد توليدي با ؤولمس - ١٧ماده 
هاي دانشگاهي مرتبط با مواد  مدرک کارشناسي يا باالتر در يکي از رشته) الف

  هاي معتبر غذايي از دانشگاه
  حداقل سه سال تجربه عملي کار در واحد توليد مواد غذايي) ب
  و مواد مخدر عدم اعتياد به الكل) ج

  
  ول فني واحد توليدي انتخاب شتوانند به عنوان مسؤ اشخاص زير نمي - ١٨ماده 

قرابت نسبي  آناناشخاصي که با  و واحد توليدي مالک، مدير يا مدير عامل) الف
  .از طبقه دوم دارندسوم يا سببي تا درجه 

  اشخاصي که شريک يا سهامدار شرکت توليد کننده مواد غذايي هستند)  ب
شريک  اشخاصي که سهامدار يا شريک شخص حقوقي هستند که مالک،) ج

  .يا سهامدار شرکت توليد کننده مواد غذايي است
  :هستند داراي سوء پيشينه کيفري مؤثر به جهت ارتكاب جرائم زير  اشخاص) د
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  ها آالهبرداري، اختالس، ارتشا و جرايم در حكم آن- ١ 
  ها سرقت، خيانت در امانت و جرائم در حكم آن- ٢
  قاچاق آاال و مواد مخدر - ٣
هت ارتكاب جرائم عمدي موضوع اين قانون به هر ميزان اشخاصي آه به ج - و

  مجازات محكوميت قطعي پيدا آرده اند
  

زياني  ارتكاب اعمال مجرمانه موضوع اين قانون در فرايند توليد،چنانچه در اثر  -١٩ماده 
" مسؤول فني واحد توليدي با ساير مسؤولين زيان متضامنا ، به ديگري وارد شود
" قبل از عرضه آتبا ١٧چنانچه مسؤول فني بموجب ماده  .استمسؤول جبران زيان 

  .موضوع را به مدير واحد توليدي اعالم آند، مسؤول جبران خسارت نيست
  

  بازرسان بهداشت غذايي :بخش چهارم
نظارت مؤثر بر  ، نامه هاي مربوط به آن به منظور اجراي صحيح اين قانون و آئين - ٢٠ماده 

گيري از وقوع  کنندگان مواد غذايي و پيش کنندگان و تبليغ عرضهفعاليت توليد کنندگان، 
تخلف در امر مواد غذايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است، 

  .بازرسان بهداشت غذايي را مطابق مقررات اين قانون انتخاب کند
  

  :بازرسان بهداشت غذايي بايد داراي شرايط زير باشند - ٢١ماده 
ارشناسي يا باالتر در يکي از رشته هاي مرتبط با مواد غذايي از مدرک ک) الف

  هاي معتبر  دانشگاه
مواد  و نظارت بر توليد حداقل سه سال تجربه عملي کار در واحدهاي توليد) ب

  غذايي
  عدم سوء پيشينه کيفري مؤثر) ج
  عدم اعتياد به الكل و مواد مخدر -د
زان به جهت ارتكاب جرائم موضوع عدم محكوميت به مجازات قطعي به هر مي - ه

  اين قانون
  

توانند بدون  بازرسان بهداشت غذايي در حدود وظايف و اختيارات خويش مي - ٢٢ماده 
، وارد محل توليد، عرضه و فروش يا تبليغ مواد غذايي هر موقع شبانه روز اطالع قبلي در

به فعاليت خود در  توانند به دفاتر و اسناد مربوط بازرسان مي. شده و بازرسي کنند
در صورت مراجعه به دفاتر  .ها رونوشت بگيرند کرده و از آن هاي مذکور مراجعه محل

بازرسان بايد آتبا علت ضرورت مراجعه به دفاتر و اخذ رونوشت را به مدير واحد توليدي 
  .يا توزيعي اعالم نمايند

  
ترکيب مواد غذايي  بازرسان بهداشت غذايي مي توانند به منظور اطالع از -٢٣ماده 

گيرد، به اندازه  اي که براي توليد يا تهيه مورد استفاده قرار مي توليد شده يا مواد اوليه
  .دار تحويل دهند اي که براي آزمايش الزم است نمونه برداري کنند و به مرجع صالحيت

  
از و همچنين اخذ رونوشت يا تصوير  نمونه بازرسان بايد در قبال برداشتن -٢٤ماده 

رسيد بدهند، رسيد بايد در دو نسخه تنظيم شود و مشتمل بر موارد زير  اسناد و دفاتر،
  :باشد

يا نوع و عنوان سند حسب  تصريح به جنس و مقدار نمونه برداشته شده) الف
  .مورد
  .يا رونوشت سند تاريخ و مکان برداشت نمونه) ب
  .دشو مشخصات و سمت شخصي که رسيد به او تحويل داده مي) ج
  امضاء بازرس با تصريح به نام و نام خانوادگي و سمت او) د
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کليه بازرسان بهداشت غذا بايد کارت شناسايي معتبر داشته باشند، بازرس  - ٢٥ماده 
  .بايد کارت شناسايي خود را هنگام ورود به محل براي بازرسي، ارايه دهد

  
اشخاصي که به عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بايد براي  - ٢٦ماده 

شوند، دوره هاي کارآموزي نظري و عملي  انتخاب و استخدام مي  بازرس بهداشت غذا
طول دوره کارآموزي و شرايط آن در . در بدو استخدام و قبل از شروع به کار برگزار کند

  .نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد آئين
  

  :از بازرسي ممنوع هستندبازرسان بهداشت غذايي در موارد زير  - ٢٧ماده 
در صورتي که بين بازرس و مالک واحد توليد، توزيع يا تبليغ کننده مواد ) الف

  .غذايي قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه دوم وجود داشته باشد
در صورتي که بازرس با مديران يا مدير عامل شرکت توليد، توزيع يا تبليغ ) ب

نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه دوم داشته  کننده مواد غذايي قرابت
  .باشد

در صورتي که بازرس مالک، شريک يا سهامدار واحد يا شرکت توليد، توزيع يا ) ج
  .تبليغ کننده مواد غذايي باشد

سسه اي باشد که ؤدر صورتي که بازرس، شريک يا سهامدار شرکت يا م) ) د
کننده مواد غذايي  شريک، سهامدار يا در واحد يا شرکت توليد، توزيع يا تبليغ 

  .عضو هيئت مديره است
در صورتي که بين بازرس و مالک، شريک يا سهامدار يا مديرعامل در واحد يا ) ه

دعواي حقوقي يا جزايي مطرح  ،شرکت توليد، توزيع يا تبليغ کننده مواد غذايي
نگذشته باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال 

  .باشد
  

بازرس بايد از اقدام به  ٣١در صورت وجود يکي از جهات منع مذکور در ماده  -٢٨ماده 
به صورت " فورا ،بازرسي خودداري کند و مراتب را جهت تعيين بازرس فاقد جهات منع

  .دار اعالم کند کتبي به مقام صالحيت
  

ه بازرسي و تهيه گزارش چنانچه بازرس با علم به وجود جهات منع اقدام ب - ٢٩ماده 
بود و بازرس به يک تا پنج سال  کند، گزارش او در مراجع قانوني قابل استفاده نخواهد

  . گردد انفصال از خدمات دولتي محکوم مي
  

برکناري از  زتوانند در هيچ مورد حتي پس ا بازرسان بهداشت غذايي نمي - ٣٠ماده 
اند يا نام  خود به دست آورده خدمت، اسرار و اطالعاتي را که به مقتضاي شغل

اند فاش کنند،  اعالم کرده  اند، يا وقوع تخلف را اشخاصي که به آنان اطالعات داده
ارايه . شوند قانون مجازات اسالمي محکوم مي  ٦٤٨متخلفين به مجازات مقرر در ماده
  .دار قانوني مشمول حکم اين ماده نيست اطالعات فوق به مراجع صالحيت

  
ها،  گزارش بازرسان موضوع اين قانون در موارد مربوط به وظايف و اختيارات آن - ٣١ماده 

  .در حکم گزارش ضابطين دادگستري است
  

مقررات بهداشتي مربوط به تهيه، توليد، عرضه، فروش، نگهداري و حمل و  -٣٢ماده 
نقل مواد غذايي از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين خواهد شد، 

هاي مربوط به مواد  اين مقررات شرايط راجع به بهداشت فردي عاملين فعاليت در
گردد، مجازات  غذايي، وضع ساختمان و وسايل و ابزارآالت فعاليت در امر غذا تعيين مي

تخلف از مقررات بهداشتي به ازاي هر مورد نقض اين مقررات پانصد هزار تا پنج ميليون 
  .نقدي است جزايريال 
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بازرسان بهداشت غذايي بايد در صورت مشاهده تخلف از مقررات بهداشتي،  - ٣٣ماده 

با تنظيم گزارش متخلفين را با ذکر تخلف به مسؤول بهداشت محل معرفي کنند، 
دار قضايي جهت  مسؤول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش، آنرا به مرجع صالحيت

کند که نسبت به  اعالم مي" باکند و به متخلف کت تعقيب و مجازات متخلف تسليم مي
رفع نواقص و مشکالت بهداشتي و رعايت مقررات اقدام کند، متخلف بايد ظرف مهلت 
مقرر در آيين نامه اجرايي قانون نواقص و مشکالت بهداشتي را برطرف کند، چنانچه در 
مهلت مقرر نقايص و مشکالت بهداشتي برطرف نگردد، بازرس بهداشت غذايي مکلف 

به مسؤول بهداشت اعالم کند، مسؤول نامبرده پس از " تب را مجددااست مرا
" رسيدگي و تاييد گزارش بازرسي، بايد با دستور کتبي محل تعيين شده را موقتا

تعطيل يا وسيله و ابزار مورد نظر را مهر و موم کند، پس از برطرف شدن مشکالت و 
مه کار را اجازه داده يا اقدام نواقص بهداشتي، مسؤول بهداشت محل بايد بالفاصله ادا

  .به فک مهر و موم کند
اقدامات مسؤوالن بهداشتي و بازرسان بهداشت غذايي در مورد تعطيلي يا  -٣٤ماده 

مهر و موم واحد توليدي يا ابزار و وسايل توليد بايد به گونه اي باشد آه تا حد امكان 
يت مقررات بهداشتي مربوط چنانچه عدم رعا. منجر به توقف آامل واحد توليدي نشود

به بخشي از واحد توليدي يا ابزار و وسايل توليد باشد، صرفا همان بخش يا ابزار تعطيل 
آردن نواقص و مشكالت بهداشتي مستلزم فك  چنانچه برطرف. و مهر و موم خواهد شد

مهر و موم باشد، مسؤول بهداشت به درخواست ذينفع براي مدت متعارف و صرفًا براي 
  .يات رفع نقص مهر و موم را فك خواهدآردعمل

  
پس از برطرف شدن نواقص و مشكالت بهداشتي محل يا ابزار، مالك يا  - ٣٥ماده 

تواند به صورت مكتوب از مسؤول بهداشت محل،  بازرسي محل يا ابزار  متصرف آن مي
مسؤول بهداشت محل بايد حداآثر ظرف هفت روز از تاريخ وصول . را درخواست آند

اضا نامه مالك يا متصرف، بر اساس گزارش بازرسي بهداشت غذايي در خصوص تق
چنانچه گزارش بازرس . اظهار نظر آند" برطرف شدن يا بقاء نواقص بهداشتي آتبا

حاآي از رفع نواقص باشد، مسؤول بهداشت بايد مجوز ادامه فعاليت يا فك مهر و موم 
  .صادر آند

  
داشت پس از انقضاء هفت روز از تاريخ ثبت تقاضاي عدم اظهار نظر مسؤول به - ٣٦ماده 

مالك يا متصرف، به منزله تائيد برطرف شدن نواقص بهداشتي است و مالك يا متصرف 
  .تواند از محل يا ابزار استفاده آند مي

  
چنانچه مالك يا متصرف محل يا ابزار، از رعايت دستور مسؤول بهداشت در  - ٣٧ماده 

تا  ٣ل يا ابزار يا رفع نواقص و مشكالت بهداشتي امتناع آند به مورد عدم استفاده از مح
  .شد ماه حبس تعزيري محكوم خواهد ٦
  

. دادستان محل است اعتراض نزدتصميمات مسؤول بهداشت محل قابل  - ٣٨ماده 
مسؤول بهداشت پس از برطرف شدن نواقص و مشكالت بهداشتي، اجازه  چنانچه

تواند صدور جواز فعاليت يا  فع اثر نكند، هر ذينفع ميفعاليت ندهد يا از مهر و موم ر
رسيدگي به اعتراض به . دستور رفع مهر و موم را از دادستان شهرستان درخواست آند

  .تصميمات مسؤول بهداشت به صورت فوق العاده و خارج از نوبت انجام خواهد شد
  

آردن محل يا مهر و موم   مامورين نيروي انتظامي بايد در صورت لزوم در تعطيل -٣٩ماده 
  .ابزار و وسايل با بازرسان بهداشت غذايي همكاري آنند

  
  ها جرايم و مجازات: بخش پنجم
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هر شخصي آه عمدا مرتكب يكي از اعمال زير در تهيه يا توليد مواد غذايي  -٤٠ماده 
  :شد هاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شود، به مجازات

شده  بدون رعايت استانداردها و معيارهاي آيفي تعيين تهيه يا توليد مواد غذايي .١
  دار از سوي مراجع صالحيت

  تهيه يا توليد مواد غذايي با استفاده از مواد اوليه فاسد .٢
ها يا ساير اجزاء حيواني آه به  تهيه يا توليد مواد غذايي از گوشت، فرآورده .٣

 .است صورت شرعي ذبح نشده
يا مواد غذايي آه به هر نحو براي سالمت تهيه يا توليد مواد غذايي مسموم  .٤

 .انسان مضر يا براي مصرف انسان نامناسب است
 هاي حيوان حرام گوشت تهيه يا توليد مواد غذايي از گوشت يا فرآورده .٥
تهيه يا توليد مواد غذايي با استفاده از رنگ، اسانس يا ساير مواد افزودني  .٦

 غيرمجاز
 تهيه يا توليد مواد غذايي تقلبي .٧

  
هاي  حسب مورد به يكي از مجازات ٤١مرتكب هر يك از موارد مذآور در ماده  - ٤١ ادهم

  :زير محكوم خواهدشد
به دست مصرف آننده  ٤١در صورتي آه مواد غذايي مذآور در ماده) الف

باشد يا مصرف آن موجب بيماري يا آسيب جاني نگردد، مجازات مرتكب  نرسيده
نقدي معادل در آمد حاصل از تهيه و توليد ماه حبس تعزيري و جزاي  ١٨تا  ٦

  .مواد غذايي مذآور است
موجب بيماري يا ورود آسيب  ٤١در صورتي آه مواد غذايي مذآور در ماده) ب

جاني گردد، مجازات مرتكب سه تا ده سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل 
  .در آمد حاصل از تهيه و توليد مواد غذايي مذآور است

موجب نقص يكي از  ٤١آه مصرف مواد غذايي مذآور در مادهدر صورتي ) ج
آننده گردد، مجازات مرتكب پنج تا پانزده سال حبس تعزيري و  اعضاي مصرف

  .جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از تهيه و توليد مواد غذايي مذآور است
آننده  موجب فوت مصرف ٤١در صورتي آه مصرف مواد غذايي مذآور در ماده ) د

مجازات مرتكب اعدام و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از تهيه و توليد شود 
  .مواد غذايي مذآور است

  
هاي مقرر ، مرتكب را  ، دادگاه بايد عالوه بر مجازات٤٢ماده " د"جز در مورد بند  -٤٢ماده 

به محروميت از اشتغال به تهيه يا توليد مواد غذايي از يك تا هفت سال پس از تحمل 
  .كوم نمايدحبس مح

  
در صورتي آه ماده غذايي حاوي مواد سمي بيش از حد مجاز باشد، مرتكب  - ٤٣ماده 

هاي مقرر در بندهاي  حسب مورد به حداآثر مجازات ٤١هر يك از موارد مذآور در ماده 
  .شد اين قانون محكوم خواهد ٤٢الف، ب، ج ماده 

  
عرضه يا فروش مواد غذايي  هر شخص آه عمدا مرتكب يكي از اعمال زير در - ٤٤ماده 

  :شد هاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شود، به مجازات
 عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر .١
 .است عرضه يا فروش جنس فاسد يا جنسي آه موعد مصرف آن سپري شده .٢
ها يا ساير اجزاي حيوان حرام  عرضه يا فروش جنسي آه از گوشت، فرآورده .٣

 .است گوشت توليد شده
ها يا ساير اجزاي حيواني آه ذبح  عرضه يا فروش جنسي آه از گوشت، فرآورده .٤

 .است توليد شده  شرعي نشده
 عرضه يا فروش مواد غذايي تقلبي .٥
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مواد غذايي آه به هر نحو براي سالمت (عرضه يا فروش مواد غذايي مسموم  .٦
 .)انسان مضر يا براي مصرف انساني نامناسب است

  
هاي  حسب مورد به يكي از مجازات  ٤٥مرتكب هر يك از موارد مذآور در ماده - ٤٥ماده 

  :زير محكوم خواهدشد
يا   به دست مصرف آننده نرسيده ٤٥در صورتي آه مواد مذآور در ماده ) الف

مصرف آن موجب بيماري يا آسيب جاني نگردد، مجازات مرتكب سه ماه تا يك 
حاصل از عرضه يا فروش مواد غذايي سال حبس و جزاي نقدي معادل در آمد 

  . مذآور است
در صورتي آه مصرف مواد نامبرده موجب بيماري يا آسيب جاني مصرف ) ب

ماه تا دو سال حبس و  ٦آننده گردد و طول مدت معالجه آمتر از يك ماه باشد، 
. جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از عرضه يا فروش مواد غذايي مذآور است

دت معالجه بيش از يك ماه باشد، مجازات مرتكب يك تا سه سال چنانچه طول م
حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از عرضه يا فروش مواد غذايي 

  .مذآور خواهد بود
آننده  در صورتي آه مصرف مواد نامبرده موجب نقص يكي از اعضاي مصرف) ج

ل حبس تعزيري و جزاي سا ١٠تا  ٣گردد، مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص
  . نقدي معادل در آمد حاصل از عرضه يا فروش مواد غذايي مذآور است

آننده شود مجازات  در صورتي آه مصرف مواد نامبرده موجب فوت مصرف) د
و جزاي نقدي معادل در آمد حاصل از عرضه يا فروش مواد غذايي  مرتكب اعدام
  . مذآور است

  
مرتكب را به محروميت از  ٤٦هاي مقرر در ماده  ر مجازاتدادگاه بايد عالوه ب - ٤٦ ماده

  .اشتغال به تهيه يا توليد مواد غذايي از يك تا سه سال پس از تحمل حبس محكوم آند
  

آنندگان يا افزايش فروش،  مصرف به منظور تحت تأثير قراردادنهر شخص آه  - ٤٧ماده 
اير مقررات اين قانون و آيين نامه شخصا يا به نمايندگي از ديگري،  ماده غذايي را آه مغ

سال حبس  ١ماه تا  ٣هاي آن، تهيه، توليد و يا عرضه شده است، تبليغ نمايد به 
نشر دهنده تبليغات نيز در صورت اطالع به همين مجازات . تعزيري محكوم مي شود

  .محكوم خواهد شد
  

ع ، جنس يا بر خالف واقع ماده غذايي را داراي نو" هر شخصي آه عمدا - ٤٨ماده 
  .شد ماه حبس تعزيري محكوم خواهد ٩تا  ٣آيفيت يا استاندارد خاصي تبليغ آند به  

  
آننده،  هر گاه در نتيجه بي احتياطي، بي مباالتي يا عدم مهارت تهيه - ٤٩ماده 

ها مواد غذايي به  آننده مواد غذايي يا هر يك از عاملين آن سازنده، فروشنده يا عرضه
مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد آه مدت معالجه آن آمتر از صورتي درآيد آه 

چنانچه مدت معالجه . يك ماه است به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم خواهندشد
به حداآثر مجازات فوق و جزاي نقدي از ده ميليون تا بيش از يك ماه باشد  مرتكب 
مواد مذآور منجر به نقص  در صورتي آه مصرف. شد پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد

سال حبس تعزيري و جزاي نقدي از  ٢ماه تا  ٦شود، مجازات مرتكب  آننده عضو مصرف
هرگاه مصرف مواد مذآور منجر به فوت . پنجاه ميليون تا يكصد ميليون ريال خواهدبود

سال حبس تعزيري و جزاي نقدي يكصد  ٥تا  ٢شود، مجازات مرتكب  مصرف آننده
  .د و پنجاه ميليون ريال خواهدبودميليون تا يكص

  
اند، مشخصات الزم را در مورد هر  واحدهاي تهيه يا توليد مواد غذايي مكلف -٥٠ماده 

در . بندي يا ظرف محتوي ماده غذايي قيد آنند فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته
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فوظ مواردي آه فرمول محصول با مواد ترآيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايد مح
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تسليم و " بماند، فرمول محصول بايد قبال
مشخصاتي . بندي يا ظرف محتوي ماده غذايي قيد گردد شماره پروانه آن بر روي بسته

نامه قانون  بندي يا ظرف محتوي ماده غذايي قيد گردد در آيين آه بايد بر روي بسته
خصات الزم يا درج اطالعات خالف واقع بر روي عدم درج مش. تعيين خواهدشد

  .ماه است ٦تا  ٣بندي يا ظرف محتوي ماده غذايي مستوجب حبس تعزيري از  بسته
  

چنانچه ارتكاب اعمالي آه به موجب اين قانون جرم است با علم مدير يا مالك  - ٥١ماده 
حسب مورد مدير يا مواد غذايي صورت گيرد، عالوه بر مرتكب  توليد، توزيع يا فروشواحد 

  . شد مالك نيز به مجازات مقرر محكوم خواهد
  

چنانچه ارتكاب اعمالي آه به موجب اين قانون جرم است مبتني بر تصميم  -٥٢ماده 
مالك يا مدير واحد توليد، توزيع يا فروش مواد غذايي باشد، مدير يا مالك واحد حسب 

  . شد مورد به حداآثر مجازات مقرر محكوم خواهد
  

چنانچه ارتكاب اعمالي آه به موجب اين قانون جرم است، ناشي از قصور  - ٥٣ماده 
مالك يا مدير واحد توليد، توزيع يا فروش مواد غذايي يا قصور مسؤول فني واحد توليد 
مواد غذايي باشد، عالوه بر مرتكب حسب مورد مالك، مدير يا مسؤول فني به حداقل 

  .شد مجازات مقرر محكوم خواهد
  
ها مطابق اين قانون جرم است و  آليه مواد غذايي آه تهيه و توليد آن - ٥٤اده م

است بالفاصله پس از آشف  ها منقضي شده همچنين مواد غذايي آه تاريخ مصرف آن
شده در  هر گاه بازرسان بهداشت غذايي گواهي آنند آه مواد توقيف. شوند توقيف مي

ها  ل استفاده است ولي نگهداري آنبرخي مصارف انساني، حيواني يا صنعتي قاب
شده به دستور دادستان شهرستان با اطالع صاحب آاال و با  امكان ندارد، مواد توقيف

شود، وجوه حاصل از فروش تا صدور حكم قطعي در  حضور نماينده دادستان فروخته مي
شده قابليت  هرگاه گواهي شود آه مواد توقيف. صندوق دادگستري توديع خواهدشد

در . شود به دستور دادستان معدوم" رف انساني، حيواني يا صنعتي ندارد بايد فورامص
قانون مجازات  ١٠آليه موارد فوق و همچنين در مورد ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده

باشند،  فروخته شده" شده قبال اسالمي تعيين تكليف خواهدآرد، چنانچه اموال توقيف
  .حاصل از فروش تعيين تكليف آنددادگاه بايد در مورد وجوه 

  
ها را  اند بايد آن اشخاصي آه مواد مذآور در ماده فوق را خريداري آرده -٥٥ماده 
براي مصارفي آه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين " منحصرا
 هاي مقرر در ماده آنند، در غير اين صورت حسب مورد به مجازات است استفاده گرديده

  .اين قانون محكوم خواهند شد.٤٨
  

  .آليه جرايم مذآور در اين قانون داراي جنبه عمومي هستند - ٥٦ماده 
  

مرتكب هر يك از اعمال مجرمانه موضوع اين قانون عالوه بر مجازات مقرر، به  -٥٧ماده 
ديده يا اولياء دم حسب مورد به پرداخت ديه و جبران زيان به موجب  درخواست زيان

  .و قواعد عام مسؤوليت مدني محكوم خواهدشد يزات اسالمقانون مجا
  

  مقررات متفرقه: بخش ششم
وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي به منظور ارايه مشاوره به او و انجام  - ٥٨ماده 

کند،  ساير وظايفي که در اين قانون تعيين شده و يا وي در اجراي اين قانون تعيين مي
اعضاي هيأت، اشخاص با تجربه در توليد، توزيع يا مصرف  .هيأتي را تشكيل خواهد داد
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غذا يا جنبه هاي علمي، فني، مديريتي يا تجاري غذا و آارآنان دستگاههاي مرتبط به 
هيأت بايد به صورت منظم گزارش نحوه اجراي اين قانون را به  .تشخيص وزير خواهند بود

انند براي اطالع عموم منتشر ها به تشخيص وزير مي تو وزير ارايه دهد، اين گزارش
هايي از  هايي را به منظور بررسي مسايل خاص يا جنبه تواند گروه وزير مي. شوند

 .سالمت و استاندارد غذا زير نظر هيأت تشکيل دهد
جز در موارد موارد اضطراري به تشخيص وزير،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

هايي آه به نظر وزارت مذآور  ن هيأت و ساير سازمان،  بايد قبل از وضع مقررات، با  اي
نمايندگي اشخاصي را دارند آه منافعشان با وضع مقررات به شدت تحت تأثير قرار 

اين حكم در مورد ساير دستگاههاي اجرايي نيز  آه در زمينه . گيرد، مشورت نمايد مي
  .، جاري مي باشدمواد غذايي و عناصر و مواد اوليه آن صالحيت وضع مقررات دارند

  
به منظور اجراي اين قانون و انجام وظايف نظارتي مقرر در آن، معاونت غذا در  -٥٩ماده 

واحد هاي اجرايي اين . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد
  .معاونت مستقل از دانشگاههاي علوم پزشكي خواهند بود

  
ماه از تاريخ تصويب آن، به پيشنهاد  ٣د ظرف آيين نامه اجرايي اين قانون باي -٦٠ماده 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت بازرگاني توسط هيأت دولت به 
  . تصويب برسد

  
قضايي، يك يا   ها در هر حوزه رييس قوه قضاييه بايد با توجه به حجم پرونده – ٦١ماده 

ا براي رسيدگي به جرايم چند شعبه از شعب دادسراها و دادگاههاي عمومي جزايي ر
  . مندرج در اين قانون اختصاص دهد

  
تعيين معيارهاي آيفي مواد غذايي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  - ٦٢ماده 

ها و ساير مواد مجاز قابل  اين وزارت مكلف است فهرست رنگها، عصاره. پزشكي است
رف مورد استفاده در بندي و نوع جنس ظ افزودن به مواد غذايي و همچنين طرز بسته

  .صنايع غذايي را تعيين و براي اطالع فعاالن صنعت غذا منتشر آند
  

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند انجام آزمايش هاي مقرر  - ٦٣ماده 
شرايط تأسيس و . در اين قانون را به آزمايشگاههاي تخصصي غير دولتي واگذار نمايد

ها بموجب آيين نامه اجرايي مصوب  هها و نحوه نظارت بر آننحوه فعاليت اين آزمايشگا
چنانچه در نتيجه اقدامات و . وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد

گزارشهاي اين آزمايشگاهها هر يك از اعمال مجرمانه موضوع اين قانون اتفاق افتد يا  
، مدير آزمايشگاه و متصدي اقدامات و گزارشهاي مذآوردر ارتكاب جرم دخيل باشد 

ها توسط وزارت بهداشت،درمان  اقدام يا گزارش مذآور عالوه بر سلب صالحيت از آن
  .وآموزش پزشكي، معاون جرم خواهند بود

  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند براي صدور مجوزهاي  - ٦٤ماده 

سي غير دولتي بهداشتي و بازرسي بهداشت غذايي از خدمات موسسات بازر
شرايط تأسيس، نحوه فعاليت و نحوه نظارت بر اين موسسات بموجب . استفاده نمايد 

تخلف . آيين نامه اجرايي مصوب وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود
اين موسسات از مقررات اين قانون حسب مورد مستوجب مجازات هاي مقرر براي 

  .آنندگان مواد غذايي استتهيه، توليد ، عرضه يا تبليغ 
  

آليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون در مورد مواد غذايي مذآور در بند الف  -٦٥ماده 
  .شود لغو مي ٢ماده 
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  ٢پيوست 
  

  
  
  
  

  نويس اليحه غذا هاي پيش جدول نوآوري
در مقايسه با قانون مواد خوردني، آشاميدني و 

و اصالحات بعدي  ٢٢/٤/١٣٤٦آرايشي و بهداشتي 
  آن

  
  

نويس اليحه غذا، احكام منـدرج   هاي پيش شدن نوآوري در جدول پيوست به منظور روشن
مــــاده آن بــــا قــــانون مــــواد خــــوردني، آشــــاميدني و آرايشــــي و بهداشــــتي   ٦٢در 

. اسـت  برده شده نام" قانون فعلي"در متن جدول اين قانون با عنوان . است شده مقايسه
انـد و محصـول    نويس اليحه از قـوانين خـارجي اقتبـاس شـده     هاي پيش آوريبخشي از نو

هاي حقوقي خارجي هستند، برخي ديگر در قوانين  مطالعه تطبيقي حقوق غذا در نظام
شوند و در واقع بـا لحـاظ سـوابق قـانوني در      خارجي مورد مطالعه تطبيقي مالحظه نمي

اند،  اداري و حقوقي ايران وضع شدهآشور و در نظر گرفتن شرايط خاص نظام اقتصادي، 
قوانين خارجي مشابه دارد در ستون پنجم جدول با عنـوان   ، دردر مواردي آه حكم مقرر

اسـت،   شده به شماره ماده يا بخش مورد نظر در قانون خارجي اشاره" حقوق تطبيقي" 
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جهـت   FAO/WHOبه منظور افزودن بر غنـاي علمـي آـار، قـانون نمونـه غـذا آـه توسـط         
قـانون غـذاي مـالزي،    (در آنـار قـوانين خـارجي      صويب از سوي آشورها پيشنهاد شدهت

ــا   ــانون غـــذا، دارو و لـــوازم آرايشـــي آمريكـ مـــورد بررســـي ) قـــانون غـــذاي فنالنـــد و قـ
اي از احكـام   شـود، بخـش عمـده    آه در متن جدول نيز مالحظه مي چنان. است قرارگرفته

اميدني و آرايشي و بهداشتي وجود ندارنـد  نويس اليحه در قانون مواد خوردني، آش پيش
 .اند بيني شده و جهت حل مشكالت فعاالن صنعت غذا پيش
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

  ١ماده 

قانون فعلي   اهداف قانون
حكمي در 

خصوص بيان 
  .اهداف ندارد

نويس اليحه  در پيش اين ماده براي اولين بار
ترين اثر آن اين  است و مهم بيني شده پيش

توانند در تفسير مواد  ها مي است آه دادگاه
نويس، نظري را مرجح و  مبهم يا مجمل پيش

قابل اعمال بدانند آه با اهداف مقرر در ماده يك 
 .هماهنگي بيشتري دارد

  بخش يكم قانون غذاي فنالند
  اه اروپيمقررات اتحاد ١ماده 

 FAOدر قانون غذاي مالزي و قانون نمونه 
  .است اهداف تصويب قانون بيان نشده

  ٢ماده 

هاي  تعريف برخي واژه
مهم مورد استفاده در 

مله واژه جنويس از  پيش
  "غذا"

قانون فعلي براي 
هاي مورد  واژه

استفاده تعريف 
  .است ارايه نكرده

نويس  هاي بسيار مهم پيش اين ماده از نوآوري
گيري از تفاسير  ه است آه براي پيشاليح

ناصحيح مفاهيم اصلي مورد استفاده در قانون 
است، ماده مورد نظر با لحاظ  بيني شده پيش

. است قوانين خارجي و مدل فائو تدوين شده
شده براي برخي واژگان  البته تعاريف ارايه

ابداعي است و در قوانين خارجي مورد مطالعه 
ترين مفاهيم  از مهم .شود تطبيقي مالحظه نمي

" ماده غذايي"نويس مفاهيم  شده در پيش تعريف
است، براي ماده غذايي " ماده غذايي تقلبي"و 

است و پس از آن  تعريف ماهيتي ارايه شده
برخي مواد آه نبايد تحت شمول مقررات قانون 

به . اند باشند از شمول تعريف مستثني شده
آيفري  مقررات منظور جلوگيري از تفسير موسع

ماده "و حمايت از قانون فعاالن صنعت غذا 
آه توليد و عرضه آن جرم قلمداد " غذايي تقلبي

  .است تعريف شده ٢ماده " ب"است در بند  شده

  بخش ششم قانون غذاي فنالند
قانون غذا، دارو و لوازم  ٢٠١بخش 

  آرايشي آمريكا
  بخش دوم قانون غذاي مالزي و 

  WHO/FAOبخش يكم قانون نمونه
  ه اروپايمقررات اتحاد ٣و٢مواد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣ماده 

تعيين تعداد مجوزهاي 
الزم براي فعاليت در 

  صنعت غذا

در قانون فعلي 
اين موضوع در 

 ١٦و  ٨، ٧مواد 
بيني  پيش
  .است شده

هر چند لزوم اخذ مجوز براي تأسيس آارخانه يا 
آارگاه تهيه مواد غذايي، ساخت ماده غذايي و 

بيني  پيش ١٣٤٦غذايي در قانون  وارد آردن مواد
است، قانون در خصوص تعداد مجوزهاي  شده

رو وزارت بهداشت،  الزم صراحت ندارد، از اين

وزي در قوانين خارجي مورد مطالعه مج
براي تأسيس آارخانه توليد مواد غذايي 

بيني  يا ساخت ماده غذايي پيش
است، با وجود اين آليه قوانين  نشده

مذآور اخذ مجوز براي وارد آردن ماده 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

درمان و آموزش پزشكي برخالف ظاهر قانون 
برداري بر موارد  مجوز ديگري به نام مجوز بهره

شرايط " است آه تبعا گانه فوق افزوده سه
در . آند ر ميت فعاليت در صنعت غذا را سخت

نويس اليحه به منظور جلوگيري از افزايش  پيش
تعداد مجوزها و تنگ شدن عرصه براي فعاليت 

محدود به " در صنعت غذا مجوزهاي الزم صراحتا
مورد مجوز تأسيس آارخانه، ساخت ماده  ٣

  .است غذايي و واردآردن مواد غذايي شده
عالوه بر اين قانون فعلي اخذ مجوز تأسيس 

براي آارخانه توليد مواد غذايي " ه را صرفاآارخان
نويس با  است، آه در پيش الزامي قلمداد آرده

بندي مواد غذايي در  توجه به اهميت طرز بسته
تأمين بهداشت غذايي جامعه اخذ مجوز براي 

بندي مواد غذايي نيز  تأسيس آارخانه بسته
 .استالزامي قلمداد شده

دانند، لزوم اخذ  غذايي را الزامي مي
مجوز براي وارد آردن ماده غذايي در 

اين  ٧از ماده  FAO/WHOقانون نمونه 
شود، در قانون غذاي  قانون استنباط مي

اين قانون  ٢٦مالزي به موجب بخش 
بيني شده و در قانون اياالت متحده  پيش

  . است مقرر شده  ٨٠١ آمريكا در بخش
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤ماده 

تعيين مهلت براي 
گيري وزارت  تصميم

بهداشت در خصوص رد 
يا قبول تقاضاي صدور 

  مجوز

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

مشكالت فعاالن صنعت غذا در حاآميت  يكي از
گيري  بودن فرآيند تصميم قانون فعلي طوالني

وزارت بهداشت در مورد تقاضاي صدور مجوز 
سبب انصراف متقاضي از " است آه بعضا

نويس  شود، در پيش پيگيري درخواست خود مي
سازي  اليحه به منظور حل اين مشكل و آسان

بهداشت شرايط فعاليت در صنعت غذا وزارت 
روز از تاريخ  ٤٥است حداآثر ظرف  ملزم شده

گانه در  درخواست صدور هر يك از مجوزهاي سه
اين مورد تصميم بگيرد و مراتب را به صورت 

  .آتبي به متقاضي اعالم آند

و قوانين  FAO/WHOدر قانون نمونه 
خارجي مورد مطالعه تطبيقي چنين 

  .است بيني نشده حكمي پيش

و قوانين  FAO/WHOدر قانون نمونه نويس اليحه  هاي جالب توجه پيش از نوآوريقانون فعلي انت اجرا براي تعيين ضم  ٥ماده 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

تكليف وزارت بهداشت در 
گيري در  خصوص تصميم

مورد تقاضاي مجوز 
تأسيس آارخانه يا 
  ساخت ماده غذايي

حكمي در اين 
  .مورد ندارد

عالوه بر تعيين مهلت براي وزارت بهداشت 
گيري در خصوص تقاضاي مجوز  جهت تصميم

س آارخانه يا ساخت ماده غذايي، تعيين تأسي
ضمانت اجرا براي اين تكليف است تا فعاالن 

صنعت غذا در پيچ و خم روابط و نظام بروآراتيك 
 ٥سرگردان و دلسرد نشوند، به موجب ماده 

چه وزارت بهداشت ظرف  پيشنهاد شده، چنان
روز در مورد تقاضاي هر يك از دو مجوز فوق  ٤٥

تواند، با رعايت ساير  ضي ميتصميم نگيرد، متقا
خانه آارخانه مورد نظر  مقررات بدون مجوز وزارت

را تأسيس يا ماده غذايي مورد نظر را بسازد و 
هيچ مسؤوليتي به جهت عدم اخذ مجوز 

 .نخواهدداشت

خارجي مورد مطالعه تطبيقي چنين 
  .است بيني نشده حكمي پيش

  ٦ماده 

يين شرايط لزوم اخذ تع
مجوز ساخت ماده 

  غذايي

در قانون فعلي 
اين موضوع در 
 ٨تبصره يك ماده 

مورد حكم 
  .است قرارگرفته

نيز به موجب تبصره يك  ١٣٤٦هر چند در قانون 
اخذ مجوز ساخت براي ماده غذايي در  ٨ماده 

به صورت "صورتي الزم است آه ماده غذايي 
يس اليحه اين نو عرضه شود، در پيش" بازرگاني

تر و  تر و با عبارات روشن شرط به صورت صريح
  .است گوياتري بيان شده

  

  ٧ماده 

تعيين شرايط انشاء 
تصميم راجع به رد 

  تقاضاي صدور

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

 ٧به منظور حمايت از متقاضيان مجوز، ماده 
نويس اليحه وزارت بهداشت را ملزم  پيش
راجع به رد تقاضاي صدور مجوز  آند تصميم مي

را با بيان داليل رد به صورت مكتوب به متقاضي 
ي مجوز به صورت صريح  اعالم آند، تا تقاضاآننده

از علل مردود شدن درخواست خود آگاه گردد و 
" در صورت تمايل بتواند با رفع علل مذآور مجددا

در مجموع وجود . صدور مجوز را درخواست آند
هاي  گيري طور نسبي از تصميماين ماده به 
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 ٦٩ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

آننده در  خودسرانه و فاقد جهات و داليل قانع
  .آند نظام اداري جلوگيري مي

  ٨ماده 

بيان لزوم اخذ مجوز از 
وزارت بهداشت براي ورود 

  مواد غذايي به آشور

در قانون فعلي 
اين موضوع به 

 ١٦موجب ماده 
مورد حكم 
  .است قرارگرفته

 ١٣٤٦قانون  ١٦ماده  مشابه" اين ماده تقريبا
حيث محتوي نوآوري خاصي ندارد،  از است،
قانون  ١٦عبارت وزارت بهداري در ماده " صرفا
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ١٣٦٤

  .است پزشكي تبديل شده

  FAOقانون نمونه  ٧ماده " الف"بند 
  قانون غذاي مالزي و

قانون غذا، دارو و لوازم   ٨٠١  بخش
  متحده آمريكاآرايشي اياالت 

  
  

  ٩ماده 

تعيين مهلت براي 
گيري وزارت  تصميم

بهداشت در مورد تقاضاي 
مجوز واردآردن ماده 

  غذايي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

مهلت  ١٣٤٦به موجب اين ماده برخالف قانون 
گيري وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تصميم

 پزشكي در خصوص تقاضاي مجوز واردآردن ماده
روز از تاريخ درخواست  ٤٥غذايي به آشور به 

است، تا واردآننده براي مدتي  محدود شده
گويي مسؤولين امر  نامشخص در انتظار پاسخ

نماند و بدين ترتيب هزينه ضعف نظام اداري در 
گيري سريع و به هنگام به واردآننده  تصميم

ضمانت اجراي . تحميل نشود) گذار سرمايه(
ه موقع وزارت بهداشت اين گيري ب عدم تصميم

تواند آاالي واردشده را  است آه واردآننده مي
  .خانه وارد آند بدون مجوز اين وزارت

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
مورد مطالعه تطبيقي چنين حكمي 

  .است بيني نشده پيش

  ١٠ماده 

بيان شرايط صدور مجوز 
  واردآردن مواد غذايي

قانون فعلي 
 حكمي در اين

  .مورد ندارد

جهت حمايت از منافع واردآنندگان مواد غذايي، 
شرايطي آه بايد در ماده غذايي جهت ورود آن 

باشد به صورت صريح در  به آشور وجود داشته
است،  نويس اليحه بيان شده پيش ١٠ماده 

تواند زمينه را براي  فقدان چنين حكمي مي
اتخاذ تصميمات خودسرانه در نظام اداري 

  .آند فراهم

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
مورد مطالعه تطبيقي چنين حكمي 

  .است بيني نشده پيش
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 ٧٠ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

  ١١ماده 

تعيين تكليف ماده غذايي 
وارد شده در صورتي آه 

دليل عدم صدور مجوز 
عدم رعايت " صرفا

مقررات در مورد طرز 
بندي و  بسته

زني مواد غذايي  برچسب
  .باشد

قانون فعلي 
اين  حكمي در
  .مورد ندارد

وارد آننده ماده غذايي به منظور آسب سود، 
گذاري قابل توجهي در اين صنعت انجام  سرمايه

دهد، بنابراين مقررات حاآم بر شرايط  مي
واردآردن مواد غذايي به آشور بايد ضمن در 
نظر داشتن ضرورت حفظ سالمت و بهداشت 
غذايي جامعه تا حد امكان براي جلوگيري از 

گذاران عرصه واردات اين  زيان به سرمايه ورود
پذير باشد، با در نظر گرفتن اين  مواد انعطاف

نويس اليحه به واردآنندگان  پيش ١١مهم ماده 
دهد، در صورتي آه علت عدم صدور  اجازه مي

نشدن مقررات راجع به  رعايت" مجوز ورود صرفا
زني مواد غذايي  بندي و برچسب طرز بسته

را مطابق شرايط مقرر برطرف  باشد اين ايراد
  .در آشور توزيع آند کاال را آرده و پس از آن 

  قانون نمونه ٧ماده " ب"بند 
  قانون غذاي مالزي و  ٢٦ماده " ٢"بند 

قانون غذا، دارو و لوازم  ٨٠١بخش 
  آرايشي اياالت متحده آمريكا

  

  ١٢ماده 

الزام واردکننده به خارج 
کردن کاالي واردشده از 

صورت رد  کشور در
تقاضاي مجوز ورود و 

تعيين ضمانت اجرا براي 
اين تکليف                     

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

بديهي است پس از ردشدن تقاضاي واردکردن 
د قابل عرضه و مواد غذايي به کشور، اين موا

فروش در سطح کشور نخواهدبود، بنابراين 
واردکننده بايد آن را به هر طريق ممکن از کشور 

بيني اين تکليف براي واردکننده  خارج کند، پيش
زماني قابل اجرا و مؤثر است که رعايت آن 

به هيچ  ١٣٤٦ضمانت اجرا داشته باشد، قانون 
ايي وجه تکاليف واردکننده و وضعيت مواد غذ

واردشده پس از رد تقاضاي مجوز ورود را مورد 
است، جهت رفع اين خالء ماده  حکم قرار نداده

 .استنويس تنظيم و پيشنهاد شدهپيش١٢

 FAOقانون نمونه  ٧ماده 
  قانون غذاي مالزي .  ٢٩بخش  ٤ بند

قانون غذا، دارو و لوازم   ٨٠١بخش
  آرايشي اياالت متحده آمريكا

  

و  ١٣ مواد
١٤  

يان ضرورت وجود ب
مسؤول فني در واحد 

توليد مواد غذايي و 

در قانون فعلي 
اين موضوع به 
موجب تبصره 

هر چند اصل لزوم وجود  مسؤول فني در واحد 
 ١٣٤٦تهيه يا توليد مواد غذايي در قانون 

 يسنو پيش ١٤و  ١٣است، مواد  بيني شده پيش

ر قوانين خارجي مورد مطالعه تطبيقي، د
وجود مسؤول فني در واحد توليد مواد 
غذايي به ترتيبي که در مقررات ايران 
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 ٧١ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

بيني  پيش ٧ماده   ديند توليبر فرا نظارت او
  .است شده

  :هايي به شرح زير متضمن نوآوريحه يال
به ضرورت حضور فيزيکي مسؤول فني  - ١

در واحد توليدي و نظارت مستمر او بر 
فرآيند تهيه يا توليد مواد غذايي تصريح 

  .است شده
است که وزارت بهداشت  تصريح شده - ٢

تواند در واحدهاي توليدي بزرگ  مي
فني را  حضور بيش از يک  مسؤول

 .الزامي کند

کليه  بنابراين. وجود دارد، الزم نيست
مواد راجع به مسؤول فني، با در نظر 
گرفتن سوابق موجود در حقوق ايران 

بديهي است در پيشنهاد . اند تنظيم شده
ي اصالح نقايص و اشکاالت مواد جديد، برا

شده که شرح آن در  احکام موجود تالش
نويس اليحه قابل  هاي پيش بخش نوآوري

  .است مالحظه

، ١٥مواد 
١٦  

تکاليف و اختيارات  انيب
مسؤول فني در فرايند 
  نظارت بر چرخه توليد

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

 نويس اليحه اين پيش مهمهاي  يکي از نوآوري
به  مسؤول فني به عنوان  در آناست که 

گيري از وقوع تخلف و جرم در  عاملي براي پيش
عرصه صنعت توليد مواد غذايي نگريسته 

زيرا بي ترديد براي جامعه . است شده
گيري از وقوع جرم به مراتب بهتر و  پيش
تر از مجازات مجرمين است، از اين رو  هزينه کم

 ١٨و  ١٧، ١٦نويس به موجب مواد  در پيش
اختيارات و تکاليفي براي مسؤول فني جهت 

بيني  فعاليت واحد توليدي پيش بر نظارت مؤثر
تواند از وقوع بسياري از  است که مي شده

  .گيري کند جرايم در توليد مواد غذايي پيش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧ماده 

شرايط تصدي سمت 
  مسؤول فني

در قانون فعلي 
به  ٧تبصره ماده 

صورت مجمل به 
ن موضوع اي

 .است اشاره کرده

با توجه به اهميت نقش مسؤول فني در 
نويس اليحه به عنوان عاملي براي  پيش
گيري از وقوع جرايم مرتبط با توليد مواد  پيش

غذايي، شرايط تصدي اين سمت بايد به صورت  
دقيق تعيين گردد تا اشخاصي که به عنوان 
کنند   مسؤول فني در واحد توليدي فعاليت مي

اجد دانش و تجربه کافي براي تشخيص و
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 ٧٢ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

انطباق يا عدم انطباق فرايند توليد واحد با 
در قانون . مقررات و استانداردهاي مقرر باشند

فعلي شرايط الزم براي تصدي سمت مسؤول 
 ٧فني واحد توليدي به اجمال در تبصره ماده 

نويس اليحه  در پيش. قانون مورد حکم قرارگرفته
رايط مقرر، از حيث نگارش عالوه بر افزايش ش

  .است نيز متن ماده تصحيح شده

  ١٨ماده 

موانع تصدي سمت 
  مسؤول فني

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

، يديدر واحد تول يبا توجه به نقش مسوول فن 
به ابن سمت انتخاب شوند که  يد اشخاصيبا

در واحد توليدي ذي نفع نباشند، زيرا در صورت 
سؤول فني ممکن است منافع داشتن نفع م

خود را بر رعايت قوانين و مقررات در فرايند توليد 
به اين مهم توجه  ١٣٤ ٦قانون. ترجيح دهد

است، به منظور جبران اين خالء و ايجاد  نکرده
طرفانه و مؤثر مسؤول  زمينه براي نظارت بي

اشخاصي که  نويس پيش ١٩بموجب ماده  فني،
نفع هستند يا به  به نحوي در واحد توليدي ذي

دليل ارتکاب برخي جرايم به مجازات محکوم 
فني واحد  توانند به عنوان مسؤول اند نمي شده

  .  توليدي انتخاب شوند

  

  ١٩ماده 

مسؤوليت مدني مسؤول 
  فني

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

تر از  نويس براي حمايت بيش پيش ٢٠در ماده 
زام مسؤوالن فني کننده مواد غذايي و ال مصرف

اصول نظارت و  واحدهاي توليدي به رعايت دقيق
در صورت ورود زيان به   ،کنترل مؤثر فرايند توليد

اشخاص در اثر توليد مواد غذايي که مطابق 
است،  ها جرم قلمداد شده قانون توليد آن

مسؤول فني واحد توليدي با ساير مسؤوالن 
ين ماده دارد، در ا يتضامن جبران زيان مسؤوليت
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 ٧٣ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

فني نوعي است و  مسؤوليت مدني مسؤول
تنها سبب معافيت او از مسؤوليت اين است که 

اثبات کند، مطابق مقررات اليحه قبل از عرضه 
مواد غذايي مذکور، نظر خود را در خصوص 

به مالک يا مدير " ها کتبا بودن آن غيرقابل عرضه
 .استواحد توليدي اعالم کرده

  ٢٠ماده 

ت بهداشت تکليف وزار
براي انتخاب بازرسان 

  بهداشت غذايي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

به دليل اهميت بازرسي بهداشت غذايي 
بخش قابل توجهي از مواد قوانين جديد " معموال

کشورها به بازرسي بهداشت غذايي اختصاص 
دارد، با توجه به اختيارات وسيع اين بازرسان، 

بايد به طور واضح  ها ت آني انتخاب و فعالي نحوه
نويس  هاي پيش از نوآوري. در قانون تعيين شود

سو با رويکرد ساير نظام  اليحه اين است که هم
کند  هاي خارجي وزارت بهداشت را ملزم مي

اشخاص واجد شرايطي را به عنوان بازرس 
  .بهداشت غذايي استخدام کند

  

  قانون غذاي مالزي و ٣بخش " ٢"بند 
ون غذا، دارو و لوازم قان ٧٠٢بخش 

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
 FAOقانون نمونه  ٥بخش 

  ٢١ماده 

شرايط بازرسان بهداشت 
  غذايي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

با توجه به حساسيت شغل بازرسان بهداشت 
نويس اليحه  پيش ٢٢غذايي، به موجب ماده 

شرايط تصدي جهت بازرس بهداشت غذايي 
به اين مهم توجه  ١٣٤٦قانون  .است شده تعيين
، در تعيين شرايط بر مواردي تأکيد بود نکرده
کننده صالحيت علمي،  است که تضمين شده

  .تجربي و اخالقي بازرس باشد

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
مورد مطالعه تطبيقي چنين حكمي 

  .است بيني نشده پيش

 ٢٢،٢٣مواد
٢٤   

رسان حدود اختيارات باز
  بهداشت غذايي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

نظارت مؤثر بر بهداشت غذا مستلزم آن است 
که بازرس از اختيارات کافي براي انجام وظايف 
قانوني خود برخوردار باشد، از طرف ديگر عدم 
تحرير دقيق حدود اختيارات بازرس ممکن است،

  FAOقانون نمونه  ١٣ماده 
  قانون غذاي مالزي و  ٤بخش 
قانون غذا، دارو و لوازم . ٧٠٤بخش 

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
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 ٧٤ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

د زيان زمينه را براي سوءاستفاده بازرسان و ورو
 ١٣٤٦به فعاالن صنعت غذا فراهم کند، قانون 

هيچ حکمي در خصوص حدود اختيارات بازرس 
تواند  ندارد، اين وضعيت عالوه بر اين که مي

سبب نارضايتي فعاالن صنعت غذا از عملکرد 
بازرسان باشد ممکن است احتياط بيش از حد 

بازرس و عدم امکان نظارت مؤثر او بر فعاليت در 
 ٢٤و  ٢٣ذا را سبب شود، در مواد صنعت غ

نويس اليحه ضمن تصريح به حق بازرسان  پيش
براي ورود به محل توليد، عرضه و فروش يا تبليغ 
مواد غذايي، مراجعه به دفاتر و اسناد مربوط به 

هاي مذکور و اخذ و  فعاليت خود در محل
برداري از مواد  ها و نمونه رونوشت يا تصوير از آن

ده يا مواد اوليه موجود در محل، غذايي توليدش
ها در روند بازرسي نيز به  وظايف و تکاليف آن

منظور حمايت از فعاالن صنعت غذا به طور صريح 
  .است مورد حکم قرارگرفته

  

  ٢٥ه ماد

قانون فعلي   کارت شناسايي بازرسان
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

با توجه به اختيارات خاصي که در قوانين حاکم 
بر مواد غذايي به بازرسان بهداشت غذايي 

اعطاء مي شود، به منظور جلوگيري از 
 سوءاستفاده احتمالي اشخاص خاطي، قوانين

بازرسان را به ارايه کارت  مختلف  يکشورها
  يمعتبر هنگام ورود به محل برا اساييشن

نويس اليحه  اند، در پيش بازرسي الزام کرده
عالوه بر اين که ارايه کارت شناسايي 

تصريح  ين خارجيهماهنگ با قوان شده، الزامي
است که کارت شناسايي بازرسان بايد  شده

توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

  FAOقانون نمونه  ١٣ماده " ب"بند 
  قانون غذاي مالزي و ٤بخش " ٢"بند 

قانون غذا، دارو و لوازم  ٧٠٢بخش 
  آرايشي اياالت متحده آمريكا
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

خانه به  م اين وزارتترين مقا امضاء گردد، تا عالي
طور مستقيم بر شرايط انتخاب بازرسان نظارت 

  .کند

  ٢٦ماده 

قانون فعلي   دوره کارآموزي بازرسان
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

نويس اليحه در ارتباط  هاي پيش از ديگر نوآوري
بازرسان بهداشت غذايي، اين است که براي 
حمايت از فعاالن صنعت غذا وزارت بهداشت را 

است در بدو استخدام و قبل از شروع  ملزم کرده
هاي کارآموزي عملي  به کار براي بازرسان دوره

ها سبب  اين دوره. کند و نظري برگزار
زرسان با آشنايي با قوانين و شودکه با مي

ي فعاليت خود و شناخت  مقررات حاکم بر نحوه
ها  هايي که ممکن است تخلفات آن مسؤوليت

تري براي  در پي داشته باشد، اهتمام بيش
 ک طرف و يمصرف کنندگان از  حفظ حقوق
 .نشان دهندگرياز طرف دفعاالن صنعت

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
العه تطبيقي چنين حكمي مورد مط
  .است بيني نشده پيش

 ،٢٧ماده
٢٩، ٢٨   

رد بازرسان و  جهات
ضمانت اجراي رعايت 

  ها آن

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

قوانين براي اشخاصي که بايد در " معموال
طرفانه رفتار و اقدام  اي خود بي فعاليت حرفه

کنند، جهت رد  بيني مي رد پيش جهاتکنند، 
ها، خروج  واردي است که در صورت وجود آنم

در  ،طرفي محتمل است شخص از دايره بي
نويس اليحه با در نظر گرفتن اين مهم به  پيش

بازرسان بهداشت جهات رد  ٢٨موجب ماد
به منظور  ٣٠بيني شده، و در ماده  غذايي پيش

داري از بازرسي در صورت دالزام بازرسان به خو
جراهاي مؤثري در نظر وجود اين جهات، ضمانت ا

 .استگرفته شده

به  FAOقانون نمونه  ١٤ماده " a"بند 
  .است اختصار به اين موضوع اشاره کرده

حفظ اسرار توسط   ٣٠ماده 
 بازرسان

قانون فعلي 
حكمي در اين 

بازرسان بهداشت غذايي با توجه به اختياراتي 
داست، در رونها اعطاء کردهکه قانون به آن

  قانون غذاي مالزي  ٨بخش " ٤"بند 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

شوند که افشاء  بازرسي از اطالعاتي آگاه مي  .مورد ندارد
دار قانوني،  ها جز در مقابل مراجع صالحيت آن
اي براي فعاالن صنعت  هاي عمده ناتواند زي مي

غذا ايجاد کند، هم چنين ترغيب اشخاص به 
ارايه اطالعات به بازرس و اعالم تخلفاتي که از 

آن اطالع دارند، مستلزم آن است که نام و 
محفوظ باشد تا اشخاص  انت آنمشخصا

بدين طريق اعالم و  انمتخلفي که تخلف آن
است متعرض ارايه دهندگان  کشف شده

نويس اليحه به  پيش ٣١اطالعات نشوند، ماده 
ي مقررات حاکم  عنوان يک نوآوري مهم در حوزه
ها را ملزم به  بر بازرسان بهداشت غذايي، آن

ده حفظ اسرار و مشخصات اشخاص ارايه دهن
کننده تخلفات کرده و  اطالعات و اعالم

است که متخلفين از حکم آن به  مقررشده
قانون مجازات  ٦٤٨مجازات مقرر در ماده 

  .خواهندشدمحکوم  اسالمي 

  ٣١ماده 

ميزان اعتبار گزارش 
 بازرسان بهداشت غذايي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

بازرسان بهداشت غذايي ضابط  نکهيوجه به ابا ت
اکم گزارش حدادگستري نيستند، ممکن است م

ابطان دادگستري معتبر ضها را در حد گزارش  آن
ندانند و به آن اعتناء نکنند که اين امر در عمل 

ها را فاقد ارزش عملي مؤثر خواهد  خدمات آن
کرد، به منظور جلوگيري از اين امر به موجب 

است که  نويس اليحه تصريح شده پيش ٣٢ماده 
هاي قانوني بازرسان بهداشت غذايي در  گزارش

محاکم . حکم گزارش ظابطان دادگستري است
  .اعتبار قايل شوند ها بايد در همان حد به آن

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
مورد مطالعه تطبيقي چنين حكمي 

  .است بيني نشده پيش

 FAOقانون نمونه  ١١ماده " ب"بند طور مجمل اليحه به  نويس پيش ٣٣حکم ماده در قانون فعلي قررات ي وضع م نحوه  ٣٢ماده 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

بهداشتي براي فعاليت 
در صنعت غذا و ضمانت 

  ها اجراي آن

اين موضوع به 
 ١٣موجب ماده 

مورد حکم قرار 
  .است گرفته

بيني  پيش ١٣٤٦ قانون ١٣در صدر ماده 
 ١٣٧٩در سال  ١٣٤٦قانون  ١٣است، ماده  شده

نويس اليحه در  پيش ٣٣ است، ماده اصالح شده
هايي به  نوآوري ١٣٤٦قانون  ١٣مقايسه با ماده 
  :شرح زير دارد

به طور کلي  ١٣٤٦قانون  ١٣در ماده  - ١
اختيار وضع مقررات بهداشتي به وزارت 

است و مشخص  بهداري اعطاء شده
هايي  نيست وزارت بهداشت در چه حوزه

مجاز است به وضع مقررات بهداشتي 
به اين که نقض اين  نظر. مبادرت کند

مقررات داراي ضمانت اجراي کيفري 
هايي که  است، عدم تعيين دقيق حوزه

وزارت بهداشت به وضع مقررات 
بهداشتي مجاز است، ممکن است در 

 هاي غير عمل موجب تعيين محدويت
ضرور و دست و پاگير براي فعاالن صنعت 

نويس اليحه  غذا گردد، بنابراين در پيش
که وزارت بهداشت  است تصريح شده

تواند، مقررات بهداشتي مربوط به  مي
تهيه، توليد، عرضه، فروش، نگه داري و "

  .را وضع کند" حمل و نقل مواد غذايي
از اين مقررات به  تخلف  ميزان مجازات - ٢

  .است بيني شده طور صريح پيش

  قانون غذاي مالزي و ٣٤بخش 
غذا، دارو و لوازم  قانون ٧٠١بخش 

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
  

 ،٣٣مواد
٣٥، ٣٤ ،
٣٧، ٣٦ ،
٣٩  ، ٣٨  

ي جلوگيري از نقض  نحوه
مقررات بهداشتي و 
  برخورد با متخلفين

در قانون فعلي 
اين موضوع به 

 ١٣موجب ماده 
مورد حکم قرار 

بنا به داليل مختلف وضع مقررات بهداشتي 
تهيه، توليد، عرضه، فروش، نگه مربوط به اماکن 

داري و حمل و نقل مواد غذايي و هم چنين 
شرايط حمل و نقل اين مواد در قانون غذا امکان 

در قوانين خارجي مورد مطالعه تطبيقي، 
توقيف مواد غذايي يا اماکن و " عموما

ابزارهاي عرضه يا توليد مواد غذايي که 
مطابق مقررات غيربهداشتي و ناسالم 
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 ٧٨ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

پذير نيست، بنابراين وضع اين مقررات بايد در   .است گرفته
خارج قانون و توسط مقامات مجري قانون صورت 

گيرد، نظر به اهميت اين مقررات در حفظ 
ي  بايد نحوه بهداشت غذايي جامعه قانون

ي برخورد  گيري از نقض اين مقررات و شيوه پيش
بيني کند، با  با متخلفين را به طور صريح پيش

به اين مهم توجه  ١٣٤٦د اين که قانون ووج
است، از  داشته و در ارتباط با آن وضع حکم کرده

داراي نقايصي بود  ١٣٤٦ قانون جهات زير موضع
   .:اند نويس اليحه برطرف شده که در پيش

قانون مقررات  ١٣٤٦قانون  ١٣در ماده  - ١
بهداشتي مربوط به اماکن تهيه يا توليد مواد 

ي  نحوه است، بنابراين غذايي را مد نظر قرارداده
گيري از اين تخلفات را نيز تعطيلي مکان  پيش

است، در حالي که  مورد نظر تعيين نموده
در ارتباط " مقررات بهداشتي ممکن است صرفا

در اين صورت . بزار يا وسيله خاص نقض گرددبا ا
توان براي  نيازي به تعطيلي محل نيست و مي

ابزار مورد نظر را مهر و " گيري از تخلف صرفا پيش
نويس اليحه با توجه به اين  موم نمود، در پيش

گيري از نقض مقررات  روش براي پيش وامر د
تعطيل ) الف: است بيني شده بهداشتي پيش
  مهر و موم ابزار) ب کردن محل و

" نقض مقررات بهداشتي ممکن است صرفا  - ٢
مربوط به بخشي از واحد تهيه، توليد، عرضه و 

فروش مواد غذايي باشد، در اين صورت الزم 
نيست با تعطيل کردن محل فرايند توليد متوقف 

به اين امر تصريح  ١٣٤٦در قانون . گردد

هستند از اختيارات بازرس بهداشت 
اليحه به نويس  غذايي است، در پيش

منظور حمايت بيش تر از فعاالن صنعت 
گيري در اين مورد در صالحيت  غذا تصميم

  :است مسؤول بهداشت محل قرار گرفته
 FAOقانون نمونه  ١٣ماده 

  قانون غذاي مالزي و ٤بخش 
قانون غذا، دارو و لوازم  ٧٠٤بخش

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

 چه نقض مقررات بهداشتي است که چنان نشده
مربوط به بخشي از واحد فعال در صنعت " صرفا

غذا باشد، همان بخش بايد تعطيل گردد نه کل 
تواند  واحد توليدي و اين وضعيت در عمل مي

  .موجب ورود زيان به فعاالن صنعت غذا گردد
نويس اليحه  پيش ٣٥براي رفع اين نقص در ماده 

است که در هر صورت اقدامات راجع  تصريح شده
ري از نقض مقررات بهداشتي از قبيل گي به پيش

تعطيل کردن محل يا مهر و موم ابزار بايد به 
اي باشد که تا حد امکان سبب توقف  گونه

  .فعاليت واحد نگردد
به منظور سرعت بخشيدن به روند  - ٣

گيري در خصوص تعطيلي محل يا مهر و  تصميم
نويس  چنين پيش و هم ١٣٤٦موم ابزار قانون 
ي  صميم در اين مورد را بر عهدهاليحه، اتخاذ ت

است، تا  مسؤول بهداشت محل گذاشته شده
هم ابزار کافي براي نظارت در اختيار وزارت 

بهداشت باشد و هم اقدام سريع مسؤوالن 
بهداشت محل مانع ادامه تخلف و ورود آسيب 

تر به سالمت و بهداشت غذايي جامعه  بيش
صنعت  گردد، با وجود اين جهت حمايت از فعاالن

گيري از صدور و اجراي دستورات  غذا و پيش
خالف مقررات در خصوص تعطيل کردن محل يا 

نويس  پيش ٣٩مهر و موم ابزار، به موجب ماده 
اليحه نظارت بر تصميمات مسؤول بهداشت 

ي دادستان است و اشخاص  محل بر عهده
توانند به تصميمات مسؤول بهداشت  نفع مي ذي

دادستان به  .اض کنندنزد دادستان محل اعتر
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

  .کند يم يدگين اعتراضات خارج از نوبت رسيا

  ٤٠ماده 

جرايم مربوط به تهيه يا 
  يد مواد غذاييتول

در قانون فعلي 
اين موضوع به 

موجب ماده يک 
حکم قرار  مورد
  .است گرفته

ترين بخش قانون غذا در  ترديد يکي از مهم بي
تمام کشورها بخش مقررات کيفري است، 

نيز با توجه به اهميت اين بخش در  ١٣٤٦قانون 
ماده نخست به بيان عناصر جرايم مربوط به 

نظر به اين که . تاس صنعت غذا پرداخته
 ١٣٤٦ات زيادي به مقررات کيفري قانون قادانت

نويس اليحه به منظور  شد، در پيش مطرح مي
رفع اين ايرادات در مقررات کيفري قانون تغييرات 

  :است زير انجام شده
جرايم مربوط به تهيه و توليد  ١٣٤٦در قانون  - ١

مواد غذايي و جرايم مربوط به عرضه و 
يک ماده مورد حکم  فروش اين مواد در

اند، به منظور رعايت نظم علمي و  قرارگرفته
تسهيل رجوع و استناد به مقررات کيفري 

نويس اليحه جرايم مربوط به  قانون، در پيش
تهيه و توليد مواد غذايي از جرايم مربوط به 

شده و هر  عرضه و فروش اين مواد تفکيک
کدام در ماده مستقلي مورد حکم قرار 

  .اند گرفته
عنصر رواني جرايم  ١٣٤٦در ماده يک قانون  - ٢

است  موضوع اين ماده به صراحت ذکر نشده
هاي  يعني مشخص نيست با وجود مجازات

سنگين مقرر براي جرايم موضوع اين ماده، 
ها عمد عام است يا تقصير  عنصر رواني آن

نويس اليحه ضمن تفکيک  در پيش. جزايي
صر عن ، جرايم عمدي از جرايم غير عمدي

تهيه و  به که ٤١رواني جرايم موضوع ماده 

  قانون غذاي مالزي و ١٣بخش 
قانون غذا، دارو و لوازم  ٣٠١بخش 

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
 FAOبخش دوم قانون نمونه 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

توليد مواد غذايي مربوط هستند عمد عام 
 .است تعيين شده

جرم  ١٣٤٦با توجه به زمان تصويب قانون  - ٣
انگاري در قانون مذکور بدون توجه به موازين 

است، بنابراين مطابق  شرعي صورت گرفته
اين قانون اگر ماده غذايي با استفاده از 

هاي حيوان حرام  ساير فرآوردهگوشت يا 
به اين " گوشت توليد شود، توليدکننده صرفا
در . جهت قابل تعقيب کيفري نيست

نويس اليحه هم سو با رويکرد ساير  پيش
کشورهاي اسالمي مثل مالزي توليد يا تهيه 

مواد غذايي با استفاده از گوشت يا ساير 
اجزاي حيوان حرام گوشت يا حيواني که 

 .است شده، جرم قلمداد شدهذبح شرعي ن
  

 ،٤١مواد
٤٣، ٤٢   

جرائم  يمجازات مقرر برا
د يا توليه يمربوط به ته
  ييمواد غذا

در قانون فعلي 
اين موضوع در 

 ٤و  ٢،٣مواد 
ي بين پيش
  .است شده

نويس اليحه در ارتباط با مجازات  هاي پيش نوآوري
" جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد غذايي عمدتا

  :موارد زير است
نظر به اين که جرايم مربوط به تهيه و توليد  - ١

هاي مالي  با انگيزه" مواد غذايي عمدتا
شوند، يعني هدف مجرم از ارتکاب  انجام مي

د نامشروع است، اين جرايم تحصيل درآم
براي سلب انگيزه ارتکاب جرم از متخلفين در 

هايي از قبيل، حبس و اعدام با  کنار مجازات
توجه به شدت آثار جرم، مجازات مالي نيز 

نويس اليحه با  بيني گردد، در پيش بايد پيش
در نظر گرفتن اين امر، براي جرايم مربوط به 

ت تهيه و توليد مواد غذايي عالوه بر مجازا

  قانون غذاي مالزي و ١٣بخش 
قانون غذا، دارو و لوازم ٣٠٣بخش 

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
 FAOقانون نمونه  ١٩ماده 
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 ٨٢ 

شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

حبس يا اعدام، جزاي نقدي معادل درآمد 
حاصل از ارتکاب اين جرايم نيز تعيين 

به موجب تبصره  ١٣٤٦در قانون . است شده
جزاي ) ١٨/١٢/١٣٥٣الحاقي (٣يک ماده 

 ٥٠٠هزار تا  ٢٠(نقدي به صورت مقطوع 
است که با توجه به  تعيين شده) هزار ريال

کاهش ارزش پول از زمان تصويب قانون تا 
نون، مجازات مقرر فاقد توان بازدارندگي ک

حسن معيار انتخاب شده در . است
نويس اليحه براي تعيين جزاي نقدي  پيش

اين است که با افزايش تورم، توان 
  .يابد بازدارندگي آن تقليل نمي

مجازات حبس جرايم مربوط به تهيه يا توليد  - ٢
مواد غذايي با توجه به شدت آثار حاصل از 

  .است سازي شده متناسبارتکاب جرم، 

  ٤٤ماده 

جرايم مربوط به عرضه و 
  فروش مواد غذايي

در قانون فعلي 
اين موضوع به 

موجب ماده يک 
حکم قرار  مورد
  .است گرفته

نويس اليحه  يان شد در پيشب" چنان که قبال
جرايم مربوط به  ١٣٤٦برخالف رويکرد قانون 

تهيه يا توليد مواد غذايي از جرايم مرتبط با 
 ٤٥اند، ماده  عرضه يا فروش تفکيک شده

نويس اليحه به جرايم مربوط به عرضه يا  پيش
در ماده . است فروش مواد غذايي اختصاص يافته

که در  ١٣٤٦ن برخالف رويکرد ماده يک قانو ٤٥
خصوص عنصر رواني جرايم ساکت است، عنصر 

رواني جرايم مربوط به عرضه يا فروش مواد 
غذايي نيز مانند جرايم مربوط به تهيه يا توليد 

از ديگر . است عام تعيين شده اين مواد عمد
نويس اين است که  پيش ٤٥هاي ماده  نوآوري

عرضه يا فروش مواد غذايي تهيه يا توليد شده 

  قانون غذاي مالزي و ١٤و  ١٣بخش 
قانون غذا، دارو و لوازم  ٣٠١بخش 

  آرايشي اياالت متحده آمريكا
  FAOبخش دوم قانون نمونه 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

ها يا ساير اجزاي حيوان حرام  ز گوشت، فرآوردها
گوشت يا حيواني که ذبح شرعي نشده، جرم 

  .است قلمداد شده

مواد 
   ٤٦و٤٥

مجازات جرايم مربوط به 
وش مواد عرضه يا فر

  غذايي

در قانون فعلي 
اين موضوع در 

 ٤و  ٣، ٢مواد 
بيني  پيش
  .است شده

هاي اليحه در خصوص مجازات جرايم  نوآوري
مربوط به عرضه يا فروش مواد غذايي همان 

است که در ارتباط با مجازات جرايم مربوط به 
  .تهيه يا توليد مواد غذايي بيان شد

  قانون غذاي مالزي و ١٤و  ١٣بخش 
قانون غذا، دارو و لوازم  ٣٠٣بخش 

و بخش دوم  آرايشي اياالت متحده آمريكا
  FAOقانون نمونه 

  

 و٤٧مواد
٤٨   

جرايم مربوط به تبليغ 
  مواد غذايي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

کنندگان و فروشندگان مواد  کنندگان يا عرضه تهيه
غذايي غير بهداشتي زماني در دستيابي به 

شوند که  سودجويانه خود موفق مياهداف 
ها در سطح وسيع براي  محصول ناسالم آن

ترغيب اشخاص به خريد يا تحصيل تبليغ شود، 
کردن ارتکاب  بنابراين نقش تبليغات در سودآور

جرايم مربوط به مواد غذايي قابل انکار نيست و 
منع تبليغات در اين حوزه با تعيين ضمانت 

گيري  ز عوامل پيشاجراهاي مؤثر کيفري يکي ا
يکي از . از ارتکاب جرايم مربوط به غذاست

عدم توجه به منع  ١٣٤٦خالءهاي اصلي قانون 
نويس  در پيش. تبليغ مواد غذايي ناسالم است

تبليغ مواد غذايي  ٤٩و  ٤٨اليحه مطابق مواد 
ها مطابق مقررات آن جرم  که تهيه يا توليد آن

ه غذايي است و هم چنين تبليغ ماد قلمداد شده
برخالف واقع منع شده و براي آن مجازات مقرر 

است، به منظور جلوگيري از تفاسير  شده
 ٢در ماده " تبليغ ماده غذايي"گوناگون عبارت 

 .استقانون تعريف شده

  قانون غذاي مالزي  ٧بخش 
  

  ٦با مادهنويس اليحه تفاوتيپيش٥٠مادهدر قانون فعلي جرايم غير عمدي مربوط ٤٩ماده
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

به توليد يا عرضه و فروش 
  مواد غذايي

ن موضوع در اي
بيني  پيش ٦ماده 
  .است شده

  ندارد يقانون فعل

  ٥٠ماده 

برچسب زني مواد 
  غذايي

در قانون فعلي 
اين موضوع به 

موجب ماده 
مورد حکم قرار ١١

  .است گرفته

شناخت ارزش غذايي بسياري از مواد غذايي 
تشکيل مستلزم آشنايي با مشخصات اجزاي 

ي ماده  اجزاي تشکيل دهنده. دهنده آن است
ي ساده آن قابل شناسايي  غذايي با مشاهده

نيستند، از اين رو حمايت از مصرف کننده اقتضاء 
دارد که توليدکننده به ارايه مشخصات ماده 

ي آن در روي  غذايي و اجزاي تشکيل دهنده
بندي يا ظرف محتوي ماده غذايي الزام  بسته
هي است اطالعاتي که بدين ترتيب بدي. گردد

شود، بايد صحيح و معتبر باشد، در غير  ارايه مي
شود،  کننده دچار گمراهي مي اين صورت مصرف

از طرف ديگر الزام کليه توليدکنندگان مواد 
غذايي به ارايه اطالعات راجع به آن بر روي 

بندي يا ظرف محتوي ما ده غذايي نه  بسته
و نه از حيث نظري امکان پذير است " عمال

مثل توليدکنندگان نان . باشد ضروري مي
 ٥١با توجه به در مقدمه فوق ماده ) نانوايان(

نويس اليحه به برچسب زني مواد غذايي  پيش
اين موضوع به موجب  ١٣٤٦پرداخته در قانون 

هاي  نوآوري. است بيني شده پيش ١١ماده 
در  ١٣٤٦نويس اليحه در مقايسه با قانون  پيش
  :تباط با اين موضوع به شرح زير استار
ضمانت اجراي  ١٣٤٦قانون  ١١در ماده  - ١

عدم (کيفري مقرر براي نقض حکم اين ماده 
توسط توليدکنندگان، جزاي ) ارايه اطالعات

  يمالز قانون غذاي ١٦و  ١٥بخش 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

هزار ريال است که فاقد  ٢٠تا  ٥نقدي از 
باشد، با توجه به  توان بازدارندگي مي

اهميت ارايه اطالعات براي حمايت از 
نويس اليحه  پيش ٥١کنندگان در ماده  فمصر

ماه حبس افزايش  ٦تا  ٣اين مجازات به 
  .است يافته

به " توليدکننده را صرفا ١٣٤٦قانون  ١١ماده  - ٢
شده توسط وزارت  درج اطالعات تعيين
است  است، بديهي بهداشت الزام کرده

صرف درج اين اطالعات در صورتي که 
 متضمن ارقام نادرستي در خصوص اجزاي

ي ماده غذايي باشد، براي  تشکيل دهنده
کننده کافي نيست، حمايت  حمايت از مصرف

مؤثر از مصرف کننده مستلزم آن است که 
اطالعات ارايه شده درست و واقعي باشد، 

نويس اليحه عالوه  پيش ٥١از اين رو در ماده 
بر عدم درج اطالعات الزم، ارايه اطالعات 

  .است خالف واقع نيز جرم قلمداد شده

 مواد
 ٥٣و٥٢و٥١

مسؤوليت کيفري مدير 
يا مالک واحد توليد، توزيع 

  يا فروش مواد غذايي

در قانون فعلي 
اين موضوع در 

 ٣ماده  ٢تبصره 
مورد حکم قرار 

  .است گرفته

مطابق اصول حقوق کيفري مجرم شخصي 
است که رکن مادي جرم را با عنصر رواني مقرر 

است، در حال حاضر صنعت توليد يا  مرتکب شده
حتي توزيع و فروش مواد غذايي در قالب 

هاي عظيم فعاليت  هاي تجاري يا بنگاه شرکت
ها، رکن مادي  ها و بنگاه کند، در اين شرکت مي

بيني شده را کارکنان مرتکب  جرايم پيش
شوند و در بسياري از موارد ممکن است  مي

ا بنگاه با وجود علم به مالک يا مديران شرکت ي
تخلفاتي که در بنگاه يا شرکت تحت مالکيت يا 

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
مورد مطالعه تطبيقي چنين حكمي 

  .است بيني نشده پيش
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

افتد از مسؤوليت کيفري  ها اتفاق مي مديريت آن
بگريزند، اگر نص خاصي در قانون براي تعيين 

مسؤوليت کيفري در مورد مالک يا مديران بنگاه 
بيني نشود،  يا شرکت فعال در صنعت غذا پيش

ع قواعد عمومي ها تاب مسؤوليت کيفري آن
در " حقوق کيفري خواهدبود و اين اشخاص صرفا

صورت وجود شرايط به عنوان معاون جرم قابل 
به منظور تشديد مسؤوليت . اند پيگيرد کيفري

هاي فعال در  ها يا بنگاه مديران يا مالکان شرکت
نويس  پيش ٥٥و  ٥٤، ٥٣صنعت غذا، در مواد 

اين  اليحه احکام خاصي براي مسؤوليت کيفري
ها به  اشخاص مقررشده و شرايط مسؤوليت آن

قواعد عمومي معاونت در جرم احاله 
نيز به اين موضوع  ١٣٤٦در قانون . است نشده

 ١٣٥٣اين قانون که در سال  ٣ماده  ٢در تبصره 
به قانون الحاق شده به شکل ناقص توجه 

نويس اليحه در  مقررات پيش. است شده
هاي زير  نوآوري داراي ١٣٤٦مقايسه با قانون 

  :است
در خصوص  ١٣٤٦قانون  ٣ماده  ٢تبصره  - ١

مسؤوليت کيفري مدير يا مالک بنگاه يا 
" شرکت توليد کننده مواد غذايي، صرفا

است که مدير  فرضي را مورد حکم قرارداده
يا مالک بنگاه يا شرکت از توليد مواد غذايي 

نويس اليحه به  در پيش. تقلبي آگاه است
سه فرض  ٥٥و  ٥٤ ،٥٣موجب مواد 

  : است بيني شده پيش
حالتي که ارتکاب اعمال مجرمانه ) الف
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

نويس با علم مدير يا مالک  موضوع پيش
  .گيرد واحد صورت مي

حالتي که ارتکاب اعمال مجرمانه ) ب
تصميم  بر نويس مبتني موضوع پيش

  .مالک يا مدير واحد است
حالتي که ارتکاب اعمال مجرمانه ) ج

س ناشي از قصور مالک نوي موضوع پيش
  .، مدير يا مسؤول فني واحد است
در هر يک از سه فرض فوق مجازات هاي 

متفاوتي براي مالک، مدير يا مسؤول فني واحد 
  . است تعيين شده

 ٣ماده  ٢مسؤوليت کيفري مقرر در تبصره  - ٢
به مالک يا مدير بنگاه " صرفا ١٣٤٦قانون 

توليد مواد غذايي ناظر است، در حالي که 
بخشي از جرايم مواد غذايي به فروش يا 

جهت . عرضه مواد غذايي مربوط است
نويس اليحه  کردن اين نقص در پيش برطرف

مدير يا مالک واحد توزيع يا فروش مواد 
غذايي در کنار مدير يا مالک واحد توليد مواد 

هاي کيفري مقرر  غذايي مشمول مسؤوليت
 .است قرارگرفته

  
  
  

و  ٥٤مواد 
٥٥  

تعيين تکليف مواد غذايي 
ها  که تهيه يا توليد آن

جرم است، پس از کشف 
  اين مواد

در قانون فعلي 
اين موضوع در 

 ١٥و  ١٤مواد 
مورد حکم قرار 

" نويس اليحه تقريبا پيش ٥٧و  ٥٦حکم مواد 
و تغيير  ١٣٤٦قانون  ١٥و  ١٤مشابه مواد 

  .است اي در اين خصوص ايجاد نشده عمده

  FAO.قانون نمونه ..١٣ماده " h"و " g"بند 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

  .است گرفته

  ٥٦ماده 

عمومي و غير قابل 
بودن جرايم مندرج  گذشت
  نويس اليحه در پيش

در قانون فعلي 
اين موضوع به 

  ١٧موجب ماده 
بيني  پيش
  .است شده

قانون . ١٧با ماده  .اوتيتف نويس اليحه پيش
  ندارد ١٣٤٦

و قوانين خارجي  FAOدر قانون نمونه 
مورد مطالعه تطبيقي چنين حكمي 

  ..مالحظه نشد

پرداخت ديه و جبران   ٥٧ماده 
  خسارت 

در قانون فعلي 
  .حكمي ندارد

    

تشكيل هيات مشورتي   ٥٨ماده 
  از فعاالن صنعت غذا

ن منافع همگان در يكي از راهكارهاي مهم تامي  حكمي ندارد
مرحله وضع قوانين اخذ نظرات مشورتي افراد 

يكي از پيشنهادات مهم پيش . خبره است
نويس تشكيل چنين هياتي است آه قطعا 

منافع بسياري را براي دستگاه نظارتي، فعاالن و 
 مصرف آنندگان در پي خواهد داشت

 FAO/WHOقانون نمونه  ١٢و  ١١مواد 

غذا  در تشكيل معاونت   ٥٩ماده 
  وزارت بهداشت

در اين ماده تشكيل معاونت غذا در وزارت   حكمي ندارد
بهداشت و مستقل از ساختار دانشگاههاي 

  علوم پزشكي پيشنهاد شده است

رويه آشورهاي مورد مطالعه متفاوت 
است ولي اغلب معاونتي مستقل در 
  وزارت بهداشت به اين منظور وجود دارد

  ٦٠ماده 

اجرايي نامه  تصويب آيين
  قانون

در قانون فعلي 
به  ٩تبصره ماده 
اين موضوع 
 .است اشاره کرده

به منظور جلوگيري از تأخير و بالتکليفي در 
نويس اليحه پس از تصويب آن توسط  اجراي پيش

وزارت  ٥٨مراجع صالحيت دار، به موجب ماده 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت 

مه اجرايي قانون نا اند آيين بازرگاني مکلف شده
در هر . را تنظيم و به هيأت دولت پيشنهاد کنند

ماه از تاريخ  ٣نامه قانون بايد ظرف  حال آيين
  .تصويب آن، توسط هيأت دولت به تصويب برسد

  

  ٦١ماده 
اختصاص شعب ويژه در 

ها و دادسراها  دادگاه
براي رسيدگي به جرايم 

قانون فعلي 
ن حكمي در اي
  .مورد ندارد

نظر به اين که احراز ارکان جرايم مربوط به مواد 
غذايي مستلزم آشنايي با برخي اصول اوليه 

تهيه و توليد مواد غذايي و ماهيت عناصر اصلي 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

سازنده اين مواد است، قضاتي که در مرحله   مربوط به مواد غذايي
تحقيقات مقدماتي يا دادگاه به اين جرايم 

امل به کنند بايد عالوه بر اشراف ک رسيدگي مي
جنبه هاي حقوقي توليد، عرضه و فروش غذا، 

با مسايل فني راجع به توليد غذا نيز در حد 
اصول اوليه و مقدمات آشنا باشند، در غير اين 

صورت رسيدگي به جرايم مربوط به غذا و صدور 
تواند دقيق و عادالنه  رأي در اين مورد نمي

نويس  پيش ٥٩باشد، بنابراين به موجب ماده 
است در هر  ي قضايي مکلف شده حوزه رئيس
ي قضايي يک يا چند شعبه از شعب  حوزه
هاي عمومي جزايي و يک يا چند شعبه  دادگاه

از شعب بازپرسي دادسرا را براي رسيدگي به 
در قانون . جرايم مربوط به غذا اختصاص دهد

است و يکي از  به اين مهم توجه نشده ١٣٤٦
به قانون مذکور ايرادات اصلي فعاالن صنعت غذا 

  .همين امر است

  ٦٢ ماده

دار براي  مرجع صالحيت
تعيين استانداردهاي 

  بندي غذا توليد يا بسته

در قانون فعلي 
به اين  ١٢ماده 

موضوع ارتباط 
  .دارد

تعيين  FAOسو با رويکرد قانون نمونه  هم
استانداردهاي کيفي مواد غذايي و فهرست 

از افزودني به ها و ساير مواد مج ها، عصاره رنگ
بندي و نوع  مواد غذايي و هم چنين طرز بسته

جنس ظرف مورد استفاده در صنعت غذا بر 
ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  عهده

پزشکي به عنوان نهاد تخصصي نظارت بر 
است تا بدين ترتيب  صنعت غذا گذاشته شده

دار در تعيين  مشکل تعدد مراجع صالحيت
د غذايي که يکي از استانداردهاي کيفي موا

  .ه صنعت غذا در کشور برطرف گرددموانع توسع

  و FAOقانون نمونه  ١١ماده " الف"بند 
  قانون غذاي مالزي ٣٤بخش 
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شماره 
مواد مرتبط در   موضوع ماده

  حقوق تطبيقي  نويس اليحه هاي پيش نوآوري  قانون فعلي

 ٦٤و٦٣مواد

تأسيس آزمايشگاه و 
سسات بازرسي ؤم

  خصوصي

قانون فعلي 
حكمي در اين 

  .مورد ندارد

با توجه به اين که دولت در صدد کاهش حجم 
ر اقتصاد است و گري خود د تصدي

هاي کلي  سازي و اجراي سياست خصوصي
ترين  قانون اساسي به عنوان مهم ٤٤اصل 

شود، در  اولويت اقتصادي نظام مطرح مي
نويس اليحه به وزارت بهداشت،  پيش ٦٣ماده

است  درمان و آموزش پزشکي اجازه داده شده
که جهت آزمايش مواد غذايي به اشخاص مجوز 

  وصي بدهدتأسيس آزمايشگاه خص
نويس اليحه وزارت  پيش ٦٤به موجب ماده . 

تواند  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي
صدور مجوزهاي بهداشتي و بازرسي بهداشت 

هاي خصوصي واگذار  غذايي را نيز به شرکت
امري که در کشورهاي غربي به شکل . کند

است، البته فعاليت  آميزي تجربه شده موفقيت
ي صدور مجوز و بازرسي اه آزمايشگاه و شرکت

بهداشت غذا بايد به صورت دقيق تحت نظارت 
  .وزارت بهداشت باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦٥ماده 
با تصويب اين قانون مقررلت ناظر بر مواد     لغو مقررات مغاير

خوردني و آشاميدني از مقررات ناظر بر مواد 
  .آرايشي، بهداشتي جدا خواهدشد
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   ٣پيوست 
  
  

  نون نمونه غذاقا
سازمان جهاني بهداشت /سازمان جهاني خواربار  

  
از آن جا که کشورهاي مختلف . ين متن نمونه چارچوب مناسب براي قانون غذا استا

کنند، اين  هاي متفاوتي واگذار مي ها و سازمان خانه مسؤوليت نظارت بر غذا را به وزارت
در . ند با شرايط محلي مطابقت پيدا کنداست تا بتوا شده اي کلي تهيه نويس به گونه پيش

ي دولت مرکزي قرارگرفته  نويس، مسؤوليت تدوين مقررات و اجراي قانون به عهده اين پيش
اگر . است اما براي اجراي کامل آن در حدود جغرافيايي محلي به مراجع محلي اتکا شده

وط به مراجع ي اختيارات را در سطح ملي حفظ کند، مقررات مرب کشوري بخواهد همه
هاي تدوين کليه  ي اختيارات و صالحيت در هر حال همه. تواند کنار گذاشته شود محلي مي

ي نظارت بر غذا بايد در سطح ملي حفظ شود تا از وضع  مقررات و مقررات عام برنامه
اين قانون نمونه . مقررات و قواعد متشتت در سطح محلي، استاني و ايالتي اجتناب شود

رنامه استانداردهاي غذايي سازمان خواربار جهاني و سازمان جهاني بهداشت به وسيله ب
شده و مبتني بر برخي قوانين غذا است، در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته و  پذيرفته

هاي مشترک  نويس در نشست اين پيش. شوند کشورهاي در حال توسعه اجرا مي
  .است مورد پشتيباني قرار گرفتهبررسي و  WHO/FAOکشورهاي منطقه آسيا و آفريقاي 

  
  قانون غذا
  تبويب مواد

  
  کليات: بخش اول
  عنوان اختصاري و شروع اجرا -١ماده 
  تفسير -٢ماده 

  
  مقررات عمومي: بخش دوم
  ممنوعيت فروش مواد غذايي سمي، غير سالم و تقلبي -٣ماده 
  فريب -٤ماده 
  استانداردهاي غذايي -٥ماده 
  اي فاقد جنس، ماهيت و کيفيت مورد تقاضاممنوعيت فروش غذ -٦ماده 
  سازي غذا تحت غيربهداشتي فروش و آماده -٧ماده 

  
  واردات و ضمانت: بخش سوم

  واردات -٨ماده 
  ضمانت  -٩ماده 
  ها دفاع - ١٠ماده 

  



w
w
w
.f
o
o
d
b
a
r
a
n
.c
o
m

 ٩٣

مقررات مربوط به استانداردهاي غذايي، امنيت غذا و : بخش چهارم
  ساير موارد
  مقررات - ١١ماده 

  
  ره و اجراادا: بخش پنجم

  هيأت استانداردهاي غذا - ١٢ماده 
  اختيارات بازرسان مجاز -١٣ماده 
  هاي رسمي انتصاب و وظايف بازرسان مجاز در آزمايشگاه -١٤ماده 
  ساير مأموران مجاز -١٥ماده 
    اختيارات وزير براي اخذ مشخصات ترکيبات غذا -١٦ماده 

  
  هاي قضايي آئين: بخش ششم

  اه براي لغو مجوزاختيار دادگ -١٧ماده 
  تعقيب -١٨ماده 
  ها مجازات -١٩ماده 
  ها هاي تجزيه و فرض گواهي - ٢٠ماده 
  ساير مقررات نوشته) ابقاء(حفظ  - ٢١ماده 

  
  کليات: بخش اول

  ١ماده 
شود و در تاريخي که وزير با دستور قانوني تعيين  اين قانون با عنوان قانون غذا شناخته مي

  .خواهدآمدکند، به مرحله اجرا در مي
  ٢ماده 

 اي ديگر اقتضا کند، در اين قانون، جز در مواردي که متن به گونه
 
شامل هر گونه توصيف به هر طريق ممکن با هدف تشويق مستقيم يا " تبليغات" 

 . غيرمستقيم فروش يا مصرف هر غذا است
  : عبارت است از)" قلم(کاال "

  ط با آن هر غذا يا مواد تبليغي و بر چسب زني مرتب) الف
بندي يا انبار هر غذا مورد استفاده قرار  هر چيزي که در تهيه، نگهداري و بسته) ب
  .گيرد مي

توسط وزير " عبارت است از هر شخص صاحب صالحيت که کتبا" مجاز) بازرس(مأمور "
به منظور ) الف. (است يا مرجع محلي با تصويب وزير براي اهداف اين قانون مأموريت يافته

هاي رسمي و اخذ  اين قانون و ارايه آن به آزمايشگاه ١٤و  ١٢نه به موجب ماده اخذ نمو
هم رتبه يا با رتبه باالتر از  policyشامل يک مأمور  ١٣ها به موجب ماده  گزارش از آن

  دستيار بازرس و يک مأمور اداره گمرک و ماليات منصوب از سوي بازرس گمرک و ماليات
  .شود تشکيل مي ١٢ه وسيله ماده يعني هيأت غذا که ب" هيأت"
شده براي استفاده به عنوان  شده يا عرضه شامل هر قلم کاالي توليدشده، فروخته" غذا"

دهنده مواد خوردني،  خوردني، آشاميدني براي مصرف انساني و جويدني و اجزاي تشکيل
  .آشاميدني و جويدني

تواند موجب  است که مي به معني هرگونه شرايط و اوضاع و احوالي" شرايط ناسالم"
بار براي سالمتي تبديل  تواند آن را به خطرآفرين و زيان آلودگي غذا به کثيفي شود يا مي

  .کند
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شامل هر گونه نشان، عالمت و نوشته، تصوير و يا ساير مواد توصيف " برچسب"
شده يا  شده، برجسته يا حک است يا به صورت نوشته، چاپي، استنسيل شده

  . در داخل جعبه قرارگرفته و همراه هر گونه غذا است شده يا ضميمه
  :شامل" مراجع محلي"

  شوراي شهرداري) الف
  شوراي شهر، يا شوراي روستايي) ب

به معني آزمايشگاهي است که توسط مأموران داراي صالحيت به " آزمايشگاه رسمي"
  .شود موجب اين قانون اداره مي

بندي  در داخل آن قرارگرفته يا بسته" يا جزا" الهر چيزي که هر گونه غذا ک" بندي بسته"
شده و شامل سبد، سطل، سيني يا ظرفي از هر نوع اعم از اين که بسته باشد يا باز 

  .شود مي
  : شامل" محل"

هر گونه ساختمان يا چادر يا ديگر ساختارهاي دائمي يا پيوسته به زمين که ) الف
ها و  رتبط با آن است و شامل کاميونبنا در آن قرارگرفته و هر گونه زميني که م

  .شود ها و وسايل حمل و نقل مي کشتي
هرگونه اشاره به محل به معني اشاره به هر خيابان، فضاي باز،  ١٢از نظر ماده ) ب

فضاي معبر عمومي، دوچرخه يا ديگر وسايل حمل و نقل مورد استفاده براي تهيه، 
  .شود مي يي کاال تلقيجا سازي، جابه بندي، ذخيره داري، بسته نگه

بايد بر اين " کردن تهيه"است و ) در غذا(شامل ساخت، فرآوري و هر گونه دخالت " تهيه"
  .اساس تفسير شود

کردن براي فروش  داري، نمايش، انتقال، تحويل يا آماده شامل ايجاب، تبليغ، نگه" فروش"
  ...و
  .شامل قايق و کرافت است" کشتي"
  

  مقررات عمومي :بخش دوم
  ٣ماده 

  هر آس غذايي را آماده آند يا بفروشد آه 
  يا  درون آن يا روي آن مواد سمي يا مضر براي سالمت وجود داشته باشد، ) الف
حاوي هر نوع ماده فاسد، گنديده، پوسيده، معيوب،آثيف و يا  نامناسب براي ) ب

  مصرف انسان باشد، يا 
  تقلبي باشد، ) ج

  .شود مجرم شناخته مي
  

  ٤ماده 
آننده يا متقلبانه نسبت به خصوصيات، ماهيت،  هر آس غذايي را به صورت آاذب، گمراه 

ترآيبات و سالمت آن يا  بر خالف مقرراتي آه تحت اين قانون وضع   ارزش، مواد، آيفيت،
سازي يا تبليغ آند و يا به فروش رساند، مجرم  گذاري، آماده شود، بسته بندي ، عالمت مي

  . شود شناخته مي
  

  ٥ماده 
شود، هر آس آه آن غذا را بر  در صورتي آه استاندارد خاصي براي غذايي در نظر گرفته  

خالف آن استاندارد يا به صورتي آه امكان اشتباه با غذايي آه داراي استاندارد مزبور 
سازي يا تبليغ آند و يا به فروش رساند، مجرم  گذاري، آماده بندي، عالمت بسته باشد،  مي

  . شود مي شناخته



w
w
w
.f
o
o
d
b
a
r
a
n
.c
o
m

 ٩٥

  
  ٦ماده 

هر آس آه با فريب خريدار غذايي را آه مطابق با ماهيت، ترآيبات، آيفيت و يا مواد مورد  
  . شود درخواست خريدار نباشد به وي بفروشد، مجرم شناخته مي

  
  ٧ماده 

هر آس آه غذايي را تحت شرايط غير بهداشتي به فروش رساند يا، آماده سازي يا  
  . شود مجرم شناخته مي  براي فروش نگه داري آند، بندي آند و يا بسته

  
  ها واردات، ضمانت و دفاع: بخش سوم

  ٨ماده 
اي آه با مقررات اين قانون مطابقت  واردات هر ماده  ،)ب(بر اساس مقررات بند ) الف

  . باشد ممنوع مي  ندارد،
سيدن در شود، در صورت به فروش ر............. اگر غذايي آه قرار است وارد ) ب

توان آن ماده را براي  مي   گيرد، نقض مقررات اين قانون صورت مي......... 
وارد آرد .......... زني مجدد يا باز فرآوري هماهنگ با مقررات اين قانون، به  برچسب

ماه از تاريخ ورود، اقدامات فوق بر روي آن  ماده  صورت  ٣و در صورتي آه ظرف 
گردد، آن  ماه و يا فرصتي آه توسط وزير تعيين مي ١رف واردآننده بايد ظ  نگيرد،

ماده را صادر نمايد و در صورتي آه صادر نشود ، به دستور وزير ضبط و تعيين تكليف 
  . گردد

  
  ٩ماده 

اي  اي را به فروشنده آننده و يا داللي نبايد ماده هيچ توليدآننده يا توزيع) الف
صي آه  فروشنده بتواند از ماهيت و بفروشد مگر با ضمانت آتبي در فرم مخصو

توان آن ماده را قانونًا بر  گردد به نحوي آه  مشخص باشد مي آيفيت آاال مطلع
  . اساس مقررات اين قانون به فروش رساند

نامه آاذب  را نقض آند يا ضمانت) الف(در صورتي آه شخصي مقررات  بند ) ب
  .شود مجرم شناخته مي  اعطاء آند،

  
   ١٠ماده 

قابل (اثبات موارد زير براي خوانده دفاع  رسيدگي به هر جرم ارتكابي تحت اين قانون،  در
  :شود تلقي مي) قبول

نامه آتبي طبق  است و ضمانت خوانده غذا را از شخص ديگري خريداري آرده  )الف
اين قانون دريافت نموده و سپس غذا را با همان شرايط خريداري شده، به  ٩ماده 

  .است فروش رسانده
توانسته اطمينان حاصل آند آه فروش آن ماده ناقض مقررات اين  منطقًا نمي) ب 

  .باشد قانون مي
وي تبليغي را براي انتشار به صورت  در رابطه با جرايم مربوط به انتشار آگهي، ) ج

  . معمولي دريافت آرده و دليلي نداشته تصور آند آه جرمي اتفاق خواهد افتاد
  

رات مربوط به استانداردها و امنيت غذايي و ساير مقر: بخش چهارم
  موارد 

   ١١ماده 
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تواند نسبت به وضع مقرراتي در  بدون خدشه به ساير مقررات اين قانون، وزير مي) الف
  الخصوص موارد ذيل، اقدام نمايد،  خصوص استانداردهاي غذايي و علي

   :دتواند مقرراتي را نسبت به موارد ذيل وضع نماي وزير مي) ب
دن يك مادة غذايي يا گروهي از مواد غذايي به واسطه وجود بوي قلببراي اعالم ت .١

 ،اي خاص يا گروهي از مواد خاص در آن يا افزودن يا استخراج يا حذف ماده
  نسبت به  .٢

  بندي، عرضه، نمايش و تبليغ براي فروش غذا، بسته  گذاري، برچسب) الف
  دي غذا، بن اندازه، بعد و ساير خصوصيات بسته) ب
اي خاص در غذا جهت جلوگيري از گمراه شدن يا فريب خوردن  استفاده از ماده) ج

آننده يا خريدار در خصوص آيفيت، آميت ، خصوصيات ، ارزش، ترآيب، اثرات،  مصرف
   ،آننده يا خريدار به سالمت مصرف  يا امنيت غذا و جهت جلوگيري از آسيبماهيت 

و ساير  استحكام ، قدرت ، خلوص، آيفيت استاندارد ترآيب ، تعيينبراي  .٣
  خصوصيات هر ماده غذايي يا مواد تشكيل دهنده آن، 

   جهت تضمين هماهنگي با اين قانون،  نسبت به واردات و صادرات ماده غذايي، .٤
سازي، حمل و آزمايش  بندي، ذخيره بسته  داري، سازي، نگه نسبت به روش آماده .٥

آننده و خريدار و جلوگيري از آسيب به  صرفماده غذايي به منظور حفظ سالمت م
  ها،  آننده و رعايت استانداردهاي بهداشتي در اين گونه فعاليت مصرف

نسبت به حمل آاالهايي آه تحت مقررات اين قانون قرار دارند و از جمله  .٦
   هاي مورد استفاده در وسائل نقليه مربوطه، پروانه

داري دفاتر و سوابقي آه هيأت، جهت جهت الزام فروشندگان مواد غذايي به نگه  .٧
  عمل آرد و اجراي مناسب اين قانون، الزم تشخيص مي دهد،

جهت تأمين بررسي و تجزيه و تحليل ماده غذايي در راستاي اهداف اين قانون و  .٨
   ي آن، جهت تعيين تعرفه پرداختي براي اين بررسي و نحوه

  اين قانون يا هر هدف ديگر،برداري از مواد در راستاي اهداف  جهت تأمين نمونه .٩
  جهت حذف يك ماده غذايي از تمام يا برخي از مقررات اين قانون و شرايط آن،   .١٠
يا افراد / شود و نسبت به اعطاي پروانه به امالآي آه مواد غذايي در آن تهيه مي  .١١

  دست اندر آار تهيه اين مواد، و 
بايد يا مي تواند تعيين  گيري در مورد ساير مواردي آه به موجب اين قانون تصميم .١٢

  .شود
وزير بايد قبل از وضع مقررات، با هيأت و ساير سازمانهايي آه به نظر وي نمايندگي  )ج 

گيرد، مشورت  اشخاصي را دارند آه منافعشان با وضع مقررات به شدت تحت تأثير قرار مي
   د،تواند بدون مشورت مقرراتي را وضع آن نمايد مگر در موارد اضطراري آه مي

است،  شده ارتكاب هر عملي مغاير با مفاد هر گونه مقرراتي آه به موجب اين ماده وضع ) د
  . باشد از سوي هر شخصي جرم مي

اي را  ده شود افزودن عنصر يا ما اگر مقرراتي آه تحت اين قانون يا ساير قوانين وضع مي) ه
گر ناقض مقررات مذآور باشد، به غذا منع و يا محدود سازد، افزودن ماده يا عنصر مزبور، ا

  . آند شود آه ماده غذايي را به ماده مضر براي سالمت تبديل مي اين گونه تلقي مي
شود ترآيب خاصي را براي ماده  اگر مقرراتي آه تحت اين قانون يا ساير قوانين وضع مي) و

محدود سازد، غذايي در معرض فروش تعيين آند و يا افزودن ماده يا عنصري را به آن منع يا 
شود آه خريدار، ماده غذايي را آه با   طور در نظر گرفته ميدر راستاي اهداف اين ماده اين

شرايط و مفاد مندرج در مقررات مزبور مطابقت داشته تقاضا آرده است مگر آنكه خالف آن 
   ثابت شود،

هر يك از مفاد اين مقرراتي را در رابطه با اعمال   تواند پس از مشورت با هيأت،وزير مي) ز
  . قانون، وضع نمايد
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  مديريت و اجرا: بخش پنجم

  ١٢ماده 
a.  به منظور ارايه مشاوره به او و انجام ساير وظايفي که تعيين  هيأتي را وزير بايد

  .کند، تشکيل دهد مي
b.  اعضاي هيأت بايد متشکل باشد از اشخاص با تجربه در توليد، توزيع يا مصرف غذا يا

هاي رسمي از  علمي، فني، مديريتي يا تجاري غذا و مقامي  داراي تجربه
 .کند هايي که وزير تعيين مي بخش

c. ها بايد منتشر  هيأت بايد به صورت منظم به وزير گزارش ارايه دهد، اين گزارش
 .شوند، مگر اين که وزير طور ديگري تصميم بگيرد

d. ر بررسي مسايل هايي را به منظو تواند گروه چه وزير الزم تشخيص دهد مي چنان
 .هايي از سالمت و استاندارد غذا زير نظر هيأت تشکيل دهد خاص يا جنبه

  
  ١٣ماده 

a( تواند در هر ساعتي که براي انجام وظايف خود مناسب تشخيص  بازرس مجاز مي
  : دهد مي
i.  به هر مکاني که به عقيده او در آن جا موادي که اين قانون در مورد آن قابل

شده  شوند، وارد بندي، انبار يا پخش مي گهداري، بستهاعمال است، توليد، ن
چنين  هم. برداري کند ها نمونه مواد مذکور را مورد بررسي قرارداده و از آن

بندي، انبار يا  تواند هر چيزي را که به عقيده او براي تهيه، نگهداري، بسته مي
تفاده قرارگيرد، تواند مورد اس گيرد يا مي توزيع اين مواد مورد استفاده قرار مي

 .بازرسي کند
ii. اي را که بنا بر داليل متعارف به عقيده  هرگونه هواپيما، کشتي يا وسيله نقليه

اي که مشمول مقررات اين قانون است، حمل  ها هر ماده او از طريق آن
شود، متوقف، بازرسي يا توقيف کند و مواد مذکور را مورد بازرسي قرارداده  مي

 .برداري کند اف مقرر در اين قانون نمونهها براي اهد و از آن
iii.  هر پاکت يا ظرفي را که به عقيده او حاوي موادي است که اين قانون در مورد

 .گردد، باز کرده و مورد بررسي قراردهد ها اعمال مي آن
iv.  دفاتر، اسناد يا ساير مکتوباتي را که در اماکن مذکور در پاراگراف)i ( قراردارند و

مطالبي در ارتباط با اجراي اين قانون در باره ي مواد مشمول  به عقيده او حاوي
 .ها تصوير يا رونوشت تهيه نمايد اين قانون هستند بررسي کند و از آن

v. ها  هر زمان که الزم است موادي را که به عقيده او از طريق يا در ارتباط با آن
 .است، توقيف يا مصادره کند مقررات اين قانون نقض شده

b( کند بايد در صورت تقاضا، مدرک  ازي که مطابق مقررات اين بخش اقدام ميبازرس مج
  .شناسايي خود را ارايه دهد

c( دار بر  چه مالک، متصرف، شخصي که مسؤول اماکني است که بازرس صالحيت چنان
است يا هر شخصي که در اين اماکن قرار  به آن جا وارد شده) a(بند ) i(اساس پاراگرف 
کاري نکنند يا اطالعاتي که او  تيارات بازرس به صورت متعارف با او همدارد، در حدود اخ

  .به صورت متعارف الزم دارد، در اختيارش قرار ندهند، به مجازات محکوم خواهند شد
d(  هر شخصي که در مقابل بازرس مجاز حين انجام وظايف او مقاومت کند يا مانع انجام

گردد يا براي منع او از انجام وظايف در  وظيفه توسط بازرس مطابق مقررات اين قانون
 .چارچوب اين قانون تالش کند مجرم است و به مجازات محکوم خواهد شد
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e( به صورت کتبي يا شفاهي به بازرس مجازي که مشغول انجام " هر شخصي که عمدا
کننده ارايه دهد،  وظايف خود مطابق مقررات اين قانون است اطالعات غلط يا گمراه

 .به مجازات محکوم خواهدشد مجرم است و
f(  بازرس مجاز بايد پس از حصول اطمينان از اين که مقررات اين قانون در مورد کاالي

 .است، ماده مذکور را از توقيف خارج کند شده رعايت شده توقيف
g( باشد و مالک آن يا  اي را توقيف کرده چه بازرس مجاز مطابق اين قانون ماده چنان

کردن اين ماده راضي  تصرف اوست در زمان توقيف به معدوم شخصي که ماده مذکور در
باشد ممکن است ماده مذکور تخريب گردد يا به طريق ديگري که بازرس مجاز تضمين 

چه مالک يا شخصي که ماده در تصرف اوست راضي به  چنان. کند معدوم شود مي
از دادگاه تقاضا کند، کردن آن را  تواند تخريب يا معدوم تخريب آن نباشد، بازرس مجاز مي

 .دهد صادر کند تواند هر رأيي را که مناسب تشخيص مي دادگاه مي
h( اي بر اساس پاراگراف  چه ماده چنان)a ( بند)اين ماده توقيف شده باشد و مالک آن ) ١

مطابق اين قانون مرتکب جرم باشد، کاال ممکن است به دستور دادگاه تخريب و يا به 
 .ددي ديگري معدوم گر شيوه

i( جا  به شخصي که ماده توقيف شده بر مبناي اين قانون را بدون اجازه بازرس مجاز جا
کند، تغييردهد يا به هر طريقي در آن دخالت نمايد، مجرم است و به کيفر محکوم 

 .خواهد شد
j( توان در  است به تشخيص بازرس مجاز مي هر ماده را که مطابق اين قانون توقيف شده

اند نگهداري يا انبار کرد يا به تشخيص او به هر مکان  يف شدههمان اماکني که توق
 .مناسب ديگري منتقل نمود

k( هايي  ها را يا نمونه است يا نمونه آن کرده اي را که توقيف تواند هر ماده بازرس مجاز مي
هاي رسمي  است جهت تجزيه و تحليل يا آزمايش به آزمايشگاه را که خود او برداشته

 .ارايه دهد
  

  ١٤ه ماد
a( اي که در آن به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به تجارت  هيچ شخصي نبايد در منطقه

غذا يا کسب و کاري مرتبط با فروش غذا اشتغال دارد به عنوان بازرس مجاز انتخاب 
  .گردد

b( داري که توسط وزير به عنوان مدير در آزمايشگاه رسمي استخدام  هر مأمور صالحيت
است  اي را که بر اساس اين قانون برداشته ت ممکن، نمونهاست بايد در اسرع وق شده

است  برداري کرده داري که نمونه تجزيه و تحليل يا آزمايش کند و به بازرس صالحيت
نامه بايد به  اي حاکي از نتيجه تجزيه و تحليل با آزمايش ارايه دهد، گواهي نامه گواهي

 .م گرددکند، تنظي شکلي که وزير با مشورت هيأت تعيين مي
  

  ١٥ماده 
کننده را تحت  تواند در ارتباط با هر موضوعي که به نظر او منافع عمومي مصرف وزير مي

هايي از هر  دهد، به مأمور عمومي دستوردهد که جهت تجزيه و تحليل نمونه تأثير قرارمي
ن ماده غذايي تهيه کند، مأمور عمومي داراي کليه اختيارات مقرر براي بازرس مجاز در اي

  .قانون خواهد بود و در رابطه با او اين قانون مانند خود بازرس اعمال خواهد شد
  

  ١٦ماده 
a( تواند به هر شخصي که در زمان صدور دستور يا پس از آن به کسب و کاري  وزير مي

اي است که اين قانون  کردن و يا استفاده از هر ماده اشتغال دارد که متضمن توليد، وارد
گردد، دستور دهد در موقعي که به موجب دستور مذکور تعيين  ل ميدر مورد آن اعما
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ي استفاده ماده مذکور که  شده را در مورد ترکيب و نحوه گردد، جزئيات تعيين مي
است يا در تهيه ماده  شده يا در روند کسب و کار جهت فروش اختصاص يافته فروخته

  .است ارايه دهد غذايي مورد استفاده قرارگرفته
b(  تحديد عموميت حکم بند بدون)a (الذکر، دستوري که مطابق اين بند صادر  فوق

 :توان اعالم جزئيات زير را تقاضا کرد شود، مي مي
i. جزئيات مربوط به ترکيب و فرمول شيميايي ماده 
ii. اي که طبق آن اين ماده براي تهيه ماده غذايي مورد  جزئيات مربوط به شيوه

 .ت مورد استفاده قرارگيرداست يا قرار اس استفاده قرارگرفته
iii.  جزئيات راجع به تحقيقاتي که به منظور تعيين مضار يا ديگر اثرات احتمالي ماده

شده با استفاده از آن بر بهداشت و ميزان ضرر يا تأثير آن توسط  يا محصول توليد
 .است شخص شاغل به کسب و کار مورد نظر يا براي آگاهي او انجام شده

iv. قاتي که به منظور تعيين اثر جمعي ماده بر سالمت جزئيات راجع به تحقي
کند توسط شخص شاغل به  شخصي که به مقدار متعارف از آن استفاده مي
 .است کسب و کار مورد نظر يا جهت آگاهي او انجام شده

c( شده يا اطالعات  هيچ کدام از جزئياتي که بر مبناي دستور مقرر در اين بخش ارايه
است  که با استفاده از جزئيات مذکور به دست آمده مربوط به کسب و کار شخصي

مگر . نبايد بدون رضايت مکتوب قبلي شخص شاغل به کسب و کار مورد نظر افشا گردد
براي انجام وظايف مقرر در اين قانون، هر شخصي که جزئيات يا اطالعات مذکور را بدون 

  .م خواهد شدرعايت مقررات اين بند افشاء کند مجرم است و به مجازات محکو
  

  هاي حقوقي تعقيب: بخش ششم
  ١٧ماده 

a(  در صورت محکوميت شخص به دليل ارتکاب يکي از جرايم موضوع اين قانون، دادگاه
تواند عالوه بر مجازاتي که به موجب قانون قابل اعمال است، هر مجوزي را که  مي

  .است، ابطال کند مطابق هر قانون نوشته به اين شخص اعطاء شده
b( باشد،  ه شخصي به دليل ارتکاب يکي از جرايم موضوع اين قانون محکوم شدهچ چنان

اي را که به وسيله آن يا در ارتباط با آن جرم ارتکاب  تواند دستور ضبط هر ماده دادگاه مي
است يا هر شيئي با ماهيت مشابه که به شخص محکوم تعلق دارد يا در تصرف  يافته

است، صادر کند به محض صدور اين دستور  شده اوست و به همراه ماده مذکور يافت
 .ي تعيين شده توسط دادگاه معدوم گردد مواد و اشياء مذکور ممکن است به شيوه

 
   ١٨ماده  
a( چه آزمايشگاه رسمي که ماده شمول مقررات اين قانون را تجزيه و تحليل يا  چنان

کي از آن باشد که نامه حا نامه خود را صادر کند و گواهي است، گواهي آزمايش کرده
دادگاه بدوي و ..........تواند  است بازرس مجاز مي مطابق اين قانون جرمي واقع شده

جا  تسليم شده يا نمونه در آن.......در آن جا دار محلي که ماده فروخته شده صالحيت
  .است طرح دعوا کند شده برداشته

b( وي هر بسته يا پاکت آن شود، محت هايي که به موجب اين قانون انجام مي در رسيدگي
است، مگر اين که  شود که در روي بسته يا پاکت اوصاف آن قيد شده چيزي قلمداد مي

 .خالف آن اثبات گردد
  

  ١٩ماده 
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a( ها بايد متضمن  گيرد، اخطاريه در تعقيب کيفري که بر اساس اين قانون صورت مي
باشد و نبايد  کننده تعقيبچنين نام مأمور  جزئيات راجع به جرم يا جرايم مورد ادعا و هم

  .قبل از انقضاء چهارده روز از تاريخ ابالغ قابل اعاده گردد
b(  شخصي که به دليل ارتکاب يکي از جرايم موضوع اين قانون محکوم شده و براي آن

 :اي زير محکوم خواهدشد]است به مجازات  مجازات خاص ديگر مقرر نشده
i. جزاي نقدي يا سه ماه حبس ...... ........براي ارتکاب اولين جرم به حداکثر

  يا هر دو مجازات جزاي نقدي و حبس
ii. جزاي نقدي يا شش ماه حبس .............. براي ارتکاب جرم بعدي به حداکثر

 يا هر دو مجازات جزاي نقدي و حبس
c( است به  کردن مرتکب شده چه محرز گردد مجرم جرم را به قصد اغوا يا گمراه چنان

حبس يا هر دو مجازات محکوم ............... جزاي نقدي يا حداکثر ........... حداکثر 
  .خواهدشد

  
  ٢٠ماده 

  :گردد در هر دعوايي که بر اساس اين قانون اقامه مي
a( است به  نامه تجزيه و تحليل که توسط مدير آزمايشگاه رسمي امضاء شده گواهي

مگر اين که خالف (شود  يم عنوان دليل معتبر براي اثبات موضوعات مندرج در آن پذيرفته
  :مشروط بر اين که) آن اثبات شود

i. است بتواند حضور مأمور رسمي را  نامه عليه او صادر شده شخصي که گواهي
  . است جهت بازجويي متقابل درخواست کند که تجزيه و تحليل را انجام داده

ii. خواهد آن را ارايه دهد، قبل از رسيدگي به دعوا، به شخصي  شخصي که مي
اي حاکي  نامه عليه او ارايه شود به صورت متعارف اطالعيه قرار است گواهيکه 

صورت  نامه تسليم کند، در غير اين از قصد خود به همراه تصوير گواهي
 .شود نامه دليل قلمداد نمي گواهي

b( چه پاکت يا بسته حاوي ماده شمول اين قانون، متضمن نام، نشاني يا عالمت  چنان
بندي کرده، اين امر دليلي معتبر است  که آن را توليد يا بستهشده شخصي باشد  ثبت

مگر . (است بندي شده بر اين که حسب مورد ماده توسط شخص مذکور توليد يا بسته
  )اين که خالف آن اثبات شود

c( شود، يا جهت فروش  مصرف انساني دارد، فروخته يا عرضه" اي که نوعا چه ماده چنان
ض اين است که حسب مورد براي مصرف انساني نگهداري يا منتقل گردد، فر

 .شود، تا زماني که خالف آن اثبات گردد شده يا قرار است فروخته فروخته
d( اي که مصرف انساني دارد در اماکني پيدا شود که براي تهيه، انبارکردن  چه ماده چنان

براي توليد " اي نوعا گيرند و در صورتي که ماده يا فروش آن ماده مورد استفاده قرار مي
گيرد در اماکني پيدا شود که براي  قرار مي محصوالتي با مصرف انساني مورد استفاده

شود که قرار است  شود، فرض مي کردن يا فروش اين محصوالت استفاده مي تهيه، انبار
شوند يا جهت توليد محصوالتي با مصرف انساني  اين مواد براي مصرف انساني فروخته

 .ستفاده قرارگيرند، مگر اين که خالف آن اثبات شودبراي فروش، مورد ا
e( مصرف انساني " اي که نوعا تواند در ترکيب يا تهيه هر ماده اي که مي چه ماده چنان

شوند،  جا توليد مي دارد، مورد استفاده قرارگيرد، در اماکني پيدا شود که اين مواد در آن
اند، مگر اين که  شده ظر گرفتهشود که اين مواد براي استفاده مذکور، در ن فرض مي

 .خالف اين امر اثبات گردد
  

  ٢١ماده 
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مقررات اين قانون بايد به مقررات ساير قوانين الحاق گردد و نبايد ناسخ ديگر قوانين مکتوب 
  .قلمداد شود

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٤پيوست 

  ١٩٨٣مالزي  -قانون غذا

  مقدمه: قسمت اول
  مال و اجرايي شدنعنوان اختصاري، اع - ١بخش 

  .استو در آل مالزي الزم االجرا  نام دارد ١٩٨٣اين قانون تحت عنوان قانون مواد غذايي  -١
اين قانون در تاريخي آه توسط وزير در روزنامه منتخب وي به اطالع عموم برسد  -٢

ن در هاي متفاوتي را براي اجرايي شدن اين قانو تواند تاريخ وزير مي ،شود االجرا مي الزم
  .ن کندييتعبخشهاي مختلف مالزي يا نسبت به هريك از مواد قانون، 

  تفسير - ٢بخش 
  - شود در اين قانون جز در مواردي آه مفهوم ديگري از متن برداشت مي

شامل عرضه به هر روش جهت افزايش مستقيم يا غيرمستقيم فروش يا توزيع يك " تبليغ "
  باشد؛ ماده غذايي مي

  باشد؛ مي ٣ي آارشناس منتخب طبق بخش به معنا" آارشناس"
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شامل حيوانات چهارپا و پرندگان اهلي و وحشي ، ماهي ، حشرات يا خزندگان " حيوان"
  گيرد؛ است آه تمام يا قسمتي آن مورد مصرف انسان قرار مي

آالت ، تجهيزات يا اشيايي  شامل تمام يا قسمتي از هر وسيله ، ابزار ، ماشين" دستگاه "
مورد  سازي ، نگهداري ، فروش يا تهيه هر نوع ماده غذايي ه ساخت، آماد دراست آه 
  گيرد؛ قرار مي استفاده

به معناي آزمايشگاهي است آه توسط وزير مورد تأييد قرار گرفته " آزمايشگاه تأييد شده"
  باشد؛

 و آارمندان بهداشت يا بازرسان وزارت مأمورانبه معناي هريك از " االختيار مأمور تام"
االختيار بر  بهداشت يا هر مقام يا شخص واجد شرايطي است آه توسط وزير به صورت تام

  ، منصوب گردد؛٣مبناي بخش 
  باشد؛ به معناي مدير خدمات بهداشتي وزارت بهداشت مي" مدير" 
  باشد؛ به معناي مديرآل بهداشت وزارت بهداشت مي" مدير آل "
تفريحي، فستيوال، نمايشگاهي، بازي،  شامل هر نوع گردهمايي اجتماعي،" سرگرمي"

  باشد؛ اجرا، مسابقه، ورزش يا تمرين مهارت مي
شامل هر آاالي توليد شده ، فروخته شده يا ارائه شده جهت ) غذايي(ماده خوراآي" 

استفاده خوراآي يا نوشيدني توسط انسان و يا آااليي است آه در ساخت يا ترآيب ، 
مورد استفاده قرار ) خوراآي يا آشاميدني(ماده غذايي  آماده سازي يا نگهداري هر نوع

  شود؛ جات ، مواد جويدني و عناصر سازنده آنها مي گيرد و شامل شيريني مي
به معناي آوردن يا باعث ورود شدن به مالزي از طريق زميني، دريايي يا هوايي " واردات "

ورود مواد غذايي آه ثابت باشد اما شامل  جهت فروش از هر جايي خارج از خاك مالزي مي
اند بدون هرگونه انتقال  شود با همان خودرو يا آشتي يا هواپيمايي آه به مالزي آورده شده

  شود؛ ديگر قرار است از آشور خارج شوند ، نمي  به وسيله نقليه
شامل هر فرد اعم از مالك، ارسال آننده، گيرنده، نماينده يا دالل است آه " واردآننده "

  ا مسوول نگهداري يا آنترل غذاي وارداتي است؛متصرف ي
شامل هر نوع عالمت، عالمت تجاري، نشانه يا مطلب تصويري يا توصيفي " برچسب "

است آه روي ماده غذايي نوشته، چاپ، استنسيل، حك، نقاشي و يا برجسته شده 
  باشد يا به آن الصاق شود و يا به نوعي همراه با ماده غذايي باشد؛

شامل بررسي فيزيكي ، ميكروبيوژيك، شيميايي، سرولوژيك، ارويولوژيك " شكيبررسي پز"
تواند نمونه برداري از بافت يا مواد زائد را جهت بررسي شامل  و آزمايشاتي است آه مي

  گردد؛
شامل هرچيزي است آه آل و يا بخشي از ماده غذايي در آن يا از طريق آن " بندي  بسته"

بندي شود و  د، گنجانده شود، قرار گيرد يا به طريقي بستهپوشش داده شود، احاطه شو
  باشد؛ شامل هر نوع سبد، سطل، آازيه، ظرف و مخزن اعم از باز و بسته نيز مي

  - شامل" ملك"
ساختمان، چادر يا بناي دائمي به تنهايي و يا  همراه با زميني آه بر روي آن قرار : الف

گيرد و هر وسيله نقليه  مورد استفاده قرار ميگرفته است و همينطور هر زمين مجاور آه 
  اعم از ماشين، آشتي يا هواپيما؛ و 

هر خيابان ، محوطه باز يا مكان عمومي، دوچرخه يا هر وسيله  ٤در خصوص بخش : ب
بندي ، انبار آردن، حمل ، توزيع يا  نقليه مورد استفاده جهت آماده سازي، نگهداري ، بسته

  باشد؛ مي فروش هر نوع ماده غذايي
  شود؛ شامل ساخت ، پردازش و هر نوع عمليات مي" آماده سازي"
اي از آنها آه براي بازرسي تا  شامل ضبط مواد غذايي به طور آلي يا نمونه" و موم مهر"

  شود؛ آماده شدن نتيجه مي
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، تحويل يا  شامل عرضه، نگهداري، در معرض فروش قرار دادن، انتقال ، حمل" فروش"
براي فروش يا تبديل ، صورت بندي ، تبديل و حمل يا تحويل براي فروش  سازي آماده
  شود؛ مي

باشد و شامل بخش سخت،  به معناي هر نوع گياه يا بخشي از آن مي" مادة گياهي"
ريشه، پوسته، دآمه، ريزدم، برگ، ساقه، گل، جوانه، شاخه، ميوه، دانه و عصاره آنها 

  شود؛ مي
  

  مديريت و اجرا: قسمت دوم
  االختيار تام مأمورانانتصاب آارشناس و  - ٣بخش 

تواند در صورتي آه الزم بداند تعدادي آارشناس را براي مقاصد اين قانون  وزير مي -١
وزير بايد . منصوب نمايد ومقرراتي را در خصوص شرايط، وظايف و نحوه عملكرد آنها وضع آند

يه نمايد و اين فهرست در فهرستي از آارشناسان منصوب شده تهيه يا اقدام به ته
  .زمانهاي متقضي مورد تجديد نظر قرار گيرد

االختيار را جهت اجراي مقاصد اين   تواند در صورت صالحديد تعدادي مأمور تام وزير مي -٢
االختيار، گواهينامه اختيار اعطا شود آه اين  قانون منصوب نمايد و بايد به هر مأمور تام

آيد معتبر و دال بر  وقي آه تحت اين قانون به عمل ميگواهينامه در هر رسيدگي حق
  ].مگر خالف آن ثابت شود[باشد اختيارات مأمور مي

آنندگان تلقي  اي آه مؤثر بر منافع عمومي مصرف تواند در خصوص هر مسأله وزير مي -٣
مورد برداري و آن را  آند، به هر مأمور دولتي اختيار دهد آه از هر نوع ماده غذايي نمونه مي

االختيار را در آن رابطه داشته  تام مأمورانبررسي قرار دهد و آن مامور بايد آليه اختيارات 
  .شود االختيار شناخته مي باشد و از نظر اين قانون به عنوان مأمور تام

االختيار منصوب شده براساس اين بخش، به عنوان  تام مأمورانآارشناسان و  -٤
  .شوند ون جزا شناخته ميمستخدمين دولت به تعبير قان

  
  

  االختيار اختيارات مأمور تام - ٤بخش 
  -تواند در ساعات متعارف جهت انجام وظيفه االختيار مي  مأمور تام -١

وارد هر ملكي آه به اعتقادي مواد غذايي تحت شمول اين قانون در آن نگهداري ،  - الف
ود و هر نوع ماده غذايي را شود، بش بندي ، ذخيره، حمل ، توزيع و يا فروخته مي بسته

اش جهت  برداري آند و هرچيزي را آه به عقيده مورد بررسي قرار داده و از آن نمونه
، توزيع يا فروش ماده غذايي مورد استفاده  بندي، ذخيره، حمل  سازي؛ نگهداري، بسته آماده

  گيرد يا قابليت استفاده دارد، تحت بررسي قرار دهد؛ قرار مي
اي را آه به داليل معقول معتقد است در آن مواد  ا، آشتي يا وسيله نقليههر هواپيم -ب

شود، متوقف ، جستجو يا بازداشت آند و مواد  غذايي تحت شمول اين قانون حمل مي
  برداري آند؛  غذايي داخل آن را مورد بازرسي قرار دهد و از آن براي مقاصد اين قانون نمونه

باشد، باز آند  حاوي مواد غذايي مشمول اين قانون مي اي را آه معتقد است هر بسته - ج
  و مورد بررسي قرار دهد؛

يابد و به اعتقاد وي  مي" الف"هر آتاب، سند يا گزارشي را آه در امالك مذآور در بند  - د
حاوي اطالعاتي مربوط به اجراي اين قانون در خصوص مواد غذايي مشمول آن باشد، مورد 

  آپي يا خالصه تهيه آند؛ بررسي قرار دهد و از آن
دستور ارائه آارت شناسايي ثبت ملي، گواهينامه ثبت شرآت يا هر سند مرتبطي را _ هـ

  بر اساس صالحيت خود در اين خصوص صادر آند؛
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 ١٠٤

به مدتي آه الزم است هر نوع ماده غذايي يا تجهيزاتي را آه معتقد است بدان وسيله  -و
تواند ارتباطي با تخلف مزبور داشته باشد،  ته يا ميتخلفي از مقررات اين قانون صورت گرف

  مصاده يا بازداشت آند؛
بندي،  سازي ، نگهداري ، بسته هر نوع ماده غذايي يا تجهيزاتي را آه آماده -ز

گذاري يا  ، توزيع يا فروش آن مغاير با اين قانون به نظر برسد ، عالمت سازي، حمل ذخيره
  مهر و مم نمايد؛

  .االختيار بايد در صورت نياز گواهينامه اختيارات خود را ارائه آند مأمور تام -٢
است و يا  ١هر مالك، متصرف، يا شخصي آه مسوول امالك مذآور در بند الف زير بخش  -٣

االختيار همكاري قابل قبول را در  هر شخص ديگري آه در آن امالك باشد و با مامور تام
آند در اختيارش قرار  تعارفي را آه وي درخواست ميحدود اختياراتش ننمايد يا اطالعات م

سال حبس يا جزاي  ١ندهد مرتكب جرم شده است و در صورت احراز مجرميت به حداآثر 
  .شود نقدي و يا هر دو محكوم مي

االختيار شود يا آارشكني آند يا از اجراي  هر شخصي آه مانع انجام وظايف مأمور تام -٤
آورد يا شروع به ممانعت آند، مرتكب جرم شده است و در حكم توقيف ممانعت به عمل 

  .شود سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محكوم مي ١صورت احراز مجرميت به حداآثر 
تواند هر شخصي را آه معتقد است براساس اين قانون يا مقررات  االختيار مي مأمور تام -٥

، در صورتي آه آن شخص در شود مرتكب جرم شده ديگري آه تحت اين قانون وضع مي
ارائه نام و آدرس خود قصور آند يا داليل موجهي وجود داشته باشد آه نام يا آدرس 
ساختگي و آذب ارائه آرده يا احتمال فرار آردن وي برود، بدون نياز به مجوز جلب آند، 

  . شود مشروط بر آنكه پس از جلب به طريق مقرر در آيين دادرسي آيفري با فرد مزبور رفتار
هر شخصي که عامدًا گزارشات غلط يا گمراه کننده کتبي يا شفاهي در اختيار هر  -٦

مأموري که مشغول انجام وظايف مقرر در اين قانون است قرار دهد، مرتکب جرم شده و در 
  .سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم مي شود ١صورت احراز مجرميت به حداکثر 

در ) توقيف شده(ار بايد هر ماده غذايي را که توسط وي مصادره شده مأمور تام االختي -٧
  .صورتي که متقاعد شود مغايرتي با مواد اين قانون ندارد، آزاد کند

اگر مأمور تام االختيار غذايي را توقيف کند و مالک يا متصرف ماده غذايي در زمان توقيف  -٨
اعالم نمايد، مي توان غذا را از بين برد يا به ، کتباًٌ رضايت خود را نسبت به از بين بردن آن 

دستور مأمور تام االختيار ترتيب ديگري براي آن اتخاذ کرد و اگر مالک يا متصرف راضي به از 
بين بردن آن نباشد، مأمور تام االختيار مي تواند جهت از بين بردن يا تعيين تکليف ماده 

اند در اين خصوص صرفنظر از آنکه مالک يا غذايي به دادگاه درخواست دهد و دادگاه مي تو
  .متصرف مرتکب جرمي براساس اين قانون شده يا نشده است، قرار مقتضي صادر کند

اگر مأمور تام االختيار ماده غذايي را که ماهيتًا فاسد شدني است توقيف کند و مالک يا  -٩
اده غذايي مذکور جهت متصرف با از بين بردن آن کتبًا موافقت نکند، مسووليت نگهداري م

  .جلوگيري از فساد، تضييع  يا دزدي تا تصميم دادگاه ، به عهده مالک يا متصرف مي باشد
اگر غذايي توقيف شده و مالک مجرم شناخته شده است، تعين تکليف ماده غذايي به  - ١٠

  .عهده دادگاه است 
ماده غذايي را که فاسد مامور تام االختيار مي تواند عليرغم ساير مقررات اين بخش،  - ١١

شده يا براي سالمت مضر است يا وارداتش ممنوع شده يا توسط مالک براي از بين بردن 
  .تسليم شده با پرداخت هزينه هاي متعارف، از بين ببرد

هر شخصي که مواد غذايي توقيف شده يا مهروموم شده براساس اين قانون را بدون  - ١٢
کند يا هر تغييري در آن ايجاد نمايد و يا به نحوي در آن دخالت  اجازه مامور تام االختيار جابجا

سال حبس يا جزاي نقدي  ١کند ، مرتکب جرم شده و در صورت احراز مجرميت ، به حداکثر 
  . و يا هر دو محکوم مي شود
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 ١٠٥

هر ماده غذايي که توقيف شود ممکن است به صالحديد مامور تام االختيار در ملکي  - ١٣
  . يف شده نگهداري شود و يا به دستور وي به محل مناسب ديگري انتقال يابدکه در آن توق

مامور تام االختيار مي تواند مواد غذايي توقيف شده يا نمونه اي از آن را به هر يک از  - ١٤
  . آزمايشگاه هاي مورد تاييد ، جهت آناليز و بررسي ارسال کند

ه حاضر شود و هر تخلفي از اين قانون را مورد هر مامور تام االختيار مي تواند در دادگا - ١٥
  . تعقيب قرار دهد

  
  اختيار نمونه برداري  – ٥بخش 
هر مامور تام االختيار مي تواند با پرداخت قيمت روز ماده غذايي در بازار به  -١

هرشخصي که غذايي را مي فروشد يا نماينده يا خادمش ، در هر جايي نمونه اي 
  . انتخاب و درخواست و دريافت نمايداز غذا را جهت آناليز ، 

هر مامور تام االختيار مي تواند در هر مکاني نمونه هايي از غذا را جهت آناليز بدون  -٢
پرداخت قيمت از توليد کننده يا وارد کننده يا نماينده يا خادمشان انتخاب و مطالبه و 

 . دريافت کند
خص مزبور يا خدمه يا نماينده تام االختيار فوق مي توانند از ش مأمورانهر يک از  -٣

اش بخواهند که بسته اي را که ماده غذايي مورد نظر در آن بسته بندي شده 
 . نشان دهد و اجازه دهد که مورد بازرسي قرار گيرد يا از آن نمونه برداري شود

اگر ماده غذايي براي خرده فروشي در بسته بندي باز نشده اي نگهداري مي شود  -٤
ختيار نمي تواند از هيچ شخصي درخواست کند چيزي از محتواي ، مامور تام اال

 . داخلي بسته بکاهد و به فروش رساند
هر شخصي که از درخواست مامور تام االختيار نسبت به موارد مندرج در اين بخش   -٥

سر باز زند يا آنرا ناديده بگيرد ، مرتکب جرم شده و در صورت احراز مجرميت به 
 . جزاي نقدي يا هر دو محکوم مي شود سال حبس يا ١حداکثر 

 
  رويه نمونه برداري  – ٦بخش 

در صورتي که قرار باشه نمونه اي از غذايي براي تجزيه و تحليل برداشته شود ، مامور 
تام االختياري که نمونه را خريداري يا تهيه مي کند ، بايد به اطالع فروشنده يا 

براي تجزيه و تحليل توسط کارشناس مي نماينده يا خدمه اش برساند که نمونه را 
  . خواهد

 .رويه نمونه برداري و نحوه برخورد با نمونه ها درمقررات تدوين خواهد شد
  

  گواهي کارشناس  – ٧بخش 
 . گواهي کارشناس بايد به طريقي که در مقررات مشخص مي شود تنظيم شود

يش بيني شود ، اگر روش خاصي در مقررات براي تجزيه و تحليل مواد غذايي پ
کارشناس بايد از اين روش تبعيت کند و اين امر به روشني در گواهي مشخص 

 . باشد
شخصي که غذا از او خريداري يا تهيه شده مي تواند نسخه اي از نتيجه آزمايش 

 . ماده غذايي مزبور را با پرداخت هزينه مربوطه دريافت نمايد) تجزيه و تحليل(
مايشهاي مقرر در اين قانون را نمي توان به نمايش گذارد يا هيچ نسخه اي از نتيجه آز

از آن به عنوان تبليغ استفاده کرد و هر کس آن را به نمايش گذارد يا جهت تبليغ 
سال  ١مورد استفاده قرار دهد متخلف است و در صورت احراز مجرميت به حبس تا 

  . يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم مي شود
 

  مطالبه اطالعات اختيار – ٨بخش 
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 ١٠٦

در صورتي که مامور تام االختيار براين عقيده باشد که شخصي ماده غذايي يا مواد يا 
دستگاهي را که جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، ذخيره ، حمل ، 
توزيع يا فروش غذا به کار مي رود يا ارتباط با آن دارد ، با نقض مقررات اين قانون يا 

ت آن  وضع شده در اختيار دارد ، مي تواند از آن شخص بخواهد که مقرراتي که تح
کتاب ، سند ، گزارش يا اطالعات ديگر ناظر بر در اختيار داشتن ، خريد ، فروش و يا 

  . حمل آن غذا يا ماده يا وسيله را جهت بازرسي به وي تسليم کند
اسناد و گزارشها و ساير  مي تواند از کتابها و ١مامور تام االختيار مذکور در زير بخش 

اطالعات کپي و يا خالصه اي تهيه کند و خالصه ها و کپي هاي مورد تصديق مامور 
تام االختيار، تا زماني که خالفش ثابت نشده به عنوان کپي و خالصه معتبر از 

 . اسناد تلقي مي شوند
ب جرم شده و هرکس مطالبات مقرر در اين بخش را ناديده انگارد و يا انجام ندهد مرتک

سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم  ١در صورت احراز مجرميت به حداآثر
 . مي شود

 : هر مامور تام االختيار که 
در مقام انجام وظايفش تحت مقررات اين بخش ، جنبه محرمانه کليه موضوعاتي را که : الف

  بدان پي مي برد حفظ ننمايد؛ يا 
  را جهت اجراي مقررات اين قانون با هر شخصي مطرح کند، هر يک از موضوعات مزبور : ب

سال يا جزاي نقدي و يا هر دو  ٣مرتکب جرم شده و در صورت احراز مجرميت به حبس تا 
  . محکوم مي شود

  
در خصوص جزئيات عناصر سازنده ماده ) اطالعات(اختيار مدير کل در کسب  – ٩بخش 
  غذايي 

قت کتبي وزير ، به هر شخصي که در آن تاريخ يا مدير کل مي تواند پس از اخذ مواف
پس از آن به امر توليد ، واردات يا استفاده از هر ماده اي که اين قانون بر آن حاکم 

مدير (است مشغول مي باشد ، دستور دهد که ظرف مدتي که به صالحديد وي 
معرض تعيين مي شود ، اطالعات مربوط به جزئيات کاالي فروخته شده يا در ) کل 

فروش را که مي تواند شامل ترکيبات ماده غذايي يا مواد مصرفي جهت آماده 
  . سازي آن باشد ، در اختيارش قرار دهد

، دستوري که بر آن اساس صادر مي شود مي  ١بدون لطمه به عموميت زير بخش 
 : تواند حاوي مطالبه اطالعات در خصوص موارد ذيل باشد 

  شيميايي مواد؛ جزيئات ترکيب و فرمول : الف
  جزئيات مربوط به نحوه استفاده در آماده سازي ماده غذايي؛ : ب
جزئيات تحقيقات انجام شده توسط يا با اطالع تاجر جهت تشخيص وجود و ميزان عناصر : ج

سازنده ماده غذايي در صورتيكه عنصر مورد استفاده مضر باشد يا به هر صورت ديگر بر 
  سالمت انسان اثر گذارد؛ 

جزئيات تحقيقات و استعالمهاي صورت گرفته توسط يا با اطالع شخص تاجر جهت : د
مواد بر سالمت مصرف کننده در صورت مصرف در مقادير ) آلي(تشخيص اثر تجميعي

  متعارف؛
هيچيک از جزئياتي که به موجب اين بخش تهيه مي شود و اطالعاتي که ناظر بر 

ون رضايت کتبي شخص تاجر مزبور افشا تجارت مربوط به آن جزئيات است نبايد بد
شود مگر در صورتي که وي از اين قانون تخلف کند و هر شخصي که اطالعات ناظر 
به جزئيات مزبور را افشا نمايد مرتکب جرم شده و در صورت احراز مجرميت به 

  . سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم مي شود ٥حداکثر 
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ستور دهد امالک و دستگاهها در شرايط نظافتي و بهداشتي مدير مي تواند د – ١٠بخش 
  مناسب قرار گيرند

اگر مدير يا مامور تام االختيار از طريق بازرسي يا گزارش مامور تام االختيار قانع شوند 
که ملک يا دستگاهي که جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، ذخيره 

مي رود يا به نوعي مرتبط با ماده غذايي  سازي ، حمل ، توزيع يا فروش غذا به کار
تحت بررسي مي باشد در شرايطي قرار دارد که با مقررات بهداشتي تطابق ندارد 
، مدير مي تواند با اخطار کتبي به متصرف يا مالک محل يا دستگاه مزبور ، دستور 
دهد که ظرف مدت زماني که در دستور مشخص مي شود ملک يا ماشين آالت در 

مناسبي از نظر نظافت و بهداشت قرار گيرند به نحوي که نظر مدير يا مامور  شرايط
  . تام االختيار وي جلب گردد

اگر پس از گذشتن مهلت مقرر در ماده فوق ، مدير يا مامور تام االختيار وي ، نسبت به 
نظافت و شرايط بهداشتي محل يا دستگاهها قانع نشوند مي توانند با اخطار کتبي 

  -رف يا مالک محل يا ماشين آالت دستور دهند کهبه متص
ملک مزبور جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، ذخيره سازي ، استعمال ، : الف

  توليد و يا ارائه غذا مورد بهره برداري قرار نگيرد؛ و 
دستگاهها تا زماني که مامور تام االختيار به متصرف يا مالک محل يا ماشين آالت : ب
هي کتبي مبني بر اينکه ملک يا دستگاه مزبور در شرايطي قرار گرفته که با الزامات گوا

بهداشتي و سالمت هماهنگ مي باشد اعطا نكرده، جهت آماده سازي ، نگهداري ، 
  . بسته بندي ، استعمال ، توليد يا ارائه ماده غذايي مورد استفاده قرار نگيرند

دستوري به وي داده شده  ٢راساس زير بخش مالک يا متصرف ملک يا دستگاهها که ب
مي تواند پس از دريافت دستور ، کتبًا از مدير يا مامور تام االختيار وي درخواست 

  . کند که از ملک يا دستگاهها بازرسي به عمل آورند
روز پس از دريافت درخواست توسط مدير يا مامورش ،  ٧مامور تام االختيار بايد ظرف 

قدام نمايد و در صورتي که قانع شد محل يا ماشين آالت در نسبت به بازرسي ا
شرايط مناسبي از نظر الزامات بهداشتي و سالمت قرار داده شده اند ، گواهينامه 

 . اي در اين خصوص به مالک يا متصرف بدهد
روز از تاريخ دريافت درخواست توسط مدير يا مامور تام االختيار وي در اين  ٧اگر ظرف 

زرسي انجام نشود ، عدم بازرسي به منزله اعطاي گواهي در خصوص خصوص ، با
 . ملک يا دستگاهها تلقي مي شود

به مالک يا متصرف محل يا ماشين آالت داده شود و  ٢اگر دستوري طبق زير بخش 
متعاقبًا گواهي به مالک يا متصرف داده نشده باشد يا شرايط به منزله اعطاء 

 : گواهي نباشد ، هر کس 
قسمتي از ملک را جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، ذخيره سازي يا : الف

فروش استفاده و يا وسيله نقليه اي را جهت حمل ، توزيع يا فروش هر نوع ماده غذايي 
  نگهداري يا استعمال کند يا 

يا جهت آماده سازي ، نگهداري ، بسته بندي ، استعمال ، توليد ) مزبور(از ماشين آالت : ب
  ارائه هر نوع ماده غذايي استفاده کند، 

سال يا جزاي نقدي و يا  ٥مرتکب جرم شده است و در صورت احراز مجرميت به حبس تا 
  . هر دو محکوم مي شود

  
  تعطيل کردن محلهاي غيربهداشتي  – ١١بخش 

قانع ، در صورتي که ) نماينده اش(مدير يا ماموري که از طرف او در اين خصوص اختيار دارد 
شوند ملکي در شرايط غير بهداشتي و نامناسب قرار دارد و براي سالمت انسان مضر مي 

 ١٤باشد مي توانند کتبا دستور تعطيلي محل آماده سازي يا فروش غذا را به مدت نهايتا 
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روز صادر کنند و مالک يا متصرفي که طبق اين دستور عمل ننمايد مرتکب جرم شده و در 
  . سال يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم مي شود ٥ت به حبس تا صورت احراز مجرمي

  
  

  انتشار محکوميت در روزنامه  – ١٢بخش 
اطالعيه اي حاوي نام و شغل شخصي که مجرميت او در اين قانون به اثبات رسيده است 
، همراه با آدرس محل کار وي ، ماهيت جرم و نوع مجازات در هر روزنامه اي که در مالزي 

خشهاي مختلف آن منتشر مي شود ، چاپ خواهد شد و دادگاه بايد مجرم را اجبار به يا ب
جزاي نقدي را خواهد ) بخشي از (پرداخت هزينه انتشار آن نمايد و اين هزينه حکم 

  . داشت
  

  جرائم و مستندات: قسمت سوم
  تقلب  – ١٣بخش 

   -هرکس غذايي را آماده سازد يا به فروش رساند که
  ماده سمي يا مضر يا آسيب زننده به سالمت به کار رفته باشد؛ در آن : الف
  حاوي ماده اي فاسد يا نامناسب جهت مصرف انسان باشد؛ : ب
  محصول حيوان مريض يا حيواني که به علتي به غير از کشتار مرده است باشد؛ : ج
  يک سبزي فاسد باشد؛ ) فرآورده(محصول : د
  تقلبي باشد، : ه

سال يا جزاي نقدي و يا هر دو  ٥در صورت احراز مجرميت به حبس تا مرتکب جرم شده و 
  . محکوم مي شود

، نه فقط اثرات احتمالي مصرف آن سالمت يبرا يين مضربودن مصرف ماده غذاييتع يبرا
غذايي با همان ماده ماده غذايي بر سالمت مصرف کننده بلکه اثرات کلي احتمالي مصرف 

  . رديد مد نظر قرارگيباميزان مصرف متعارف نيز با  يوعنکننده  ترکيب برسالمت مصرف
 : به عموميت آن ، غذايي تقلبي است که  خدشهو بدون  ١در خصوص زير بخش 

يا رقيق شده با ماده اي باشد به صورتي که در مقايسه با همان حاوي يا مخلوط : الف
خواص مفيد آن ماده غذايي خالص و عادي و در شرايط سالم ، ارزش غذايي يا ساير 

  کاهش يابد يا به نوعي به ضرر خريدار يا مصرف کننده باشد؛ 
ماده يا محتوياتي کًال يا جزئًا از ترکيب آن حذف شده و به واسطه آن حذف ، ارزش : ب

غذايي يا ساير خواص مفيد آن ، کمتر از ماده غذايي مشابه در همان وضعيت باشد يا به 
  باشد؛  هندکن نوعي به ضرر خريدار يا مصرف

  حاوي يا مخلوط يا رقيق شده با ماده اي ارزانتر باشد؛ : ج
  حاوي ماده اي باشد که ميزان افزودن آن در اين قانون مجاز نيست؛ : د
  حاوي موادي بيش از حد مجاز باشد؛ : ه
با استانداردها يا جزئياتي که در مقررات وضع شده تحت اين قانون مشخص مي شود، : و

  . هماهنگ نباشد
يا به نحوي است که ) با ماده اي (مخلوط يا رنگ شده يا آغشته ، آلوده يا آماده شده : ز

  فساد يا کيفيت بد آن مي توانند پوشش داده شود؛ 
حاوي ماده حيواني يا گياهي يا معدني يا غيره فاسد يا کثيف و يا حاوي بخشي از : ح

  حيوان که براي غذا مناسب نيست باشد؛ 
  فاسد يا مسموم شده باشد؛ آلوده يا : ط
در يک بسته بندي مهر و موم شده قرار داده شده باشد و بسته بندي آسيب ديده و : ي

  قابليت حفظ محتويات را در مقابل آلودگي يا فساد از دست داده باشد؛ 
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در بسته اي قرار دارد که محتويات بسته اصلي خارج شده و محتويات جديد جايگزين آن : ک
  شده است؛ 

  
ممنوعيت فروش غذايي که از نظر محتويات ، ماهيت ، مواد تشکيل دهنده يا  – ١٤بخش 

  . کيفيت مناسب نيست
مشخص شده در اين (هرکس غذايي را بفروشد که از مواد يا کيفيت يا محتواي  -١

مورد نياز خريدار برخوردار نباشد ، مرتکب جرم ) قانون يا مقررات تنظيمي تحت آن
سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو  ٥از مجرميت به حداکثر شده و در صورت احر

  . محکوم مي شود
مورد نياز يا تقاضا مذکور در ماده فوق به معناي استانداردهاي غذايي يا مقرراتي  -٢

است که در خصوص ترکيب غذا يا ممنوعيت يا محدوديت افزودن مواد خاصي به آن 
 . ن ثابت شودبراساس اين قانون تنظيم مي شوند مگر خالف آ

 
  عدم مطابقت برچسب با استاندارد ماده غذايي – ١٥بخش 

اگر استانداردي براي ماده غذايي تعيين و تجويز شده باشد، هرکس غذايي را که با آن 
استاندارد مطابقت ندارد آماده يا بسته بندي يا تبليغ کند و يا برچسب زند به طوري که 

جود داشته باشد، مرتکب جرم شده و در صورت احراز احتمال اشتباه با غذاي استاندارد و
  . سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم مي شود ٣مجرميت به حداکثر 

  
  . برچسب زني گمراه کننده و غيره – ١٦بخش 

هرکس غذايي را به نحو کاذب ، گمراه کننده يا فريب آميز و برخالف مقرراتي که تحت اين 
نظر کيفيت ، ارزش ، مواد تشکيل دهنده  و ترکيب ، خلوص ، وزن  قانون تنظيم مي شود از 

و خصوصيات ديگر آماده يا بسته بندي کند، برچسب زند يا بفروشد ، مرتکب جرم شده و در 
  . سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محکوم مي شود ٣صورت احراز مجرميت تا 

  
  تبليغات  – ١٧بخش 

يا افزايش فروش يک ماده غذايي ، ) مشتريان(دادن  هرکس به منظور تحت تاثير قرار
شخصًا يا به نمايندگي از طرف کسي که به دنبال افزايش فروش است تبليغاتي را 
نشر دهد يا سبب انتشار تبليغاتي شود که مربوط به غذا باشد يا بتوان آن را مرتبط 

  : با غذا يا محتويات آن دانست و آن تبليغات 
تقيم يا غير مستقيم يا جزئيات مقررات وضع شده تحت اين قانون ناظر در مغايرت مس: الف

  بر حک يا الصاق جزئيات بر ماده غذايي يا بسته بندي آن باشد؛ 
  در مقررات مزبور از حک يا الصاق برغذا يا بسته بندي آن منع شده باشد؛: ب
وصيف ماده غذايي کلمه يا کلماتي را که براساس آن مقررات الزامي بوده در نام يا ت: ج

  گنجانده شود و روي ماده غذايي يا بسته بندي آن حک يا الصاق شود ، حذف کرده باشد؛ 
احتمال فريب خريدار در رابطه با مشخصات ، کيفيت ، ماهيت ، ارزش ، ترکيبات ، خلوص : د

  رود،  ، سالمت ، اصالت ، تناسب مواد ، تاريخ توليد و يا اثرات غذا يا هر يک از محتويات آن
سال حبس يا جزاي نقدي  ٣مرتکب جرم شده است و در صورت احراز مجرميت به حداکثر 

  . و يا هر دو محکوم مي شود
هرکس تبليغي را منتشر کند که مشخص کننده نام تبليغ کننده يا کسي که از طرف او 
م تبليغ مي شود يا آدرس يا محل تجارت و يا اقامتگاه تبليغ کنند نباشد، مرتکب جر

سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو  ٣شده و در صورت احراز مجرميت به حداکثر 
  . محکوم مي شود
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در خصوص شرکتها به جاي آدرس و محل تجارتخانه ، آدرس محلي که شرکت در آن شعبه 
  . دارد، کافي است

  ٢مقررات زير بخش 
  برتبليغات شفاهي يا راديو و تلويزيوني اعمال نمي شود؛ يا:الف
تاثيري بر عملكرد ساير مقررات تحت اين قانون يا هر يک از مواد اين قانون که مربوط به : ب

  . عالمت گذاري است ، ندارد
اظهاراتي که در تبليغات نسبت به نام اشخاص منتشر مي شود به عنوان مدرک معتبر 

 . در خصوص نام شخص مبلغ است، مگر خالف آن ثابت شود
اتي که طبق ساير مقررات تنظيم شده تحت اين قانون در مقررات اين بخش برتبليغ

خصوص افشا يا اسم و آدرس تاجر يا تجارتخانه و اقامتگاه سازنده يا فروشنده 
  . غذاي مورد تبليغ، منتشر مي شود، اعمال نمي گردد

 
  اختيار دادگاه نسبت به لغو پروانه و تعيين تکليف مواد غذايي – ١٨بخش 

ود شخصي مرتکب جرمي براساس اين قانون شده است ، در صورتي که اثبات ش
دادگاه مي تواند عالوه بر مجازاتهاي ديگري که قانونًا اعمال مي کند، پروانه اي را 

  . که براساس اين قانون يا قوانين تحت آن به شخص داده شده لغو کند
ند دادگاه مي توا. اگر اثبات شود شخصي براساس اين قانون مرتکب جرم شده است

با ماد غذايي که نسبت به آن جرم (دستور دهد مواد غذايي با ماهيت مشابه 
متعلق يا در اختيار وي و نيز هر چيزي که با آن مواد غذايي يافت ) صورت گرفته

  . شود ، ضبط گردد يا به دستور دادگاه از بين برود
 

  تعقيب  -  ١٩بخش 
ست بررسي و گواهينامه اي صادر اگر کارشناس، غذايي را که اين قانون بر آن حاکم ا

کرده باشد و از آن گواهينامه مشخص شود که جرمي براساس اين قانون تحقق 
يافته است ، مامور تام االختيار مي تواند قبل از رسيدگي در دادگاه صالح ، خود در 
محلي که ماده غذايي به خريدار تحويل شده يا از آن نمونه برداري شده اقدام به 

  . مايدرسيدگي ن
اگر غذايي از شخصي جهت تحليل و بررسي خريداري يا تهيه شود ، هيچ رسيدگي يا 

روز از تاريخ خريد يا تهيه غذا در خصوص فروش يا  ٩٠اقدامي نبايد پس از گذشتن 
 . جرم واقع شده تحت اين قانون ، صورت گيرد

د دست در هر رسيدگي براساس اين قانون ، محتواي بسته اي که به نظر مي رس
نخورده و سالم است و در وضعيت اصلي بسته بندي توسط توليد کننده قرار دارد، 
بايد به عنوان ماده غذايي که روي برچسب توصيف شده در نظر گرفته شود، مگر 

 . خالف آن ثابت شود
  

  سنديت ظاهري گواهي کارشناس  – ٢٠بخش 
ليز که توسط کارشناس امضا آنا) مجوز(در هر رسيدگي براساس اين قانون ، گواهينامه 

شده است به عنوان مدرکي در رابطه با مندرجات آن در نظر گرفته مي شود مشروط بر 
  آنکه 

طرفي که بر عليهش اين مدرک اقامه شده بتواند درخواست کند که کارشناس جهت 
  شهادت حضور يابد و 

قصد اقامه هيچ گواهينامه کارشناسي به عنوان مدرك دريافت نشود مگر طرفي که 
روز قبل از محاکمه به طرفي که قرار است آن گواهينامه  ١٠آن را دارد مراتب را 

 . عليهش اقامه شود طي اظهارنامه کتبي همراه با گواهينامه ارسال کرده باشد
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  امکان دستور تحليل مستقل توسط دادگاه  – ٢١بخش 

يداري شود يا براساس آن اي تهيه يا خر نمونه ٥در صورتي آه براساس مقررات بخش  -١
تواند در صورتي آه منطقي و عملي باشد،  مقررات به آن رسيدگي شود، دادگاه مي

براساس درخواست يكي از طرفين دعوي، دستور دهد بخشي از نمونه براي تحليل و 
االختيار  بررسي مجدد، به آارشناس ديگري داده شود مشروط بر آنكه از مأمور تام

  .مونه را بدين منظور باز گردانددرخواست شود آه ن
تواند دستور دهد طرفي آه درخواست بررسي مجدد را آرده هزينه آن را  دادگاه مي -٢

 .بپردازد
  

  پيش فرض فروش و غيره -٢٢بخش 
  -در هر رسيدگي براساس اين قانون

اي حاوي غذايي آه اين قانون ناظر بر آن است شامل اسم، آدرس و عالمت  اگر بسته - الف
بندي آرده باشد، مدرآي است دال  جاري شخصي آه آن را وارد آرده، ساخته و يا بستهت

مگر خالف آن [بندي شده است بر آنكه غذا توسط آن شخص وارد شده يا ساخته و يا بسته
  ].ثابت شود

گيرد و فروخته شده  اي آه معموًال جهت مصرف انسان مورد استفاده قرار مي هر ماده -ب
شود، تا زماني آه خالف آن  وش قرار گرفته و يا براي فروش نگهداري مييا در معرض فر

  .شود ثابت نشده است فرخته شد يا در معرض فروش براي مصرف انسان تلقي مي
گيرد و در ملكي آه محل  اي آه معموًال مصرف انسان مورد استفاده قرار مي هر ماده - ج

اي آه معموًال جهت توليد  شود و هر مادهسازي نگهداري يا فروش آن ماده است پيدا  آماده
گيرد و در ملكي  روند مورد استفاده قرار مي محصوالتي آه براي مصرف انسان به آار مي

سازي ، نگهداري يا ذخيره آن محصوالت است پيدا شود، تا زماني آه خالف  آه محل آماده
يا جهت توليد  شود آه به قصد فروش آن ثابت نشده به منزله اين در نظر گرفته مي

  . محصوالتي آه براي فروش جهت مصرف انسان بوده است
اي آه معموًال جهت مصرف  سازي ماده اي آه قابليت استفاده در ترآيب يا آماده هر ماده - د

است يافت ] اخير[سازي ماده  شود را دارد و در ملكي آه محل آماده انسان استعمال مي
 .شود ه جهت مصرف انسان در نظر گرفته ميشود، تا زماني آه خالف آن ثابت نشد

  
  شود اآراه دفاع محسوب نمي -٢٣بخش 

در تعقيب فروش غذايي آه مغاير با اين قانون يا مقررات وضع شده تحت آن، صورت 
شود  گيرد، ادعاي خوانده مبني بر اينكه بدون رضا عمل آرده است، دفاع محسوب نمي مي

 .ول را در جهت عدم وقوع جرم انجام داده استمگر اثبات آند آه تمام اقدامات معق
  

  فروش و غيره توسط نماينده يا خادم -٢٤بخش 
زند،  آند، برچسب مي بندي مي آند، بسته در اين قانون هرآس غذايي را آماده مي -١

شود آه به حساب خود يا به  فروشد به اين عنوان در نظر گرفته مي آند و يا مي تبليغ مي
  .اصيل و يا به عنوان خادم او اين آار را انجام داده است نمايندگي از طرف

بندي، عالمت گذاري، تبليغ يا فروش توسط نماينده يا  سازي، بسته در صورت آماده -٢
 .خادم، مسووليت رئيس يا آارفرما مسووليت اصيل خواهد بود

  
  پيش فرض مصرف انسان -٢٥بخش 

شود، فروخته شده يا ارائه شده به منظور  اگر غذاي به فروش رسد يا براي فروش ارائه -١
  .شود، مگر خالف آن ثابت شود فروش جهت مصرف انسان در نظرگرفته مي
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اي از ماده غذايي براساس اين مقررات جهت بررسي و تحليل به  خريد و فروش نمونه -٢
شود مگر فروشنده ثابت  عنوان خريد و فروش آن غذا جهت مصرف انسان در نظر گرفته مي

برداري صورت گرفته جهت مصرف انسان ارائه نشده و قصد  ند آه بخشي آه از آن نمونهآ
  .هم براين نبوده است

 .در اين قانون فروشنده آسي است آه غذايي را جهت مصرف انسان بفروشد -٣
  

  عدم افشاء اطالعات -٢٦بخش 
نبايد مجبور )اي آننده تعقيب(در تعقيب براساس اين قانون هيچ شاهد يا دادستاني  -١

شود به آسب اطالعات اعتراف آند يا ماهيت اطالعات يا نام شخصي را آه اطالعات را به 
  .وي داده است، فاش نمايد

شود نبايد  هيچ مأموري آه به عنوان شاهد يا تعقيب آننده در جريان رسيدگي وارد مي -٢
افت آرده فاش مجبور شود گزارشات محرمانه يا اسنادي را آه در سمت رسمي خود دري

 .آند يا اظهاراتي در آن رابطه انجام دهد
  

  جريان توليد و اسرار تجاري -٢٧بخش 
هر آس اطالعاتي را آه در رابطه با اجرا يا اداره اين قانون يا مقررات تنظيمي تحت آن در 
خصوص جريان توليد يا اسراري تجاري يك تجارت يا صنعت بدست آورده افشا آند، مرتكب 

سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو  ٥و در صورت احراز مجرميت به حداآثر جرم شده 
شود مگر آنكه افشا براساس مقررات اين قانون يا رسيدگي جزايي تحت اين  محكوم مي

 .قانون و يا با رضايت شخصي آه اطالعات متعلق به اوست صورت گرفته باشد
  

  آننده بندي هآننده، توليد آننده يا بست مسووليت وارد -٢٨بخش 
بندي باز نشده به فروش  اگر ماده غذايي با نقض يكي از مقررات اين قانون در يك بسته
آننده يا وارد آننده آن ماده  رسد، هر آس آه از اظهارات وي در اين رابطه برآيد آه توليد

ردآننده بندي قرار داده ، به عنوان وا غذايي بوده است و يا آن غذا را آماده آرده يا در بسته
شود و به مجازات آن  بندي آننده ماده غذايي مذآور شناخته مي ، توليد آننده يا بسته

 .شود، مگر خالفش را ثابت آند محكوم مي
 
  

  واردات ، ضمانت و دفاع: قسمت چهارم
  واردات -٢٩بخش 

، واردات هر ماده غذايي آه براساس مقررات اين  ٣و  ٢طبق مقررات زير بخشهاي  -١
  .يا قوانين وضع شده تحت آن صورت نگيرد ، ممنوع استقانون 

اگر غذايي آه در نظر است به مالزي وارد شود فرآوري شده و محصول نهايي باشد و در  -٢
گيرد،  زني صورت مي صورتي آه در مالزي به فروش رسد جرمي در خصوص برچسب

ت اين قانون، وارد زني مجدد هماهنگ با مقررا آن ماده غذايي را جهت برچسب  توان مي
  .مالزي آرد

اگر ماده غذايي مورد نظر به صورت خام يا نيمه فرآوري شده وارد مالزي شده باشد و  -٣
توان آن ماده غذايي را  يابد، مي در صورتي آه در مالزي به فروش رسد جرمي تحقق مي

ون گردد، سازي مجدد به صورتي آه هماهنگ با مقررات اين قان جهت باز فرآوري يا آماده
  .وارد مالزي آرد

سازي مجدد وارد  اگر ماده غذايي به منظور برچسب زني مجدد، باز فرآوري يا آماده -٤
ماه يا  ٢آننده ظرف  مالزي شده باشد و اقدامات مزبور بر آن صورت نگيرد، بايد توسط وارد
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ير ضبط يا آند ، صادر شود و در صورت عدم صدور ، به دستور وز مهلتي آه وزير تعيين مي
  .معدوم گردد

زني، بازفرآوري يا آماده سازي مجدد، هماهنگ با  جهت حصول اطمينان از اينكه برحسب -٥
آننده بخواهد آه اين اقدامات را  تواند از وارد مقررات اين قانون صورت گرفته است، مدير مي

  .االختيار انجام دهد در محلي مشخص و تحت نظارت مأمور تام
اي از مواد غذايي را از رعايت  مقررات اين بخش  غذايي يا دسته  اند هر مادهتو وزير مي -٦

 .معاف آند
  

  تضمين -٣٠بخش 
آننده و يا دالل ماده غذايي آه توسط وزير مشخص شده است قبل  آننده يا توزيع توليد -١

ن تابعه از دريافت ضمنانتنامه آتبي مبني بر اينكه ماده غذايي با مقررات اين قانون و قواني
  .آن هماهنگ است، نبايد غذا را به فروش رساند

تخلف آند ، مرتكب جرم شده و در صورت احراز مجرميت  ١هرآس از مقررات زير بخش  -٢
 .شود سال حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو محكوم مي ٣به حداآثر 

  
  استناد به ضمانتنامه آتبي، دفاعي قابل قبول -٣١بخش 

ش در هر تعقيب در خصوص جرم صورت گرفته تحت اين قانون يا طبق مقررات اين بخ -١
  :قوانين تابعه آن ، دفاع قابل قبولي است اگر خوانده ثابت آند

ماده غذايي آه توسط وي فروخته شده ، براساس يك ضمانتامه آتبي يا اظهار نامه  - الف
  است؛و ماهيت غذا تهيه شده ] آيفيت[آتبي امضاء شده توسط فروشنده در خصوص 

هيچ دليلي وجود نداشته آه او تصور آند مادة غذايي فروخته شده با آن ضمانتنامه يا  -ب
  اظهار نامه مغاير است و 

در صورت تطابق ماده غذايي با آن ضمانتنامه يا اظهارنامه، فروش غذا توسط خوانده  - ج
  .شد جرم تلقي نمي

مالزي نيست، به عنوان دفاع ضمنانتنامه آتبي يا اظهار نامه توسط آسي آه ساآن  -٢
شود مگر خوانده ثابت آند اقدامات الزم جهت اطمينان از  براساس اين بخش محسوب نمي

  .صحت محتويات ضمنانتنامه يا اظهارنامه را انجام داده و آن محتويات را واقعًا باور آرده است
  :د مگر خواندهشو اي در تعقيب دفاع محسوب نمي هيچ ضمانتنامه آتبي يا اظهار نامه -٣

االختيار ديگري در آن  روز پس از دريافت ، آپي آن را براي مدير يا هر مأمور تام ١٤ظرف  - الف
  رابطه، فرستاده باشد؛ 

روز پس از دريافت احضاريه، آپي ضمنانت نامه يا اظهار نامه را همراه با  ٧ظرف  -ب
آه از او ضمانتنامه يا  اظهارات آتبي مبني بر قصد استناد به آن و نام و آدرس شخصي

اظهارنامه را دريافت آرده به داديار تحويل و همزمان نيز با پست به طرف مقابل قصد خود را 
  .اعالم دارد

اي غذا را  اگر خوانده خادم يا نمايندة شخصي است آه براساس ضمانتنامه يا اظهارنامه -٤
مند شود  زاياي اين بخش بهرهتواند همچون آارفرما يا رئيس خود از م خريداري آرده ، مي

نامه  به شرط آن آه ثابت آند دليلي مبني بر باور عدم مطابقت غذا با ضمانتنامه يا اظهار
 .نداشته

  
  جريمه ضمانتنامه گمراه آننده  -٣٢بخش 

شود  هر آس در خصوص  غذايي آه توسط وي به عنوان اصيل و يا نماينده فروخته مي
مرتكب جرم شده و در صورت  ،دهد)  آذب(آنننده  راهبه خريدار ضمانتنامه آتبي گم

  .شود سال حبس يا جزايي نقدي و يا هر دو محكوم مي ٢احراز مجرميت به حداآثر 
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دليلي مبني   داده، البته اگر در دادگاه اثبات آند آه در زماني آه ضمانتنامه را تحويل مي
  .آيد ع به حساب ميبر اعتقاد به واقعي بودن مطالب مندرج در آن داشته، دفا

هيچ رسيدگي يا اقدامي نبايد پس از مبني بر آنكه  ١٩بخش  ٢مقررات زيربخش  -٢
روز از تاريخ خريد يا تهيه غذا صورت گيرد، در خصوص ضمانتنامه آذب اعمال  ٩٠گذشتن 

 . گردد نمي
  

  مقررات مختلف: قسمت پنجم
   تجميعاختيار  -٣٣بخش 

تواند  باشد مي اختيارات تام آتبي مي يراداآه از طرف مدير  االختياري مامور تام يامدير  -١
به تشخيص خود يا به تجويز وزير در خصوص جرائمي آه قابل تجميع هستند، هريك از 

شود را تجميع آند و از شخص  تخلفهاي عليه اين قانون يا مقرراتي آه تحت آن وضع مي
  .ايديت دريافت نمگمتهم مبلغي معادل حداآثر يك هزار رين

با پرداخت مبلغ فوق توسط متهم، مواد غذايي مصادره شده بايد از بين بروند و  -٢
 .رسيدگي بيشتر در خصوص آن مواد به عمل آيد

  
  اختيار وضع قانون -٣٤بخش 

تواند مقرراتي را براي آارآرد هرچه بهتر مفاد اين قانون ، بدون لطمه به عموميت  وزير مي
  :ضع آنددر موارد ذيل وآن، ) آليت(

براي تجويز استاندارد ، ترآيب ، استحكام ، قدرت ، خلوص، آيفيت، وزن ، آميت ،  - الف
  مدت ماندگاري در قفسه و ساير خصوصيات هر ماده غذايي يا مواد تشكيل دهنده آن ؛ 

  براي منع افزودن يك مادة خاص ؛ -ب
   ؛براي منع افزودن بيش از ميزان خاصي از يك مادة مجاز -پ
دن يك مادة غذايي يا گروهي از مواد غذايي به واسطه وجود يا بوي قلباي اعالم تبر -ت

   ؛اي خاص يا گروهي از مواد خاص در آن افزودن يا استخراج يا حذف ماده
  ؛سازي يا نگهداري مواد غذايي براي منع هريك از روشهاي آماده -ث 
ز گمراه شدن يا فريب اي خاص در غذا جهت جلوگيري ا نسبت به استفاده از ماده - ج

آننده يا خريدار در خصوص آيفيت، آميت ، خصوصيات ، ارزش، ترآيب، اثرات،  خوردن مصرف
   ؛آننده يا خريدار به سالمت مصرف  يا امنيت غذا و جهت جلوگيري از آسيب

براي تضمين نظافت غذا و عاري بودن ماده غذايي از آلودگي و هرگونه تقلب در مرحله  - چ
سازي، حمل، توزيع يا فروش و نظافت اماآن،  بندي، ذخيره ي، نگهداري، بستهساز آماده

بندي،  سازي ، بسته  اي آه در آماده آالت ، مخازن و ظروف و وسائل نقليه ماشين
بودن سازي، حمل ، توزيع يا فروش ماده غذايي به آار رفته و براي تضمين مناسب  ذخيره

ذا در آن صورت گرفته و الزام به فراهم آردن سازي يا فروش غ شرايط محلي آه آماده
   ؛گواهي پزشكي براي اهداف فوق به درخواست مقام داراي اختيار

بندي،  سازي ، نگهداري ، بسته براي ثبت مجوز اماآن يا افرادي آه در آماده - ح
سازي، حمل، توزيع يا فروش هر نوع ماده غذايي دخيل هستند يا در برچسب گذاري  ه ذخير
غذايي دخالت دارند و الزام به دريافت عكس  سازي مجدد ماده  ، باز فرآوري يا آمادهمجدد
   ؛براي اهداف فوق مزبورافراد 

در صورتي آته اماآن غذايي خارج از محدوده اختيارات محلي قرار گرفته ، براي اعطاي  - خ
بندي،  اري ، بستهسازي ، نگهد آه درگير يا دخيل در آماده يمجوز و ثبت اين امكان يا افراد

سازي ، حمل ، توزيع يا فروش مواد غذايي هستند و الزام به دريافت عكس افراد  ذخيره
  ؛براي اهداف فوق مزبور

مجوز دهي به وسائل نقليه حمل  از جملهد غذايي تابع اين قانون موادر رابطه با حمل  - د
  ؛غذا
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رسد يا  ه فروش ميبندي ب براي تجويز روش برچسب گذاري غذايي آه در بسته - ذ
  ؛دنموضوعاتي آه بايد يا نبايد در آن برچسبها مورد اشاره قرار گير

  ؛بندي غذا براي تجويز اندازه، بعد و ساير خصوصيتهاي بسته -ر
  ؛براي تجويز روش آناليز ماده غذايي و شكل مجوز آناليز -ز
رد تأييد نسبت به براي تجويز استانداردها و شرايطي آه بايد توسط آزمايشگاههاي مو -ژ

  ؛آناليز ماده غذايي براي اهداف اين قانون، رعايت شود
  ؛هاي مربوطه و تجويز نرخ آارشناسانبراي ثبت و مجوز دهي به آزمايشگاهها و  -س
و نسخه برداري  آارشناسآناليز ماده غذايي توسط جهت براي تجويز نرخهايي آه بايد -ش

راساس اين قانون يا ساير مقرراتي آه تحت اين قانون از نتايج تحليل و دريافت مجوز و ثبت ب
پرداخت شود آه شامل مجوزها يا ثبت ناظر بر واردات و صادرات ماده  ،شوند وضع مي

  ؛گردد غذايي نيز مي
براي تجويز نرخهاي قابل پرداخت در خصوص هر مجوز يا گواهي نامه صادره يا ثبت  -ص

شوند و ناظر بر  ي آه تحت اين قانون وضع مييا ساير مقررات قانون معتبر براساس اين
سازي، حمل ، توزيع يا فروش  ه بندي، ذخير سازي، نگهداري، بسته واردات ، صادرات، آماده

  ؛باشند ماده غذايي مي
  ؛براي منع يا قانونمند آردن فروش، تبليغات يا واردات يا صادرات هر ماده غذايي -ض
  ؛د اعطاء ضمانتنامه است و شكل آن ضمانت نامهبراي تجويز ماده غذايي آه نيازمن - ط
  ؛براي  منع فروش ماده غذايي خاص به علتي به غير از وزن - ظ
براي الزام فروشندگان غذا به نگهداري اسناد و آتب و گزارشات الزم در خصوص اجراي  -ع

  ؛دقيق و مناسب اين قانون
سال براي تخلف يا قصور  ٢آثر يت يا حبس حداگبراي تجويز جريمه حداآثر پنج هزار رين -غ

  ؛در اجراي هريك از اين مقررات
 ؛براي تجويز هر چيزي آه بتوان در مقررات مورد تجويز قرار داد -ف
  

  الغاء و ابقاء  -٣٥بخش 
 : شوند هاي زير تا جاييكه به مواد غذايي ارتباط دارند، لغو مي نامه آيين

  
  تعميم گستره اعمال قانون -٣٦بخش 

انون در حدي آه اجرايي هستند با وضع مقررات تحت اين قانون، قابل اعمال بر مفاد اين ق
  .  باشند تنباآو، سيگار، انفيه و توتون و ساير مواد مشابه مي

   

 
  
  
  
  
  

  ٥پيوست 
  
  

  پارلمان و شوراي اروپايي ٢٠٠٢/١٧٨مقررات شماره 
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  ٢٠٠٢ژانويه  ٢٨
  

غذا مقررات و اصول حاآم بر سالمت غذا و مرجع سالمتي 
  اروپايي

  
  حوزه و تعريف: فصل اول

  هدف و حوزه: ١ماده 
آنندگان در  آوري براي حمايت از سالمت بشري و منافع مصرف اين مقررات پايه اطمينان

نمايد آه در عين  تهيه مواد غذايي و توليدات سنتي ايجاد مي" خصوص مواد غذايي خصوصا
ريزي اصول و  ن مقررات اساس پايهاي. باشد حال متضمن عملكرد مؤثر بازار داخلي مي

هاي  دهي مؤثر و علمي روش هاي مشترك بوده و ابزاري براي سازمان مسؤوليت
 .گيري صحيح در خصوص غذا و تغذيه سالم است تصميم

در راستاي اهداف پاراگراف اول، اين مقررات اصول آلي حاآم بر غذا و تغذيه انساني و 
مت غذا و تغذيه انساني و حيواني را در سطح جامعه حيواني و به ويژه اصول حاآم بر سال

هايي را براي نظارت بر آليه موضوعات داراي  اين مقررات روش. نمايد گذاري مي و ملي پايه
 .آند گذاري مي تأثير مستقيم و غير مستقيم بر سالمت غذا و تغذيه انساني و حيواني پايه

ري و توزيع غذا و تغذيه انساني و حيواني ي مراحل توليد، فرآو اين مقررات ناظر بر آليه
اين مقررات در مواردي آه توليد اوليه براي استفاده خصوصي محلي و يا براي . است
سازي محلي و يا براي توليد، معامله، ذخيره و نگهداري غذا در مصارف خصوصي  آماده

 .شود صورت پذيرد، اعمال نمي
     
  تعريف غذا: ٢ماده 

" به معني هر ماده يا محصول آامال) مواد غذايي(ين مقررات، غذا در راستاي اهداف ا
آه به منظور خوردن، هضم و جذب  است شده يا بدون فرآوري فرآوري شده و يا نيمه فرآوري

اي  غذا شامل نوشيدني، مواد جويدني و يا هر ماده. باشد شدن توسط انسان ايجاد شده
  .شود يمسازي يا اصالح به غذا تبديل  در خالل ساختن، آماده است که آب از جمله

  :شود غذا شامل موارد ذيل نمي
a (خوراك حيوان  
b (باشد حيوانات زنده مگر اين آه براي مصرف مردم در بازار فروش آماده شده  
c (گياهان قبل از برداشت يا درو  
d (محصوالت دارويي  
e (مواد آرايشي  
f (دخانيات و محصوالت دخاني  
g (گردان بر اساس تعريف آنوانسيون مواد مخدر سازمان ملل  وانمواد مخدر و ر

   ١٩٧١گردان  و آنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد روان ١٩٦١
h (مانده و آلوده مانده و پس مواد باقي  

  
  تعاريف ديگر -٣ماده 

  :در راستاي اهداف اين مقررات
 .استري حاآم بر غذا هاي ادا نامه به معناي قوانين و مقررات و آئين" قانون غذا"
معامله انتفاعي يا غيرانتفاعي، عمومي يا به معناي انجام هر گونه " تجارت غذا"

هاي مربوط به کليه مراحل توليد يا فرآوري يا توزيع غذا  خصوصي بر فعاليت
 . باشد مي
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اطمينان در  مسؤول ايجادبه معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي  "متصدي تجارت غذا"
ملزومات قانون غذا در تجارت غذا تحت نظارت و کنترل آنان خصوص رعايت 

 .باشد مي
ها به  عبارت است از هر ماده يا محصولي مشتمل بر افزودني" تغذيه يا خوراک دام"

صورت فرآوري شده يا نيمه فرآوري شده و بدون فرآوري که به منظور استفاده جهت 
 .باشد تغذيه حيوانات تهيه شده

عبارت است از هرگونه داد و ستد انتفاعي و يا غير انتفاعي و " اناتتجارت خوراک حيو"
عمومي يا خصوصي و انجام دادن هر عملياتي در زمينه توليد، ساختن، فرآوري و 

شامل هر  واژهاين . ذخيره و نگهداري، حمل و نقل و توزيع خوراک حيوانات
ذخيره مواد غذايي اش به توليد، فرآوري يا  اي که با دارايي شخصي توليدکننده

 .شود پردازد نيز مي حيوان براي تغذيه حيوانات مي
مسؤول عبارتند از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي " متصدي تجارت خوراک حيوانات"

تضمين رعايت کليه ملزمات و مقررات قانون غذا در تجارت خوراک حيوانات که اين 
 .باشد موارد تحت کنترل آنان رعايت شده و حاصل شده

به معناي معامله و يا فرآوري غذا و انبارکردن غذا در محل فروش و يا " فروشي خرده"
هاي توزيع، عمليات  کننده نهايي و هم چنين شامل پايانه تحويل آن به مصرف
ها و کليه خدمات و  هاي کارخانه، مؤسسات کيترينگ، رستوران کيترينگ، فروشگاه

ها و مراکز توزيع و بازارهاي عمده  کتها، سوپرمار هاي مشابه غذا، مغازه سرويس
  .  باشد الذکر مي فروشي و اداره کليه موارد فوق

داشتن غذا يا خوراك حيوانات  براي فروش،  به معني نگه" قراردادن در بازار فروش"
شامل عرضه براي فروش و يا هر شكل ديگر حمل و نقل با يا بدون دريافت هزينه 

 .است هاي حمل و نقل محمل و فروش، توزيع و ساير فر
آميز بر سالمت و شدت تأثير  عبارت است از عملي با احتمال تأثير مخاطره" ريسك"

 .آميز ناشي از اين عمل مخاطره
عبارت است از فرآيندي آه شامل سه جزء مرتبط ارزيابي، مديريت و " تحليل ريسك" 

 .باشد رساني ريسك مي اطالع
شناسايي : يندي علمي مشتمل بر چهار مرحلهعبارت است از فرآ" ارزيابي ريسك" 

 .مخاطره، توصيف مخاطره، ارزيابي ميزان تماس و توصيف ريسك
اي متمايز از ارزيابي ريسك شامل فرآيند سنجش شقوق و  مرحله" مديريت ريسك" 

نفع در راستاي ارزيابي ريسك  صالح، ذي هاي مختلف در مشورت با طرفين ذي رويه
گيرانه  وقي و در صورت لزوم، انتخاب اقدامات آنترلي و پيشو ساير فاآتورهاي حق

 .باشد مناسب مي
به معناي تبادل فعال اطالعات و نظرات در حين فرآيند ارزيابي ريسك در " اعالم ريسك" 

ها و فاآتورهاي وابسته به ريسك و مشاهدات  خصوص مخاطرات  و ريسك
هاي غذا و  آنندگان، تجارت فشده در ميان ارزيابان و مديران ريسك، مصر انجام

اطالعات . باشد نفع مي هاي ذي خوراك حيوان، جوامع دانشگاهي و ساير طرف
هاي حاصل از ارزيابي ريسك و اصول حاآم بر  شده بايستي شامل يافته منتقل

 .شده در مديريت ريسك باشند تصميمات اتخاذ
يزيكي و يا ايجاد شرايطي به معناي وجود يك عامل بيولوژيك، شيميايي يا ف" مخاطره" 

 .شود موجب اثرات مخرب سالمتي مي" در غذا يا خوراك حيواني آه احتماال
عبارت است از قابليت رديابي و پيگيري هر غذا، خوراك حيواني، حيوان مورد " رديابي" 

استفاده در توليد مواد غذايي يا هر ماده با احتمال استفاده در غذا يا غذاي حيواني 
 .مراحل توليد، فرآوري و توزيع آندر تمام 
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عبارت است از آليه مراحل شامل واردات، از توليد اوليه " مراحل توليد، فرآوري و توزيع" 
آننده نهايي و در موارد مربوطه،  غذا تا ذخيره و انتقال، فروش و يا ارايه به مصرف

مواد غذايي  سازي، حمل و نقل، توزيع، فروش و ارايه واردات، توليد، ساخت، ذخيره
 .حيواني است

دادن محصوالت اوليه  آوردن و رشد و نمو و پرورش به معناي توليد، به عمل" توليد اوليه" 
چنين  هم. ذبح استشامل برداشت، شيردوشي و توليدات حيوانات دامي قبل از 

 .شود گيري و برداشت محصوالت وحشي مي شامل شكار، ماهي
آه غذا  است آننده غايي و نهايي ماده غذايي صرفبه معناي م" آننده نهايي مصرف" 

 .را به عنوان بخشي از عمليات و فعاليت تجارتي غذا مورد استفاده قرار ندهد
  

  قانون عمومي غذا: فصل دوم
  حوزه -٤ماده 

چنين خوراك حيوانات توليد  اين فصل مربوط به تمامي مراحل توليد، فرآوري و توزيع غذا و هم
  .باشد واني و حيوانات مورد استفاده در توليد مواد غذايي ميشده براي مصرف حي

نمايد آه به دنبال تهيه  يك چهارچوب عمومي ايجاد مي ١٠تا  ٥اصول مورد اشاره در مواد 
 .االجرا خواهدبود هاي مورد نياز، الزم مقياس

 ١٠تا  ٥د با موا ٢٠٠٧بايست به زودي و تا اول ژانويه  ها مي اصول قانون موجود غذا و رويه
 .تطابق پيداآند

 .شوند تكميل ١٠تا  ٥بايست با اصول مقرر در مواد  قوانين موجود مي
 
  اصول آلي قانون غذا: بخش اول 

  اهداف آلي -٥ماده 
قانون غذا بايستي غالب اهداف عمومي ناظر بر حفاظت مناسب از سالمت و زندگي  -١

ي عادالنه تجارت غذا و حتي ها آنندگان شامل رويه انساني و حفاظت از منافع مصرف
در صورت تناسب توجه به حفاظت از سالمت و رفاه حيواني و سالمت گياهي و محيط 

  .زيست را دربرگيرد
شده به  هدف قانون غذا رسيدن به انتقال آزاد غذا و غذاي حيواني توليد شده يا عرضه -٢

 .اشدب بازار جوامع اتحاديه اروپا تحت اصول و ملزمات عمومي اين فصل مي
المللي موجود يا در حال تكوين، اين قوانين بايستي در حين  در حضور استانداردهاي بين -٣

تكميل قانون غذا مورد توجه قرارگيرند مگر در مواقعي آه چنين استانداردهايي يا اجزاي 
باشند و يا توجيهات  ها غير مؤثر و يا نامتناسب با اهداف قانون غذا بوده وابسته به آن
باشد و يا در مواردي آه متضمن سطوح حفاظتي  ها وجود داشته الف آنعلمي برخ

 .مناسب تعيين شده جامعه اروپايي نباشند
  

  تحليل ريسك -٦ماده 
يابي به هدف آلي اصول سطح باالي حفاظت از سالمت و زندگي  در راستاي دست -١

 که ياتانساني، قانون غذا بايستي بر اساس تحليل ريسك باشد جز در موارد و موضوع
  .است با طبيعت نامتناسب

ارزيابي ريسك بر پايه مدارك علمي موجود خواهدبود و به صورت مستقل، عيني و  -٢
 .شود آشكار انجام مي

عقايد مرجع " مديريت ريسك نتايج ارزيابي ريسك را مورد توجه قرارداده و خصوصا -٣
د توجه و اصول ساير عوامل مرتبط به موضوع مور. گيرد را در نظر مي ٢٢موضوع ماده 

وجود دارند در راستاي رسيدن  ٧) ١(احتياطي هنگامي آه شرايط مورد اشاره در ماده 
 .روند ، به آار مي٥به اهداف عمومي قانون غذا در ماده 
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  اصل احتياطي -٧ماده 

هاي خاص هنگامي آه با ارزيابي اطالعات موجود احتمال وجود آثار  در شرايط و وضعيت
باشد، مديريت  شده اما مدارك علمي قطعي موجود نمي ت شناساييبار بر سالم زيان

سنجد تا سطح باالي حفاظت از سالمت مد نظر جامعه  ريسك موقت، ضرورت را مي
  .تر ريسك موآول به يافتن اطالعات علمي بيشتري شود شود و ارزيابي جامع اروپايي تأمين

چه  ناسب بوده و محدوديتي بيش از آناقدامات اتخاذ شده بر پايه پاراگراف اول، بايستي مت
عوامل و . از نظر جامعه اروپايي براي حفظ سطح باالي سالمتي الزم است، ايجاد ننمايد

اقدامات تكنيكي و اقتصادي و قانوني و ساير موارد مربوطه را تحت مالحظه قراردهد، اين 
بر حسب ماهيت اقدامات بايستي در يك دوره زماني مناسب و متعارف بازبيني شود تا 

ريسك براي سالمتي و زندگي و نوع اطالعات علمي مورد نياز جهت رفع ابهامات علمي و 
 .رسيدن به يك ارزيابي جامع ريسك مثمر ثمر باشد

  
  آنندگان حمايت از منافع مصرف -٨ماده 

بايست پايه و  آنندگان باشد و مي قانون غذا بايد به هدف حمايت از منافع مصرف -١
آنند  آنندگان جهت انتخاب آگاهانه غذاهايي آه مصرف مي اي مصرفاساسي را بر

  :اهداف قانون عبارت است از امتناع از. مقرر دارد
  آميز هاي متقلبانه و فريب رويه و شيوه

 تقلب در ساخت غذا با اضافه آردن ماده جايگزين و تحريفي
 .آننده را گمراه آند ي ديگري آه ممكن است مصرف هر شيوه

  
  
  

  مشاوره عمومي -٩ ماده
سازي،  بايستي مشاوره عمومي شفاف و باز مستقيم يا توسط نمايندگان در خالل آماده

يابي و اصالح قانون غذا مگر در مواردي آه فوريت يا ضروريت موضوع اجازه ندهد،  ارزش
  .باشد وجود داشته

  
  رساني عمومي اطالع - ١٠ماده 
رسي به  وپايي و قانون ملي حاآم بر دستبه مقررات قابل اجراي جامعه ار خدشهبدون 

هاي منطقي شك در خصوص احتمال ايجاد ريسك براي سالمت  مدارك، هر گاه زمينه
باشد بر  انسان يا حيوان در اثر مصرف يك ماده غذايي انساني يا حيواني وجود داشته

حسب ماهيت، جديت و وسعت ريسك، مراجع عمومي بايستي اقدامات مناسب در 
رساني به عموم جامعه در ارتباط با ماهيت ريسك موجود بر سالمتي، حاوي  العخصوص اط

توصيف آامل غذا يا خوراك حيواني، نوع غذا يا خوراك حيواني، ريسك احتمالي، اقدامات 
  .آورند گيري، آاهش يا حذف آن ريسك به عمل شده يا در دست انجام جهت پيش انجام

  
  تعهدات عمومي تجارت غذا: فصل سوم

   غذا و خوراك حيوان وارد شده به جامعه اروپايي - ١١ماده 
غذا و خوراك حيوان وارد شده در جامعه اروپايي جهت قرارگرفتن در بازار جامعه اروپايي 

شده توسط جامعه اروپايي مطابق باشد  قانون غذا يا شرايط شناسايي الزاماتبايستي با 
مساوي الزامات و آشور صادرآننده از و در مورد توافقات خاص مابين جامعه اروپايي 

  .برخوردار باشد
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  غذا و خوراك حيوان صادر شده از جامعه      - ١٢ماده 
غذا يا خوراك حيوان صادر شده يا دوباره صادر شده از جامعه اروپايي براي قرارگرفتن در 

ند مگر اين و مقررات مربوط در قانون غذا تطبيق آالزامات بايست با  بازار يك آشور ثالث مي
ها و  آننده و يا قوانين و مقررات و استانداردها و رويه صالح آشور وارد آه توسط مراجع ذي

  .باشد االجرا در آشور واردآننده خالف آن درخواست شده قانوني و اداري الزمالزامات ساير 
يا در ساير موارد جز هنگامي آه غذاها مضر سالمت يا خوراك حيواني ناسالم باشند غذا 

دار آشور مقصد، قابل  خوراك حيواني مورد نظر تنها در صورت توافق صريح مراجع صالحيت
  .باشند صدور يا صدور مجدد مي

از داليل و شرايطي آه " چنين اعالم توافقي هنگامي قابل قبول است آه اين مراجع آامال
است،  ايي نمودهغذا و خوراك حيوان مورد نظر را غير قابل استفاده در بازار جامعه اروپ

  .گردند مطلع
در مواردي آه مقررات يك توافق دو جانبه منعقده مابين جامعه اروپايي يا يكي از ) ٢

شده از  عضو و يك آشور ثالث قابل اجرا هستند، غذا و خوراك حيوان صادر يکشورها
  .باشند عضو به آشور ثالث بايستي با مقررات مذآور تطابق داشته کشورجامعه يا آن 

  
  

  المللي استانداردهاي بين -١٣ماده 
  :عضو بايستي بدون آسيب به حقوق و تعهداتشان يکشورهاجامعه اروپايي و 

a( المللي براي غذا و خوراك حيوان و  در توسعه استانداردهاي تكنيكي بين
  .استانداردهاي بهداشتي آمك و شرآت نمايند

b( و غيردولتي در راستاي المللي دولتي  هاي بين شده توسط سازمان اقدامات انجام
انجام همكاري و هماهنگي جهت تهيه استانداردهاي غذا و خوراك حيوان را 

 .تشويق نمايند
c(  آمك و شرآت در اقدامات مربوط به توسعه توافقات در خصوص شناسايي و

 .هاي ويژه مربوط به غذا و خوراك حيواني در موارد مناسب سازي ارزيابي معادل
d(  اي، تجاري و مالي آشورهاي در حال توسعه  خاص توسعهتوجه خاص به نيازهاي

المللي مواقع غيرضروري براي صادرات از  با توجه به اين نكته آه استانداردهاي بين
 .آشورهاي در حال توسعه ايجاد ننمايد

e(  ضمن حفظ سطوح باالي حفاظتي مد نظر جامعه اروپايي، سازگاري بين
 .دهد ون غذا را ترفيعالمللي و قان استانداردهاي تكنيكي بين

  
 ماده ١٤- مقررات سالمت غذا

  .غذاي ناسالم نبايد در بازار و در معرض فروش قرارگيرد -١
 :شود غذا در شرايط زير ناسالم فرض مي -٢

a( بار باشد براي سالمت زيان.  
b( براي مصرف انسان مناسب نباشد. 

  :در تعيين غذاي ناسالم توجه به موارد ذيل الزم است -٣
a( آننده و هر آدام از مراحل توليد،  بيعي مصرف غذا توسط مصرفشرايط معمولي و ط

  فرآوري و توزيع
b( آننــده شــامل اطالعــات روي برچســب يــا ســاير   شــده بــراي مصــرف اطالعــات تهيــه

آننده جهت اجتناب از آثار خاص مغـاير سـالمت    اطالعات عمومي در دسترس مصرف
 از يك غذاي ويژه يا گروهي از غذاها

ين آه غذايي مضر براي سالمت اسـت، رعايـت و توجـه بـه مـوارد      در تعيين و تشخيص ا -٤
  :بايست انجام گردد ذيل مي
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a( مدت و يا بلنـد مـدت آن غـذا     توجه بايستي نه تنها به آثاري احتمالي فوري و يا آوتاه
هـاي بعـدي،    چنين اثرات آن بر روي نسل آننده بلكه هم روي سالمت شخص مصرف

  .معطوف گردد
b( افي احتمالي توجه به آثار سمي اض 
c( آننـدگان هنگـامي آـه     هاي سالمتي خاص يك گروه ويژه مصـرف  توجه به حساسيت

 .است شده غذا براي مصرف آن گروه خاص تهيه
در راستاي تعيين تناسب غذا براي مصرف انساني بايستي معلوم گردد آه با توجـه بـه    -٥

آلودگي با مـواد   مصرف مورد انتظار براي غذاي مورد بررسي، نامناسب بودن آن به دليل
  .باشد آالينده يا به دليل فساد و يا آاهش ارزش غذايي آن مي

طبقــه و  هنگــامي آــه غــذاي ناســالم بخشــي از يــك مجموعــه يــا محمولــه غــذايي هــم -٦
گروه باشد، فرض بر آن است آه آل مـواد غـذايي آن مجموعـه يـا محمولـه ناسـالم        هم

مانـده   دال بـر عـدم سـالمت بـاقي    هاي دقيق مدرآي  آه به دنبال بررسي است مگر اين
 .محموله يا مجموعه غذايي يافت نشود

غذايي آه با قواعـد و مقـررات خـاص حـاآم بـر سـالمت غـذا در جامعـه اروپـايي تطـابق            -٧
باشد بايستي در آليه جوانبي آه مقررات خاص جامعـه را مـورد توجـه قـرارداده،      داشته

 .شود سالم فرض
نبايد مانع مراجع صالح از انجام اقدامات مناسـب در   مطابقت غذا با مقررات ويژه مربوطه -٨

جهت ممانعـت از قرارگـرفتن آن مـاده غـذايي در بـازار و يـا بيـرون آشـيدن آن از بـازار در          
الذآر، داليل آافي براي ظـن بـه ناسـالم بـودن غـذا       رغم مطابقت فوق مواردي آه، علي
 .وجود دارد، گردد

در صورتي آه مـاده  : باشد اروپايي وجود نداشته اي در جامعه در مواردي آه مقررات ويژه -٩
 آشـور عضو بر اسـاس قـانون غـذاي ملـي آن      آشورغذايي مورد نظر با مقررات ويژه آن 

شود  مي ي تحت حاآميت آن آشور سالم در نظر گرفته باشد، در منطقه مطابقت داشته
تخراج گرديـده و  و قابل ارايه به آن بازار خواهـدبود و در چنـين مـواردي ايـن مقـررات، اسـ      

 .شود جايگزين مي ٢٨و  ٣٠هاي مربوطه مواد  بدون لطمه به معاهده در بخش
  

  مقررات سالمت خوراك حيوان -١٥ماده 
شـود   مـي  اگر خوراك حيوان و يا خوراآي آه به حيوانات مورد استفاده در توليـد غـذا داده   -١

  .ناسالم باشد، نبايد در بازار و فروشگاه در معرض فروش قرارگيرد
 :شود خوراك حيوان در شرايط زير براي مصارف مورد نظر ناسالم فرض مي -٢

a( باشد اثر بدي بر سالمت انسان يا حيوان داشته.  
b( شــود،  غــذايي را آــه از حيوانــات مــورد اســتفاده در توليــد غــذاي انســاني تهيــه مــي

 .ناسالم سازد
و بخشي از  در جايي آه خوراك حيوان طبق مقررات سالمت مورد قبول و رضايت نباشد -٣

يك مجموعه يا محموله غذاي حيوان در يك طبقه و گروه باشد، فرض بر آن است آه آل 
هـاي   مگر اين آـه بـه دنبـال بررسـي    . غذاي حيوان آن مجموعه يا محموله ناسالم است

مانـده   دقيق مدرآي دال بـر عـدم سـالمت و عـدم تطـابق بـا مقـررات سـالمت در بـاقي         
  .نشود يافت محموله يا مجموعه غذاي حيوان

غذاي حيواني آه با مقررات خاص جامعه اروپـايي آـه بـر سـالمت غـذاي حيـوان حـاآم         -٤
ي جوانبي آه مقررات خـاص جامعـه اروپـايي مـورد      است، مطابقت آند بايستي در آليه

 .شود است، سالم فرض توجه قرارداده
جـام اقـدامات   مطابقت غذاي حيوان با مقررات ويژه مربوطه نبايد مـانع مراجـع صـالح از ان    -٥

مناسب در جهت ممانعت از قرارگرفتن آن غذاي حيوان از بازار فروش و يا بيرون آشيدن 
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رغم تطابق  آن از بازار در حضور داليل آافي براي ظن به ناسالم بودن غذاي حيوان، علي
 .الذآر، شود فوق

آه غـذاي  در صورتي : باشد اي در جامعه اروپايي وجود نداشته در جايي آه مقررات ويژه -٦
عضو بـر اسـاس قـانون ملـي غـذاي حيـوان آن        آشورحيوان مورد نظر با مقررات ويژه آن 

بـراي ارائـه بـه     آشـور ي تحت حاآميـت آن   باشد، در منطقه عضو مطابقت داشته آشور
ايـن مقـررات، اسـتخراج گرديـده و بـدون لطمـه بـه        . شـود  مـي  بازار  سالم در نظـر گرفتـه  

 .شود جايگزين مي ٢٨و  ٣٠اد هاي مربوطه مو معاهده در بخش
 
  معرفي -١٦ماده 

تر قانون غذا لطمه وارد شود، برچسب زدن، تبليغات و معرفي  بدون اين آه به مقررات معين
شده  بندي، مواد به آار رفته ها يا بسته ها، نمايش آن غذا و خوراك حيوان، شامل شكل آن

ها به  مايش و اطالعاتي آه آني ن اند و نحوه بندي و حالتي آه مرتب شده براي بسته
آنندگان را  بايست مصرف هاي عمومي قابل دسترس آرده، نمي اي مثل رسانه وسيله

  .گمراه آند
  

  ها مسؤوليت -١٧ماده 
هـاي   متصديان تجارت غذا و خوراك حيوان در تمام مراحل توليد، فرآوري و توزيع در تجارت -١

هـاي حيـوان مقـررات قـانون غـذا را       راكبايست از اين آه غـذا و خـو   ها مي تحت آنترل آن
  .اند، مطمئن گرديده و تأييد نمايند رعايت نموده

بايست قـانون غـذا را اجـرا نماينـد و نـاظر و مؤيـد اجـراي         عضو مي آشورهايها و  دولت -٢
مراحـل    مقررات مربوطه قانون غذا توسط متصديان تجـارت غـذا و خـوراك حيـوان در آليـه     

 .شندتوليد، فرآوري و توزيع با
 

بايست يك مجموعه و سيستم نظارتي رسمي  ها مي در راستاي رسيدن به اين هدف، آن
و ساير اقدامات متناسب با اوضاع و احوال را انجام دهند، اين اقدامات شامل ايجاد 

رساني اجتماعي در خصوص ريسك و سالمت غذا و خوراك حيوان و مراقبت و نظارت  اطالع
هاي نظارتي آه تمامي مراحل توليد، فرآوري  ان و ساير فعاليتبر سالمت غذا و خوراك حيو

  .باشند دهند، مي و توزيع را پوشش مي
هاي قابل  ها و مجازات عضو بايستي قواعدي را در خصوص ارزيابي يکشورهاها و  دولت

هاي مقرر  اقدامات و مجازات. اعمال در مورد تخلف از قانون غذا و خوراك حيوان وضع آنند
  .باشد ست مؤثر، متناسب و بازدارندهباي مي

  
  )رديابي(قابليت پيگيري  -١٨ماده 

و هر ماده ) منبع غذايي(قابليت پيگيري غذا و خوراك حيوان و حيوانات توليدآننده غذا  -١
ديگري با احتمال استفاده يا مصرف در ايجاد مواد غذايي يا خوراك دام در تمام مراحل 

  .باشد اد شدهتوليد، فرآوري و توزيع بايد ايج
متصديان تجارت غذا و خوراك حيوان بايستي بتوانند افرادي را آه مواد غذايي، خوراك  -٢

و يا هر ماده قابل استفاده در ) حيوانات منبع غذايي(حيوان، حيوانات توليدآننده غذا 
بدين منظور . اند شناسايي و معرفي نمايند ماده غذايي يا خوراك حيوان را تهيه نموده

هايي را برقرار سازند آه امكان دسترسي به  ها و سيستم صديان بايستي رويهاين مت
 .شود اين اطالعات براي مراجع صالح در هنگام نياز فراهم

هايي را برقرار سازند آه  ها و سيستم متصديان تجارت غذا و خوراك حيوان بايستي رويه -٣
اين . د معين آنددهن ها محصوالت خود را مي به وسيله آن مشاغلي را آه به آن

 .اطالعات بايستي براي مراجع صالح در زمان نياز قابل دسترسي باشد
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گيرد بايستي از مشخصات و برچسب  غذا و خوراك حيوان آه در بازار جامعه قرار مي -٤
اين امر از طريق مدارك و اطالعات . مناسب جهت تسهيل رهگيري آن برخوردار باشد

 .يابد مربوطه تحقق مي مربوطه در راستاي مقررات اختصاصي
شده در  مقررات مربوط به اعمال اين ماده در خصوص مواد خاص با توجه به روش وضع -٥

 .قابل انجام است ٥٨) ٢(ماده 
  
  

  مسؤوليت متصديان تجارت غذا -١٩ماده 
هر گاه متصدي تجارت غذا دليلي بـه نفـع عـدم تطـابق غـذاي وارد شـده، توليـد شـده،          -١

باشـد بايسـتي    شـده بـا قواعـد سـالمت غـذا داشـته       ا توزيعشده ي شده، ساخته فرآوري
جـا از آنتـرل    در آندار از بـازاري آـه غـذا     بالفاصله مراحـل بيـرون آشـيدن غـذاي مسـأله     

صـالح را   است را آغاز نموده و مراجع ذي تجارت غذاي اوليه خارج گرديده بالفصل متصدي
باشـد   رسـيده   آننـده  رفبـه دسـت مصـ   " هنگامي آه محصـول احتمـاال  . سازد از آن مطلع

آننـدگان را از علـت بيـرون آشـيدن آن      متصدي موظف است به طور مؤثر و دقيق مصـرف 
غذا مطلع نمايد و در صورت لزوم اگر ساير اقـدامات در جهـت رسـيدن بـه سـطوح بـاالي       

 .آنندگان فراخوان نمايد شده را از مصرف حفظ سالمت آافي نباشد، محصوالت تحويل
فروشــي يــا پخــش آــه نقشــي در  هــاي خــرده يي مســؤول فعاليــتمتصـدي تجــارت غــذا  -٢

نقصي ماده غذايي ندارد، بايستي در حـدود   گذاري، سالمت يا بي بندي، برچسب بسته
هـاي مربـوط بـه غـذا مراحـل بيـرون آشـيدن محصـوالت غيـر منطبـق بـا مقـررات              فعاليت

ط و الزم براي پيگيـري  سالمت غذا از بازار را آغاز نموده و به وسيله انتقال اطالعات مربو
صـالح   ماده غذايي در عمليات انجام شده توسط توليدکننـدگان، فـرآوران و يـا مراجـع ذي    

 .همکاري کنند
متصدي تجارت غذا بايستي به محض يافتن داليلي به نفع مضربودن غذاي توليـد شـده    -٣

ح صـال  متصديان بايستي مراجـع ذي . صالح را مطلع نمايد براي سالمت انسان مراجع ذي
کننده نهايي مطلـع نمايـد و    گيري از آسيب به مصرف را از عمليات انجام شده براي پيش

صـالح منـع کنـد چـرا کـه چنـين        کس را از همکـاري قـانوني بـا مراجـع ذي     نبايستي هيچ
داده، حذف نموده  هايي ممکن است ريسک حاصل از آن ماده غذايي را کاهش کاري هم

  .گيري کند يا پيش
ــا مراجــع ذي   متصــديان تجــارت  -٤ ــذا بايســتي ب ــه جهــت کــاهش    غ ــداماتي ک صــالح در اق

 .اند همکاري کنند کنند يا تهيه کرده هاي منسوب به مواد غذايي که تهيه مي ريسک
  

  هاي متصديان خوراک حيوان مسؤوليت - ٢٠ماده 
هر گاه متصدي تجارت خوراک حيـوان دليلـي بـه نفـع عـدم تطـابق خـوراک حيـواني وارد          -١

، فرآوري شده، ساخته شده يا توزيع شده بـا قواعـد سـالمت خـوراک     شده، توليد شده
دار از  کشيدن غذاي حيوان مسـأله  حيوان را داشته باشد بايستي بالفاصله مراحل بيرون

ــازار آغــاز نمــوده و مراجــع ذي  ــا مــورد  . صــالح را از آن مطلــع ســازد  ب در چنــين مــواردي ي
يا محمولـه اسـتانداردهاي مقـررات     هنگامي که يک دسته ١٥ ماده ٣شده در بند  اشاره

سالمت خـوراک حيـوان را بـه دسـت نيـاورد آن خـوراک حيـوان بايسـتي تخريـب شـود و           
متصدي موظف است . صالح از سالمت آن قانع گردند معدوم گردد مگر اين که مراجع ذي

کشـيدن آن خـوراک حيـوان مطلـع      کننـدگان را از علـت بيـرون    و دقيق مصـرف  طور مؤثربه 
در صورت لزوم اگر ساير اقدامات در جهت حفظ سالمت کافي نباشـد محصـوالت    نمايد و

  .تحويل شده را فراخوان نمايد
هاي خرده فروشي يا پخش که نقشي در  حيوان مسؤول فعاليتمتصدي تجارت خوراک  -٢

نقصي خوراک حيوان ندارد بايسـتي در حـدود    گذاري سالمت يا بي بندي، برچسب بسته
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کشيدن محصوالت غيرمنطبق با مقررات سـالمت   ه غذا مراحل بيرونهاي مربوط ب فعاليت
خــوراک حيــوان را از بــازار آغــاز نمــوده و بــه وســيله انتقــال اطالعــات مربــوط و الزم بــراي 
پيگيري خوراک حيوان در عمليات انجام شده توسـط توليدکننـدگان، فـرآوران و يـا مراجـع      

 .صالح همکاري کنند ذي
نکـردن   ن بايسـتي بـه محـض يـافتن داليلـي بـه نفـع رعايـت        متصدي تجارت خوراک حيـوا  -٣

متصـديان بايسـتي مراجـع    . مقررات سالمت خوراک حيوان مراجع ذيصالح را مطلع نمايـد 
گيري از ريسک حاصل از مصرف آن خـوراک   صالح را از عمليات انجام شده براي پيش ذي

صــالح  اجــع ذيکــس را از همکــاري قــانوني بــا مر حيــوان مطلــع نمــوده و نبايســتي هــيچ
هايي ممکن اسـت ريسـک حاصـل از آن مـاده غـذايي را       کنند چرا که چنين همکاري منع

 .گيري کند داده، حذف نموده يا پيش کاهش
صالح در اقداماتي که جهت کـاهش   متصديان تجارت خوراک حيوان بايستي با مراجع ذي -٤

 .کاري کنند د همان کنند و تهيه کرده هاي منسوب به خوراک حيوان که تهيه مي ريسک
  

  مشموليت - ٢١ماده 
جوالي  ٢٥شورا مصوب  ٨٥/ ٣٧٤/EECمقررات اين بخش نبايستي به دستورالعمل شماره 

جهت هماهنگي  قوانين، مقررات اداري، نظامات، آشورهاي عضو در خصوص  ١٩٨٥
  .محصوالت معيوب لطمه وارد سازند

  
  مرجع سالمت غذاي اروپايي: چهارمفصل 

  يت و تکاليفمأمور: بخش يک
  مأموريت مرجع -٢٢ماده 

اشـاره  " مرجـع "يک مرجع سالمت غذاي اروپـايي، کـه در سـطور بعـد بـه آن بـه عنـوان         -١
  .شود شود بدين وسيله تأسيس مي مي

هاي علمي و حمايت تکنيکي و علمي براي جامعـه   بايست مشورت و آگاهي مرجع مي -٢
سـتقيم يـا غيـر مسـتقيم بـر      هايي که نقـش م  ها در تمام رشته گذاري و سياست قانون

 .سالمت غذا و خوراک حيوان دارد، ارايه دهد
بايست به يک حمايـت سـطح بـاال از سـالمت و زنـدگي انسـان و هـم چنـين          مرجع مي -٣

سالمت و نفع حيوان، سـالمت گيـاه و محـيط زيسـت، در زمينـه عمليـاتي بـازار داخلـي         
 .کمک کند

کـردن و   کـردن، مشـخص   نـد تـا توصـيف   آوري و تحليـل ک  ها را جمـع  بايست داده مرجع مي -٤
هايي که تـأثير و نقـش مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـر سـالمت غـذا و          کردن ريسک نظارت

 .خوراک حيوان را دارند مورد نظر قراردهد
 :بايست شامل مقررات چنين مي مأموريت مرجع هم -٥

a(     ــا جامعــه آگــاهي علمــي و حمايــت تکنيکــي و علمــي از تغذيــه انســان در ارتبــاط ب
اي در  ، کمـک بـه مـوارد و مسـايل تغذيـه     تقاضاي کميسـيون گذاري و در صورت  قانون

  .چارچوب برنامه سالمت جامعه
b(    نقطه نظرات علمي در خصوص ساير موضوعات مربوط به سالمت حيـوان و سـالمت

 .و نفع آن و سالمت گياه
c(       نقطه نظرات علمي در خصوص محصوالتي غير از غـذا و خـوراک حيـوان در ارتبـاط بـا

گونـه کـه در دسـتورالعمل     شـده بـه همـان    دات زنده کـه از نظـر ژنتيکـي اصـالح    موجو
هـاي موجـود در آن لطمـه     تعريف شده و بدون اين که به رويـه  ٢٠٠١/ ١٨/ECشماره 

 .وارد سازد
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کـردن،   بايست نقطه نظرات علمي را که به عنـوان اسـاس علمـي بـراي طـرح      مرجع مي -٦
ع در مـأموريتش بـه کـار خواهـدرفت را ادامـه      هاي واق پذيرفتن معيارهاي جامعه در رشته

  .دهد
بايست تکاليفش را که در شرايطي کـه آن را بـه عنـوان مسـتقل قـادر و توانـا        مرجع مي -٧

کنـد و   سازد انجام دهد، کيفيت تکنيکـي و علمـي نقطـه نظراتـي کـه مرجـع صـادر مـي        
 هـاي عمليـاتي، و سـعي و    هـايش و روش  کنـد، شـفافيت رويـه    اطالعاتي که پخش مـي 

هـاي   کاري نزديکـي بـا هيـأت    بايست در هم مرجع مي. کوشش در اجراي تکاليف محوله
عضو کـه تکـاليف و وظـايف شـبيه بـه وظـايف مرجـع را انجـام          آشورهايدار در  صالحيت

  .کند دهند عمل مي
کرد  عمل ارتباط مؤثر مابينبايست جهت ارتقاي  عضو مي آشورهايو  ، کميسيونمرجع -٨

  . کنند کاري ريسک و اعالم ريسک هم ارزيابي ريسک، مديريت
بايســت بــا مرجــع جهــت اطمينــان از انجــام و اتمــام مــأموريتش    عضــو مــي آشــورهاي  -٩

  .کاري کنند هم
  

  تکاليف و وظايف مرجع -٢٣ماده 
  :وظايف مرجع موارد ذيل خواهد بود

بـراي مؤسسـات   بهترين نقطه نظرات و عقايـد علمـي ممکـن را در تمـامي مـوارد مقـرر       
گذاري جامعه و در خصوص هر مسـأله در   عضو به وسيله قانون  آشورهايو  جامعه
  .ي مأموريتش تهيه و آماده کند حوزه

ــابي ريســک همســان در     ارتقــا دادن و هماهنــگ ســاختن توســعه روش شناســي ارزي
 .هاي واقع در مأموريتش رشته

و زمـاني  اش  هـاي مـأموريتي   براي ايجاد حمايت تکنيکي و علمي به کميسيون در زمينه
 .که چنين تقاضا شده، در تفسير و توجه و مالحظه نقطه نظرات ارزيابي ريسک

 .ايجاد و دايرکردن مطالعات علمي الزم براي انجام و اتمام مأموريتش
هـاي تکنيکـي و علمـي در     کـردن داده  آوري، مقابله، تحليل و خالصـه  کردن، جمع جستجو
 .هايي در مأموريتش رشته

هـــاي پديدارشـــده، در  ناســـايي و تشـــخيص و توصـــيف ريســـکتقبـــل و تعهـــدکردن ش
 .هايي در مأموريتش رشته

هــايي در  کننــده در رشــته هــاي ســازماني عمــل ايجــاد کــردن يــک سيســتمي از شــبکه
 .ها براي عمليات آن بودن مسؤولمأموريتش و 

ايجاد و برقراري کمک تکنيکي و علمي در زمان تقاضـاي کميسـيون، در مراحـل مـديريت     
 .ي که توسط کميسيون انجام شده، و با توجه به سالمت غذا و خوراک حيوانبحران

کاري را  ايجاد کمک تکنيکي و علمي در زمان مورد تقاضاي کميسيون، با اين نظر که هم
المللي و کشورهاي ثالث در  هاي بين مابين جامعه، کشورهاي تقاضاکننده، سازمان

 .هداش توسعه د ي مأمورتي هايي در حوزه رشته
اطالعـات قابـل درک، عينـي، معتبـر و سـريع را      نفع  مطمئن شود که عموم و طرفين ذي

 .کنند دريافت
 .مأموريتش به طور مستقل مربوط بهاش در موضوعات  يابي اظهار کردن نتايج و جهت

  
  سازمان: دوبخش 

  هاي مرجع هيأت: ٢٤ماده 
  :خواهد بودارآان زير  مرجع شامل

a( يک هيأت مديره  
b( و کارکنانش مديرعامل 
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c( شوراي مشورتي 
d( کميته علمي و هيأت علمي 

  
  هيأت مديره -٢٥ماده 

عضــو بــه انتخــاب شــورا در مشــورت بــا پارلمــان اروپــايي از  ١٤هيــأت مــديره بايســتي از  -١
تعـداد کانديـداها بايسـتي بيشـتر از     (ليست کانديداهاي ارايـه شـده توسـط کميسـيون     

چهـار نفـر از اعضـاء    . شود ز کميسيون تشکيلنماينده ا عالوه يک به) باشدتعداد و اعضاء 
هـا در زنجيـره    کنندگان و ساير جنبه بايستي سابقه عضويت در تشکيالت نماينده مصرف

ليست تهيه شده کميسيون به همراه مدارک الزم بايسـتي بـه   . غذايي را داشته باشد
ايـه پارلمـان   مـاه از زمـان ار   ٣پارلمان اروپايي ارايه گردد در اسـرع وقـت و حـداکثر ظـرف     

دهد که بـه دنبـال آن هيـأت مـديره تعيـين       اروپايي نظرات خود را در اختيار شورا قرار مي
  .شود مي

اي انتخـاب شـوند کـه ضـامن بـاالترين اسـتانداردهاي        اعضاي هيأت مديره بايـد بـه گونـه   
ترين  هاي مربوطه و هم چنين وسيع ي وسيعي از مهارت  صالحيت و شايستگي محدوده

  .غرافيايي ممکن در داخل اتحاديه باشندانتشار ج
هرچنـد بـراي   . دوره خدمت اعضاء چهار ساله است و ممکن است يک بـار تجديـد شـود    -٢

  .سال باشد ٦دور اول اين مدت براي نيمي از اعضاء 
هيأت مديره بايستي مقررات داخل مرجع خـود را بـر پايـه طـرح پيشـنهادي مـدير عامـل         -٣

 .منتشرشوداين قوانين بايستي . اتخاذ کند
ساله قابل تمديد  ٢هيأت مديره بايستي يکي از اعضاء را به عنوان رئيس براي يک دوره  -٤

 .تعيين کند
هيأت مديره بايسـتي بـا حضـور    . نمايد تعيينبايستي قواعد شکلي خود را هيأت مديره  -٥

 .باشد گيري کند مگر به نحو ديگري مقرر شده اکثريت اعضاء تصميم
دعوت رئيس و يا به تقاضاي حـداقل يـک سـوم اعضـاء تشـکيل      هيأت مديره بايستي به  -٦

 .جلسه دهد
دهـد و وظـايف    هيأت مديره بايستي مطمئن باشـد کـه مرجـع مـأموريتش را انجـام مـي       -٧

 .رسد محوله تحت اين مقررات به انجام مي
ژانويه هر سال هيأت مديره موظـف اسـت برنامـه کـاري مرجـع را بـراي سـال         ٣١قبل از  -٨

. هم چنين بايستي برنامه چند ساله قابل تجديد نظري را تصويب کند. آينده تصويب کند
هــايش در راســتاي اهــداف، قــوانين و  هيــأت مــديره بايســتي مطمــئن باشــد کــه برنامــه

مارس هر سـال   ٣٠قبل از . هاي سياسي جامعه در زمينه سالمت غذايي است اولويت
ال گذشـته را تصـويب   هاي مرجع بـراي سـ   هيأت مديره بايستي گزارش عمومي فعاليت

 .نمايد
قواعد مالي مرجع بايستي توسط هيأت مديره به دنبال مشـورت بـا کميسـيون تصـويب      -٩

در  ٢٠٠٢نـوامبر   ١٩مصـوب   ٢٠٠٢/٢٣٤٣) EC(ها نبايستي از قواعد کميسـيون   آن. گردد
مقـررات شـورا    ١٨٥شـده بـه مـاده     هـا ارجـاع   خصوص تنظيم مقررات شبکه مالي هيـأت 

)EC,euraton (مقررات مالي قابل اعمال در بودجه عمومي جوامع اروپـايي   ٢٠٠٢/١٦٠٥
بـه تصـويب   " الزم و قـبال  ،کـرد مرجـع   عمـل  در اسـتثنايي چنين تخطي کنند، مگر اين که 

 .باشد کميسيون رسيده
ــتي در   - ١٠ ــل بايســـ ــدير عامـــ مـــ

جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شرکت کند و دبيرخانه هيأت مديره را ايجـاد  
هيـأت مــديره بايسـتي رئــيس کميتـه علمــي را بـراي شــرکت در جلسـات بــدون       .نمايـد 

 .داشتن حق رأي دعوت نمايد
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  ٢٦ماده 
توسط هيأت مديره بر اساس ليست کانديداهايي که پس از يـک رقابـت    بايدمدير عامل  -١

مندان در مجله رسمي جوامـع اروپـايي و سـاير جاهـا      باز به دنبال انتشار فراخوان عالقه
قبـل از انتخـاب،   . شـود، بـراي يـک دوره پـنج سـاله قابـل تمديـد انتخـاب گـردد          مـي تهيه 

بـه  کانديداهاي نامزد هيأت مديره بايستي بدون تأخير بـراي اعـالم بيانيـه خـود و پاسـخ      
مـدير عامـل ممکـن اسـت توسـط اکثريـت       . پارلمان اروپـايي دعـوت شـود    سؤاالت اعضاء

  .اعضاء هيأت مديره برکنار شود
 :هاي ذيل را دارد نماينده قانوني مرجع بوده و مسؤوليتمدير عامل  -٢

a( اداره روزانه مرجع  
b( هاي کاري مرجع با مشورت کميسيون تهيه طرح برنامه 
c( هاي کاري و مصوبات هيأت مديره انجام برنامه 
d( هاي  اطمينان از ايجاد حمايت کافي علمي، تکنيکي و اداري از کميته علمي و هيأت

 علمي
e( کننـدگانش   ن که مرجع وظـايفش را در راسـتاي نيازهـاي مصـرف    حصول اطمينان از اي

شـده و زمـان    هـاي تهيـه   خصوص با در نظر گرفتن تناسب سرويس دهد، به انجام مي
 .شده صرف

f( هـا و اعمـال بودجـه     ها و هزينه نويس بيانيه مرجع در خصوص تخمين درآمد تهيه پيش
 آن

g( تمام مسايل مربوط به کارکنان 
h(   ا پارلمـان اروپـايي و اطمينـان از برقـراري مـذاکرات مـنظم بـا        حفظ و توسعه ارتبـاط بـ

 هاي وابسته به آن کميته
  :هر سال مدير عامل بايستي موارد ذيل را براي تصويب به هيأت مديره ارايه دهد -٣

a( هاي مرجع در طول سال گذشته ي فعاليت نويس گزارش عمومي کليه پيش  
b( هاي کاري نويس برنامه پيش 

هـاي کـاري را بـه پارلمـان اروپـايي،       دنبال تصويب هيأت مديره برنامه مدير عامل بايستي به
  .عضو ارايه داده و منتشر نمايد آشورهايشورا، کميسيون و 

جون گزارش عمـومي مرجـع را بـه     ١٥مدير عامل بايستي به دنبال تصويب هيأت مديره و تا 
جتمـاعي اروپـايي و   پارلمان اروپايي شـورا، بـه کميسـيون دادگـاه مرجـع، کميتـه اقتصـادي ا       

ي اطالعات مربـوط   مدير عامل بايستي ساالنه کليه. کميته نواحي ارائه داده و منتشر نمايد
  .دهد هاي انجام شده را به مرجع تعيين بودجه ارايه به نتايج ارزيابي

  
  ٢٧ماده 

باشند که به مـدير عامـل در جهـت     دار مي هاي صالحيت شوراي مشورتي متشکل از هيأت 
چنــين تعيــين تقــدم  ي کــاري مرجــع و هــم ظــايفش مشــورت داده و در تهيــه برنامــهانجــام و

هـاي احتمـالي    هاي علمي و هـم چنـين در تبـادل اطالعـات در خصـوص ريسـک       نظرخواهي
اين شـورا تحـت رياسـت    . کند تا از دوباره کاري در مطالعات علمي جلوگيري شود کمک مي

ه داده و بايـد تحـت حاکميـت تکنيکـي و     مديرعامل و حداقل چهار بار در سال تشکيل جلسـ 
  .باشد پشتيباني مرجع قرارگرفته و دبيرخانه خاص خود را داشته

  
  

  هاي علمي کميته علمي و هيأت -٢٨ماده 
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هـاي   هاي دائمي علمي مسؤول تهيه نظـرات علمـي مرجـع در زمينـه     کميته علمي و هيأت
هـاي کـاري و    عيـين گـروه  هـاي کـاري و ت   تخصصي خـود بـوده و وظيفـه تنظـيم کارهـا و روش     

کميتـه  . باشـد  هاي کاري جهـت تنظـيم نظـرات علمـي مـي      گماردن افراد مجرب در اين گروه
صـاحب نظـر علمـي مسـتقل کـه در هـيچ يـک از         ٦هـاي علمـي و    علمي از رؤسـاي هيـأت  

  :هاي علمي شامل هيأت. شود هاي علمي عضويت ندارند، تشکيل مي هيأت
a( ها، کمک فرآوران و مواد در تماس با غذا ندههاي خوراک، طعم ده هيأت افزودني  
b( ها و محصوالت و مواد مورد استفاده در خوراک حيواني هيأت افزودني 
c( هيأت محصوالت محافظتي گياهان 
d(  هيأت موجودات زنده تغييريافته ژنيتيکي 
e( زا اي و حساسيت هيأت محصوالت رژيمي، تغذيه 
f( هيأت مضرات بيولوژيکي 
g( غذاييهاي زنجيره  هيأت آالينده 
h( هيأت سالمت حيوان و نفع آن 
i( هيأت سالمت گياه 

اعضاي کميته علمي توسط هيأت مديره انتخاب شده و بر روي طرح پيشنهادي مدير عامـل  
مصوبات آن بر اسـاس اکثريـت آراء اسـت    . کنند براي يک دوره سه ساله قابل تمديد کار مي

  . باشد معاون ميو داراي يک رئيس و دو . شود اما نظرات اقليت نيز ثبت مي
  

  عمليات: سهبخش 
  نظرات علمي -٢٩ماده 

مرجع در پاسخ به کميسيون و يا در مواردي به صورت اوليه در حـدود مأموريـت خـود نظـرات     
  .دهد علمي ارايه مي

  
  عقايد علمي متفاوت -٣٠ماده 

مرجع بايستي همواره مراقب تشخيص زودرس هر گونه منبع احتمالي اخـتالف بـين عقايـد    
  . هاي مشابه باشد ها در زمينه ي خود و عقايد علمي ساير هيأتعلم

  
  ي علمي و تکنيکيها يهمکار -٣١ماده 

هـاي علمـي و تکنيکـي در حـدود      مرجع ممکن است توسط کميسيون بـراي ارايـه همکـاري   
  .شود مأموريتش فراخوانده

  
  مطالعات علمي -٣٢ماده 

يستي مطالعات علمـي مـورد نيـاز بـراي     مرجع با استفاده از بهترين منابع علمي مستقل با
  .هايش را داير نمايد انجام مأموريت

  
  جمع آوري اطالعات -٣٣ماده 

ي مأموريتش به تحقيـق، جمـع آوري مقالـه، تحليـل و خالصـه       مرجع موظف است در محدوه
آوري اطالعـات   سازي اطالعات تکنيکي و علمي مربوطه بپردازد و اين امر در برگيرنـده جمـع  

  :همربوط ب
a( هاي مربوط به مصرف غذا مصرف غذا و ريسک  
b( هاي بيولوژيک شيوع ريسک 
c( آلودگي غذا و خوراک حيواني 
d( ها پس مانده 
  .باشد مي
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  هاي پديدار شده شناسايي ريسک -٣٤ماده 

آوري، مقابلـه و تحليـل اطالعـات     هاي نظارتي براي بررسـي، جمـع   مرجع موظف است روش
  .باشد دود مأموريتش ميهاي پديدارشده در ح جهت تشخيص ريسک

  
  سيستم هشدار سريع -٣٥ماده 

اي  هاي تغذيه براي اين که مرجع بتواند وظايف خود را در خصوص نظارت بر سالمت و ريسک
هـاي مربوطـه از طريـق سيسـتم      مواد غذايي به طور مؤثر انجام دهـد، بايسـتي تمـام پيـام    

  .هشدار سريع به آن منتقل گردد
  

  هايي در حدود مأموريتش اي سازماني فعال در رشتهه تشکيل شبکه -٣٦ماده 
کنـد کـه هـدف آن     ها را تأسـيس مـي   هاي مأموريتش شبکه اروپايي سازمان مرجع در زمينه

ها، تبـادل،   تسهيل ايجاد يک چهارچوب همکاري علمي از طريق هماهنگي فعاليت" خصوصا
هيـأت مـديره   . باشد نظر مي هاي مشترک، تبادل افراد صاحب برد پروژه اطالعات ايجاد و پيش

هــاي  بــا بررســي طــرح ارايــه شــده توســط مــدير عامــل ليســت قابــل انتشــاري از ســازمان  
الـذکر   هـاي فـوق   توانند مرجع را بـه تنهـايي يـا در شـبکه     هاي عضو که مي دار ايالت صالحيت

  .کند ياري کنند، مشخص مي
  

  بودن و ارتباط استقالل، شفافيت، رعايت محرمانه: بخش چهار
  استقالل -٣٧اده م

اعضاي هيأت مـديره و اعضـاي شـوراي مشـورتي و مـدير عامـل و اعضـاي کميتـه علمـي و          
هاي علمي بايد در عملکردشان مسـتقل باشـند و سـاليانه بـه صـورت کتبـي        اعضاي هيأت

هم چنين در هـر  . زند اعالم نمايد ها به استقالل آن لطمه مي مواردي که حضور يا فقدان آن
ها در خصوص موضوعات دستور جلسـه لطمـه    عاملي را که به استقالل آنجلسه وجود هر 

  .زده است اعالم کند مي
  
  
  

  شفافيت -٣٨ماده 
ي عمليـاتش در سـطح بـااليي از شـفافيت قـراردارد و       مرجع بايد مطمئن باشد که کليـه  -١

  :بايستي بدون تأخير موارد ذيل را به اطالع عموم برساند" خصوصا
a( هاي علمي ات مباحث جلسات کميته علمي و هيأتدستور جلسه و جزئي  
b( هاي علمي بالفاصله پس از تصويب عقايد اقليـت نيـز بايسـتي     نظرات کميته و هيأت

 .اعالم گردند
c(  هاست اطالعاتي که نظرات بر پايه آن ٤١و  ٣٩بدون لطمه به مواد. 
d(  ه و اعالم ساليانه عاليق اعضاي هيأت مديره، مدير عامل، شوراي مشورتي و کميتـ

 هاي علمي در خصوص عاليق مرتبط با عناوين مباحث جلسات هيأت
e( نتايج مطالعات علمي 
f( هايش گزارش ساليانه فعاليت 
g(      ــه نظــرات و ــراي اراي ــا يــک ايالــت عضــو ب ــايي، کميســيون ي تقاضــاهاي پارلمــان اروپ

 شده و توجيه علت رد يا اصالح پيشنهادات علمي رد شده يا اصالح
ساتش را به صورت علني برگزار کند مگر در مواردي کـه بـر روي   هيأت مديره بايستي جل - ٢

کنندگان يـا   کند که در اين موارد ممکن است از نمايندگان مصرف طرحي از مديرعامل کار مي
  .هاي مرجع دعوت شود ي پيشرفت برخي از فعاليت نفع جهت مشاهده نحوه ساير افراد ذي



w
w
w
.f
o
o
d
b
a
r
a
n
.c
o
m

 ١٣٠

  
  محرمانه بودن -٣٩ماده 

هـا   مرجـع نبايـد اطالعـات محرمانـه را کـه بـراي آن       ٣٨ل مـاده  در راستاي کـاهش شـمو   -١
است در اختيار طرف ثالثي قراردهد جز در مـواردي کـه بايـد     برخورد محرمانه تقاضا شده

  .اطالعات جهت حفظ سالمت عمومي علني گردد
هـاي علمـي و افـراد     اعضاي هيأت مـديره، مـدير عامـل، اعضـاي کميتـه علمـي و هيـأت        -٢

هـاي کـاري دعـوت مـي شـوند و اعضـاي شـوراي مشـورتي و          گـروه  نظري که در صاحب
بـودن مـاده    اشان در مرجع، تحت قوانين محرمانه کارکنان مرجع حتي پس از پايان وظايف

 .معاهده مسؤول هستند ٢٨٧
بينـي بــر سـالمتي، نبايســتي    نتـايج نظـرات علمــي مرجـع مربــوط بـه اثــرات قابـل پــيش      -٣

يستي قواعد داخلـي عملـي جهـت انجـام مقـررات      مرجع با. شود محرمانه در نظر گرفته
 .بودن پاراگراف اول و دوم را ايجاد نمايد محرمانه

  
  ارتباطات مرجع -٤٠ماده 

ي وظايفش بدون لطمه به صالحيت کميسـيون در راسـتاي    مرجع بايد ارتباطاتش را در حوزه
معـه و  انجام وظايفش در خصوص کاهش ريسک برقرار کند و بايستي مطمئن باشـد کـه جا  

ي  در زمينــه نتيجــه" اطالعــات مطمــئن ايمنــي را خصوصــا " نفــع ســريعا ي طــرفين ذي  کليــه
  .آورد کارهايش به دست مي

  
  دسترسي به مدارک -٤١ماده 

 EC/٢٠٠١/١٠٤٩بر اساس قانون 
 

  نفع کنندگان، توليدکنندگان و ساير افراد ذي مصرف -٤٢ماده 
کنندگان، توليدکننـدگان، فـرآوران و سـاير     صرفمرجع بايستي ارتباطات مؤثري با نمايندگان م

  .نفع برقرار کند هاي ذي طرف
  

  مقررات مالي: بخش پنج
  تصويب بودجه مرجع -٤٣ماده 

هاي عملياتي و  ها و هزينه هاي اداري، زيرساخت مخارج مرجع شامل حقوق پرسنل، هزينه
بوده و بايسـتي   ٣٦ده هاي مالي موضوع ما هاي ثالث و هزينه حمايت هزينه قرارداد با طرف

گردد به تصويب  نويسي که توسط مديرعامل تهيه مي با درآمد متعادل باشد و از طريق پيش
  .مارچ در اختيار کميسيون قرارداده شود ٣١هيأت مديره برسد تا حداکثر قبل از 

  
  تکميل بودجه مرجع -٤٤ماده 

تصـويب نهـايي پارلمـان    ي مـديرعامل و تحـت نظـارت کميسـيون بودجـه بـا        اين امر بر عهـده 
  .اروپايي است

  
  مبالغ دريافتي مرجع  -٤٥ماده 

عضـو و طـرف    آشـورهاي ظرف سه سال از اعمال اين قانون و به دنبـال مشـورت بـا مرجـع     
نفع، کميسيون گزارشي از قابليت اعمـال و توصـيه طـرح قـانوني مرجـع را منتشـر        هاي ذي

  .کند مي
  

  مقررات عمومي: بخش شش
  )مصونيت حقوقي(و امتياز قانوني  شخصيت -٤٦ماده 
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عضـو بيشـترين قـدرت از طريـق      آشـورهاي مرجع داراي شخصيت حقـوقي بـوده و در تمـام    
ي نيـاز بـه امـالک     در زمينـه " خصوصـا . اسـت  هاي حقـوقي تضـمين شـده    قانون به شخصيت

هـا و امتيـازات جوامـع     منقول و غيـر منقـول و اقـدامات حقـوقي مؤسسـه، پروتکـل مصـونيت       
  .باشد ي قابل اعمال براي مرجع مياروپاي

  
  مسؤوليت -٤٧ماده 

در . کنـد  مرجع از قانون قابل اعمال بر قرارداد مورد نظر تبعيت مـي : هاي قراردادي مسؤوليت
دادگاه اتحاديه اروپايي صـالحيت حـل و    .است قراردادهاي مرجع که شرط داوري لحاظ شده

  .فصل و داوري دارد
هـاي حاصـل از عـدم     مرجع بايستي اصالح آسـيب : ارداديهاي غير قر در خصوص مسؤوليت

عضـو جبـران    آشـورهاي ها تحـت اصـول عمـومي مشـترک قـوانين       اجراي صحيح مسؤوليت
ي جبران خسارت قضـاوت   گردد و دادگاه محکمه اروپايي در خصوص اختالفات مربوط به نحوه

  .کند مي
  .شود رجع رسيدگي ميمسؤوليت شخصي کارکنان در قبال مرجع تحت مقررات کارکنان م

  
  

  کارکنان -٤٨ماده 
  .برخورد با کارکنان تحت قوانين حاکم بر جوامع اروپايي است

  
  شرکت کشورهاي ثالث -٤٩ماده 
کاري با مرجع به روي کشورهاي ثالثي که داراي توافق نامه با جامعه اروپايي بر اساس  هم

  .شان باز است مواد مورد توافق
  

  ها سريع، مديريت بحران و اورژانسسيستم هشدار : پنجمفصل 
  سيستم هشدار سريع: بخش يک

  سيستم هشدار سريع -٥٠ماده 
جهت اعالم ريسک مستقيم يا غير مستقيم بـراي سـالمت انسـاني ناشـي از غـذا يـا        -١

عضـو، کميسـيون و مرجـع     آشـورهاي خوراک حيواني يک شبکه هشدار سـريع شـامل   
به عنوان يک عضو از شبکه خواهنـدبود  است که هر کدام يک نقطه اتصال  تشکيل شده

  .و کميسيون مسؤوليت مديريت شبکه را به عهده دارد
هرگاه يکي از اعضاي شبکه اطالعـاتي در خصـوص ريسـک مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم         -٢

باشـد بايـد ايــن    جـدي بـراي سـالمت بشــري ناشـي از غـذا يــا خـوراک حيـواني داشــته       
بـه کميسـيون و کميسـيون بـه بقيـه      توسط سيستم هشدار سـريع  " اطالعات را سريعا

و مرجع موظف است اطالعات علمي و تکنيکي مورد نياز را . اعضاي شبکه منتقل نمايد
کنـد، فـراهم    عضـو کمـک مـي    آشـورهاي که به مديريت سريع و مناسب ريسک توسط 

 .نمايد
عضو بايستي کميسيون را توسـط سيسـتم هشـدار     آشورهايدر موارد ذيل هر يک از  -٣

 :سازندسريع مطلع 
a( کشيدن مـاده غـذايي يـا     هر تصميمي مبني بر محدوديت قرارگرفتن يا اجبار به بيرون

  خوراک حيوان از بازار جهت حفظ سالمت بشري
b( گيـري، محـدودکردن تـا     اي در خصوص پيش هر گونه پيشنهاد يا توافق متصديان حرفه

غذايي و  تحميل شرايط خاص به صورت اختياري يا اجباري در خصوص قراردادن ماده
خوراک حيواني در بازار و استفاده آن که ريسک جدي به سالمت انساني وارد کرده 

 .و نياز به اقدام سريع دارد
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c(         صـالح در يکـي از    هر گونـه رد محمولـه غـذايي يـا غـذاي حيـواني توسـط مراجـع ذي
مرزهاي اتحاديه اروپايي که به دليل ريسک مستقيم يـا غيـر مسـتقيم بـه سـالمت      

رساني بايد همراه با جزئيات و اطالعات تکميلي بـه تمـام اعضـاي     اطالع. بشر باشد
شبکه و ساير مرزها و هم چنين به کشور ثالث مبداء مواد غذايي مرجوعي باشد و 

. ي عملکرد کشورهاي عضو بايد به کميسـيون منتقـل شـود    اطالعات مربوط به نحوه
المللي  هاي بين مانعضويت در سيستم هشدار سريع به روي ساير کشورها و ساز

 .مابين باز است هاي في بر اساس توافق
 
  تکميل اقدامات -٥١ماده  

ي کميسـيون و بعـد از بحـث و     بـه عهـده   ٥٠اقدامات مربوط به تکميل مراحـل اجرايـي مـاده    
  .گيرد بررسي مشترک با مرجع صورت مي

  
  

  قواعد محرمانه بودن براي سيستم هشدار سريع -٥٢ماده 
ترس اعضاي شـبکه مربـوط بـه ريسـک موجـود بـراي سـالمت انسـاني         اطالعات در دس -١

در  ١٠ناشي از غذا يا خوراک حيـواني بايسـتي بـر اسـاس اصـول اطـالع رسـاني مـاده         
اختيار عموم قرارگيرند و مردم بايستي به اطالعات شناسايي محصـول و نـوع ريسـک و    

  .باشند اقدامات انجام شده دسترسي داشته
صـالح در خصـوص    نبايد مـانع انتشـار اطالعـات بـه مراجـع ذي      حفاظت از اسرار تخصصي -٢

 .ميزان مؤثر بودن عمليات نظارتي در محدوده غذا و غذاي حيواني گردد
   

  ها فوريت: بخش دو
  ٥٣ماده 

اقدامات اورژانس در خصوص غذا يا خوراک حيواني با منشاء اتحاديه يا وارداتي از يک کشور 
حيوان اتحاديه يا وارداتي مشکوک به ايجـاد ريسـک بـراي    ثالث در صورتي که غذا يا خوراک 

بيني نباشـد،   سالمت انسان يا جامعه يا محيط باشد که با اقدام انفرادي اعضاي قابل پيش
تواند قرارگرفتن در بازار و يا واردات آن را محـدود و يـا متوقـف نمايـد و حـداکثر       کميسيون مي

ص تصويب، اصالح رفع توقيف و يا گسترش آن شده در خصو ظرف مدت ده روز اقدامات انجام
  .و داليل تصميم کميسيون را بدون تأخير در اختيار عموم گذارد ٥٨) ٢(را طبق ماده 

  
  ساير اقدامات فوري -٥٤ماده 

نمايد اگر  هنگامي که يکي از اعضاي کميسيون را در خصوص الزام به اقدام فوري مطلع مي
بينـي شـده، آن    و يا حتي در آن فاصله ده روز پيش عمل نکند ٥٣کميسيون بر اساس ماده 

اعمال نموده و سـاير اعضـا را از تصـميمات خـود     " تواند اقدامات اورژانس را مستقال عضو مي
  .مطلع نمايد

  
  مديريت بحران: بخش سه

  برنامه عمومي مديريت بحران -٥٥ماده 
عضـو و مرجـع    آشـورهاي کميسيون مسؤول تهيه طرح عمومي مديريت بحران با همکـاري  

ــن طــرح عمــومي شــامل موقعيــت  . باشــد مــي ــا     اي ــه مســتقيم ي هــاي مختلفــي اســت ک
افتد و اين خطر تنها  غيرمستقيم از طريق غذا يا خوراک حيواني سالمت انسان به خطر مي

  .باشد گيري نمي قابل پيش ٥٤و  ٥٣با رعايت مواد 
  

  واحد بحران -٥٦ماده 
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رمستقيم جدي حاصل از غذا يـا خـوراک حيـواني    در حضور شرايطي که خطر مستقيم يا غي
کميسـيون  . باشـد  نمـي  ٥٤و  ٥٣گيري يا حـذف بـر اسـاس قواعـد موجـود و مـواد        قابل پيش

دهد که مرجع  بالفاصله کشورهاي عضو و مرجع را مطلع نموده و واحد بحران را تشکيل مي
  .دهد ايه ميهاي تکنيکي و علمي مورد نياز را ار در اين واحد عضو بوده و همکاري

  
  

  وظايف واحد بحران -٥٧ماده 
کارهــاي  ي اطالعــات مربوطــه و انتخــاب راه آوري و ارزيــابي کليــه واحــد بحــران مســؤول جمــع

گيري، حذف يا کاهش قابل قبول ريسک سـالمت بشـري بـه طـور مـؤثر و       موجود براي پيش
مـديريت بحـران    کـاري جامعـه يـا افـراد خصوصـي مـورد نيـاز در        تواند از هـم  سريع بوده و مي

مطلـع  " هاي موجود و اقدامات انجام شده مکـررا  استفاده نمايد و بايستي مردم را از ريسک
  .نمايد

  
  ها و مقررات نهايي رويه: ششمفصل 

  هاي وساطت و ميانجيگري ها و رويه کميته: بخش يک
  کميته  -٥٨ماده 

ن پـس کميتـه ناميـده    کميسيون توسط کميته ثابت زنجيره غذايي و سالمت حيوان که از اي
شـود و از نماينــدگان کشـورهاي عضــو و نماينـده کميســيون بـه عنــوان رئـيس تشــکيل       مـي 
  .شود است، حمايت و همياري مي شده

هاي محوله توسط اتحاديه را به  کميته وظايف محوله توسط اين مقررات را و ساير مسؤوليت
  .عهده خواهد داشت

  
  

  هاي ميانجيگري رويه -٦٠ماده 
ت بروز اختالفات مابين کشورهاي عضو موضوع بايستي به کميسيون ارجـاع شـده و   در صور

کميسيون عضو مورد اعتراض را مطلع سازد و در صورت نيـاز از اقـدامات کارشناسـي مرجـع     
  .مند شوند در مدت زمان مورد توافق متقابل کميسيون و مرجع با مشورت دو عضو ديگر بهره

  
  مقررات نهايي: بخش دو

  شرط بازبيني -١٦ماده 
کـاري کميسـيون يـک     سال يـک بـار مرجـع بـا هـم      ٦و پس از آن هر  ٢٠٠٥قبل از اول ژانويه 

کند تا بر اساس اصول مورد نظر هيـأت مـديره    ارزيابي و ارزياب مستقل خارجي را مأمور مي
شـده و تـأثيرات و نقـش مرجـع بپـردازد، و       و با توافـق کميسـيون بـه ارزيـابي اقـدامات انجـام      

  .رش خود را به پارلمان اروپايي و شورا ارايه دهدگزا
  

   ٦٢ماده 
ارجاع به مرجع سالمت غذاي اروپايي و کميته ثابت زنجيره غذايي و سالمت حيـوان کليـه    

هـاي ثابـت قبلـي بايسـتي از ايـن پـس بـه مرجـع          هـاي علمـي و کميتـه    ارجاعات به کميتـه 
  .سالمت حيوان صورت پذيردسالمت غذاي اروپايي و کميته ثابت زنجيره غذايي و 

  
  صالحيت آژانس اروپايي براي ارزيابي محصوالت دارويي  -٦٣ماده 

  .قابل انجام است EECاين امر تحت مقررات مذکور در 
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  ٦٤ماده 
  .آغاز نمايد ٢٠٠٢مرجع بايستي عمليات اجرايي خود را از تاريخ يک ژانويه  

  
  االجراشدن الزم -٦٥ماده 

  .االجرا است از چاپ در مجله رسمي جوامع اروپايي الزم روز پس ٢٠اين مقررات 
  
  


