
  قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی
-12541 نقل از روزنامه رسمى شماره -1 1 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمى23/12/1367مصوب جلسه مورخ 

2/2/1368  
   

   تعزیرات حکومتى خدمات تشخیص و درمانى- فصل اول
نظر تخصـصى جـرم بـوده و متخلـف بـه             ایجاد مؤسسات پزشکى غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صالحیت از           -1 ماده  

  :گردد مجازاتهاى زیر محکوم مى
  . تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت-    مرتبه اول 
 عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یک میلیون تا ده میلیـون ریـال و اعـالم نـام در                        -    مرتبه دوم   

  .جراید
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال-    مرتبه سوم 

 ایجاد مؤسسه پزشکى توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهـاى زیـر محکـوم       -2 ماده  
  :گردد مى

  . تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى-    مرتبه اول 
  .جازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یک صد هزار تا یک میلیون ریال عالوه بر م-    مرتبه دوم 
 عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط مؤسسه به                    -    مرتبه سوم   

  .نفع دولت
یماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلـف         خوددارى بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه الزم به ب           -3 ماده  

  :گردد به مجازاتهاى زیر محکوم مى
  . جریمه نقدى از یک صد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى-    مرتبه اول 
تبـى و درج در      جریمه نقدى پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه تأسیس فنى مؤسـسه، تـوبیخ ک                 -    مرتبه دوم   
  .پرونده پزشکى
 جریمه نقدى از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنى مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، -    مرتبه سوم 

  .توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى
صورتحساب و دریافـت     ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویى و یا دخل و تصرف در                   -4 ماده  

اضافه از نرخهاى اعالم شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکى جـرم محـسوب شـده و متخلـف بـه                         
  :گردد مجازاتهاى زیر محکوم مى

  . جریمه نقدى به میزان دو برابر اضافه دریافتى از بیماران، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى-    مرتبه اول 
 جریمه نقدى به میزان پنج برابر اضافه دریافتى از بیماران، لغو پروانه مسئول فنى، توبیخ کتبى و درج در                    -دوم      مرتبه  

  .پرونده پزشکى



 جریمه نقدى به میزان ده برابر اضافه دریافتى از بیماران، لغو پروانه فنى، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبى                   -    مرتبه سوم   
  .و درج در پرونده پزشکى

  .العالج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعالم خواهد شد  میزان حق- تبصره 
هاى پزشکى و پیراپزشکى که فاقد مجوز قانونى کـار، صـادره از     به کارگیرى کلیه متخصصین و صاحبان حرفه-5 ماده  

محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیـر        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باشند، در مؤسسات پزشکى جرم            
  :شود محکوم مى

  . جریمه نقدى به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى-    مرتبه اول 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنى-    مرتبه دوم 
  . مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس عالوه بر مجازاتهاى-    مرتبه سوم 

 که در محـل غیرمجـاز       5هاى پزشکى و پیراپزشکى فاقد مجوزهاى قانونى کار مندرج در ماده              صاحبان حرفه  -6 ماده  
  :اند به مجازاتهاى زیر محکوم خواهند شد کار مشغول شده به

  . درج تخلف در پرونده پزشکى و اعزام به محل کار قانونى-    مرتبه اول 
 عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال حداکثر تا دو برابر                -  مرتبه دوم     

  .مدت قانونى
 عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قـانونى حـداکثر تـا دو برابـر                      -    مرتبه سوم   
  .مدت قانونى

اى در مؤسسات پزشکى جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر  رگیرى افراد فاقد صالحیت حرفه به کا-7 ماده 
  :محکوم خواهد شد

  . جریمه نقدى به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى-    مرتبه اول 
  .انه مسئول فنى عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، لغو پرو-    مرتبه دوم 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس-    مرتبه سوم 

  . افراد فاقد صالحیت شاغل نیز به مراجع ذى صالح قضایى جهت برخورد قانونى معرفى خواهند کرد- تبصره 
قرر، تعطیـل    ترک مؤسسه پزشکى توسط مسئول فنى و پزشک کشیک و سایر کادرهاى تخصصى در ساعت م                -8 ماده  

غیرموجه مطب و یا مؤسسه بدون اطالع سازمان نظام پزشکى و نپذیرفتن درصدى از بیماران بیمه کـه وزارت بهداشـت،        
  :گردد نماید، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى درمان و آموزش پزشکى تعیین مى

  . توبیخ کتبى و درج در پرونده پزشکى-    مرتبه اول 
  . عالوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدى به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال- مرتبه دوم    

  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنى-    مرتبه سوم 
) 4( و )3(مشمولین مواد ( در صورت لغو پروانه مسئول فنى و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکى - تبصره 

جهت تعیین تکلیف قانونى براى انتخاب مسئول فنـى جدیـد و هیـأت مؤسـس جدیـد مراتـب بـه                      )) 8(و  ) 7(و  ) 5(و  



گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایى از طریق کمیسیون فوق از طـرف               کمیسیون قانونى تشخیص امور پزشکى ارجاع مى      
  .کار گماشته خواهد شد ى اداره مؤسسه منصوب و بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مسئول فنى موقت برا

سبب ورود خسارت جانى و مالى به افراد شـود،          ) 7(و  ) 4(و  ) 3(و  ) 1( چنانچه اعمال خالف مندرج در مواد        -9 ماده  
مجازاتهاى مندرج مانع رسیدگى و پیگرد قانونى مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهاى مربـوط توسـط مراجـع                      

  .ح قضایى نخواهد گردیدصال ذى
 چنانچه تخلفات متعددى در واحدهاى موضوع این قانون صورت پذیرد، در هـر مـورد مجازاتهـاى مربـوط                    -10 ماده  

  .اعمال خواهد شد
 در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونى مرکب از سرپرست نظام پزشکى مرکز و یا استان برحسب مورد                   -11 ماده  

 بهداشت و درمان استان و نماینده وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکى موضـوع را بـدواً                       و مدیر عامل سازمان   
رسیدگى نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتى به کمیسیون تعزیرات حکومتى بخش دولتـى    

  .نماید و در موارد غیردولتى به دادسراى انقالب اسالمى جهت تعیین مجازات معرفى مى
شود و وزارت امـور اقتـصادى و دارایـى            کلیه درآمدهاى حاصل از مجازاتهاى این قانون به خزانه واریز مى           -12ده   ما

موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجراى این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از 
  .شکى قرار دهدمحل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

   
   تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى- فصل دوم

  
   دارو-1- بخش
 دارو باید داراى پروانه ساخت یا مجوز از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باشد و عرضـه و                     -13 ماده  

د از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلـف بـه مجازاتهـاى زیـر                فروش داروى فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورو       
  :گردد محکوم مى

  .آورى داروهاى غیرمجاز  اخطار کتبى و جمع-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده-    مرتبه دوم 
  . قطع سهمیه دارویى تا مدت سه ماه-    مرتبه سوم 

  . تعطیل داروخانه تا مدت یکسال-رتبه چهارم     م
 داروخانه باید داراى پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باشد و تخلـف از آن                -14 ماده  

  .گردد جرم محسوب شده و محل مذکور بالفاصله تعطیل مى
 تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور           عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنى انجام گیرد و            -15 ماده  

  .گردد بالفاصله تعطیل مى
 مسئول فنى باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشـد و تخلـف از آن جـرم محـسوب شـده و                         -16 ماده  

  .گردد متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى



  . اخطار کتبى با درج در پرونده-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ دویست هزار ریال-    مرتبه سوم 

  . لغو موقت پروانه مسئولیت فنى تا مدت سه ماه-    مرتبه چهارم 
هاى توزیع تعیین شده از سوى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکى        داروخانه باید دارو را از شبکه      -17 ماده  

عدم رعایت ضـوابط ایـن مـاده جـرم محـسوب شـده و متخلـف بـه                   . تهیه و تدارک نماید   ) کننده دارو  اى توزیع شرکته(
  :گردد مجازاتهاى زیر محکوم مى

  . اخطار کتبى با درج در پرونده-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال-    مرتبه دوم 
  .د هزار ریال و قطع سهمیه دارویى تا مدت سه ماه جریمه نقدى تا مبلغ پانص-    مرتبه سوم 

  . تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال-    مرتبه چهارم 
  .هاى یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود  مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه- تبصره
دون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلـف بـه            دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن ب            -18 ماده  

  :شود مجازاتهاى زیر محکوم مى
  . تذکر کتبى-    مرتبه اول 
  . اخطار کتبى با درج در پرونده-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پنجاه هزار ریال-    مرتبه سوم 

  . جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال-    مرتبه چهارم 
  . قطع سهمیه دارویى تا مدت یک ماه-جم     مرتبه پن

باشـد از سـوى وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش               لیست اقالمى که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز مى          - تبصره  
  .گردد پزشکى اعالم مى

ـ    دارو باید طبق قیمت رسمى براى مصرف       -19 ماده   ه شـده  کننده، به متقاضى ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهاى ارائ
نـسخه  (در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانى کپـى نـسخه        

  :گردد تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى. پس از درج قیمت مهر گردد) دوم
   

  : گرانفروشى- الف
  . مبلغ پنجاه هزار ریال جریمه نقدى تا-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویى به مدت یک ماه-    مرتبه سوم 

  . تعطیل داروخانه تا مدت یک سال-    مرتبه چهارم 
   



  :در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها عدم درج قیمت - ب
  . تذکر کتبى-    مرتبه اول 
  . اخطار کتبى-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پنجاه هزار ریال-    مرتبه سوم 

  . جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال-    مرتبه چهارم 
خ گذشته که بایستى معـدوم شـوند، جـرم بـوده و              نگهدارى و یا عرضه و یا فروش داروهاى فاسد و یا تاری            -20 ماده  

  :شود متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى
   

   عرضه و نگهدارى- الف
  .آورى داروهاى فاسد و یا تاریخ گذشته  تذکر کتبى و جمع-    مرتبه اول 
  .شتهآورى داروهاى فاسد و یا تاریخ گذ  جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع-    مرتبه دوم 
  . قطع سهمیه دارویى تا مدت سه ماه-    مرتبه سوم 

  . تعطیل موقت تا شش ماه-    مرتبه چهارم 
   

  : فروش- ب
  :بینى نشده باشد، عالوه بر جبران خسارت وارده به بیمار     چنانچه در سایر قوانین مجازاتهاى شدیدترى پیش

  .آورى داروهاى فاسد و یا تاریخ گذشته و جمع جریمه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال -    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویى تا مدت یک ماه-    مرتبه دوم 
  . تعطیل داروخانه تا مدت یکسال-    مرتبه سوم 

لوازم مـصرفى پزشـکى      در داروخانه نباید غیر از دارو، لوازم بهداشتى و آرایشى، شیرخشک غذاى کودک و                -21 ماده  
  :شود مجاز، کاالى دیگرى به فروش برسد، تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى

  . تذکر کتبى-    مرتبه اول 
  . اخطار کتبى و درج در پرونده-    مرتبه دوم 
  .آورى کاالهاى غیرمجاز  جمع-    مرتبه سوم 

  .ه نقدى تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کاالهاى غیرمجاز به نفع دولت جریم-    مرتبه چهارم 
 چنانچه داروخانه لوازم بهداشتى و آرایشى، شیرخشک، غذاى کودک و لوازم مصرفى پزشکى مجاز را بـیش                  -22 ماده  

  :شود از قیمتهاى تعیین شده عرضه نماید، گرانفروشى محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى
   

  : گرانفروشى تا مبلغ دو هزار ریال- الف
  . جریمه نقدى معادل مبلغ ده هزار ریال-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش-    مرتبه دوم 



هاى گروهـى بـه      واحد و معرفى از رسانه     جریمه نقدى معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل             -    مرتبه سوم   
  .عنوان گرانفروش

   
  : گرانفروشى از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال- ب

  . جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى-    مرتبه اول 
بر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد به عنوان            جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برا          -    مرتبه دوم   
  .گرانفروشى

 جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه در محل واحد و معرفـى                     -    مرتبه سوم   
  .هاى گروهى به عنوان گرانفروشى از رسانه

   
  : تا مبلغ پنج میلیون ریال گرانفروشى از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال- ج

  . جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش-    مرتبه دوم 
هاى  شى، نصب پارچه در محل واحد و معرفى از رسانه جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفرو    -    مرتبه سوم   

  .گروهى به عنوان گرانفروش
   
  : گرانفروشى بیش از پنج میلیون ریال- د

  . جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى-    مرتبه اول 
  .احد به عنوان گرانفروش جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه در محل و-    مرتبه دوم 
هـاى    جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى، نصب پارچه در محل واحد و معرفى از رسانه                 -    مرتبه سوم   

  .گروهى  به عنوان گرانفروش
 داروخانه موظف است کلیه کاالهاى خریدارى شده را مستمراً تا اتمام موجودى عرضه نمایـد و در صـورت                    -23 ماده  

  :شود خوددارى از عرضه به مجازاتهاى زیر محکوم مى
  . اخطار کتبى با درج در پرونده و الزام به عرضه کاالها با قیمت تعیین شده-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال-    مرتبه دوم 
  . قطع سهمیه تا مدت سه ماه-    مرتبه سوم 

  .ا یکسال تعطیل موقت ت-    مرتبه چهارم 
 داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر بـا دلیـل موجـه و یـا بـا                         -24 ماده  

اطالع کتبى و نظر سازمان منطق اى بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف بـه مجازاتهـاى زیـر محکـوم                         
  :شود مى

  . تذکر-    مرتبه اول 



  .اخطار کتبى با درج در پرونده -    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا بیست هزار ریال-    مرتبه سوم 

  . جریمه نقدى تا پنجاه هزار ریال-    مرتبه چهارم 
 در صورتى که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات دارویى خوددارى نماید، مرتبه اول                   -1 تبصره  

ى و درج در پرونده، مرتبه سوم جریمه نقدى تا پنجاه هزار ریال و مرتبه چهارم جریمه نقدى                  تذکر، مرتبه دوم اخطار کتب    
  .تا یکصد هزار ریال

روزى در صورت عدم رعایت مفاد این ماده عالوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا  هاى شبانه  داروخانه-2 تبصره 
  .یک سال تعطیل خواهند شد

ه داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقـت                 در مناطقى ک   -25 ماده  
گردد و متخلف تا پـنج سـال حـق           تعزیر شود، پروانه تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگرى واگذار مى              

  .باید تعطیل گرددگرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه ن
   

   شیرخشک و غذاى کودک-2 بخش 
 شیرخشک شیرخواران باید داراى مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بوده و از طریق                  -26 ماده  
ها قرار گیـرد و داروخانـه نیـز بایـستى آن را در ازاء                کننده مورد تأیید این وزارت در اختیار داروخانه        هاى توزیع  شبکه

شیرخشکهاى رژیمى صرفاً بایستى با نـسخه پزشـک و بـا    (دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمى به متقاضى ارائه نماید  
  :شود تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى.) کننده عرضه شود قیمت رسمى به مصرف

  .این قانون) 23( ماده  در صورت عدم عرضه شیرخشک، مجازاتهاى مذکور در-    الف 
  .این قانون) 19( در صورت گرانفروشى، مجازاتهاى مذکور در بند الف ماده -    ب 
  .این قانون) 18( در صورت عرضه شیرخشکهاى رژیمى بدون نسخه پزشک مجازاتهاى مذکور در ماده -    ج 
ایـن  ) 13(اتهـاى مـذکور در مـاده         در صورت تهیه و عرضه و فروش شیرخشک شیرخواران بدون مجوز، مجاز            -    د  
  .قانون

   
   لوازم و ملزومات پزشکى و دندانپزشکى و آزمایشگاهى-3 بخش 
 لوازم و ملزومات پزشکى و دندانپزشکى و آزمایشگاهى که براى تولید و یـا وارد کـردن آنهـا از ارز دولتـى                        -27 ماده  

نمایـد، در مقابـل ارائـه        ن و آموزش پزشکى تعیین مى     استفاده شده باشد باید براساس ضوابطى که وزارت بهداشت، درما         
فاکتور با قیمت رسمى در اختیار متقاضى قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکـوم                       

  :شود مى
  . اخطار کتبى و یا جریمه نقدى تا یک صد هزار ریال و یا هر دو مجازات-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا یک میلیون ریال-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا پنج میلیون ریال-    مرتبه سوم 



  .شود این قانون مجازات مى) 22(    در صورت گرانفروشى متخلف به ترتیب مذکور در ماده 
 یا معاونت  شرکتهاى توزیع کننده اقالم مذکور در صورتى که در تخلف از ضوابط فوق با تولیدکننده مشارکت و               - تبصره  

  :داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهاى زیر محکوم خواهند شد
  . اخطار کتبى و ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت بهاى آن به قیمت رسمى به شرکت مذکور-    مرتبه اول 
  . ضبط کاال به نفع دولت-    مرتبه دوم 
  .اال به نفع دولت جریمه نقدى تا یک میلیون ریال و ضبط ک-    مرتبه سوم 

   
   شرکتهاى توزیع کننده دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکى، دندانپزشکى و آزمایشگاهى-4 بخش 
 این گونه شرکتها موظفند کاالهاى موضوع این قانون را در صورتى که با ارز دولتـى تولیـد و یـا وارد شـده                         -28 ماده  

 دریافت نماینـد، تخلـف از ایـن امـر جـرم بـوده و متخلـف بـه                    باشند، منحصراً از شرکتهاى تولیدى و یا وارداتى مجاز        
  :شود مجازاتهاى زیر محکوم مى

  . اخطار کتبى و ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت بهاى آن به قیمت رسمى-    مرتبه اول 
  . ضبط کاال به نفع دولت-    مرتبه دوم 
  .ه نفع دولت جریمه نقدى تا یک میلیون ریال و ضبط کاال ب-    مرتبه سوم 

 شرکتهاى توزیعى موظفند اقالم توزیعى خود را برطبق ضوابط اعالم شده در اختیـار واحـدهاى مجـاز و یـا                      -29 ماده  
  :شود تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى. متقاضیان قرار دهند

  . اخطار کتبى-    مرتبه اول 
  .قدى تا مبلغ یک میلیون ریال جریمه ن-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پنج میلیون ریال-    مرتبه سوم 

تخلف از این ماده جرم بوده .  شرکتهاى توزیعى موظفند با ارائه فاکتور و به قیمت رسمى کاال را تحویل نمایند  -30 ماده  
  : و در غیر این صورت. شود مجازات مىاین قانون ) 22(و در صورت گرانفروشى، متخلف به ترتیب مذکور در ماده 

  . اخطار کتبى-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ یک صد هزار ریال-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ سیصد هزار ریال-    مرتبه سوم 

   
   تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى، و بهداشتى- فصل سوم

بندى مشخص به صـورت بازرگـانى        تولید مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى که با عالمت و بسته            -31 ماده  
قـانون مـواد خـوردنى، آشـامیدنى، آرایـشى و           ) 9(و  ) 8(نامه اجرائى مـاده      آیین) 1(گردد طبق فهرست ماده      عرضه مى 

باشد و تخلف از آن جـرم بـوده و       پزشکى مى  بهداشتى منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش           
  :شود متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى

  . تعطیل واحد تولیدى غیرمجاز بالفاصله و ضبط کاالى تولیدى به نفع دولت-    مرتبه اول 



  .لید غیرمجاز عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تو-    مرتبه دوم 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدى به نفع دولت-    مرتبه سوم 

  : چنانچه واحد تولیدى مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کاالیى نماید
  . تعطیل خط تولید و ضبط کاالى تولیدى به نفع دولت-    مرتبه اول 
  .اتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید عالوه بر مجاز-    مرتبه دوم 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدى تا مدت شش ماه-    مرتبه سوم 

  : تولید مود غذایى، آرایشى و بهداشتى باید با حضور مسئول فنى انجام گیرد، در صورت تخلف-32 ماده 
  . تعطیل خط تولید تا حضور مسئول فنى و اخطار کتبى با درج در پرونده-ل     مرتبه او

  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، ضبط کاالى تولیدى به نفع دولت-    مرتبه دوم 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال-    مرتبه سوم 

  .ولیدى تا یکسال تعطیل واحدى ت-    مرتبه چهارم 
هاى تولیـدى خـود الـصاق         کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطالعاتى بر روى کلیه محصوالت و فرآورده           -34 ماده  

. را نیز روى محصوالت، حسب مـورد، درج نمایـد       ) تاریخ مصرف (نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف          
  :شود زاتهاى زیر محکوم مىتخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجا

  . اخطار و جریمه نقدى تا مبلغ دویست هزار ریال-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پانصد هزار ریال-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال-    مرتبه سوم 

بـه رعایـت فرمـول تأییـد شـده در پروانـه        تولیدکنندگان مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى ملزم         -35 ماده  
تخلف از مفاد این ماده در صورتى که عدم رعایت فرمول ساخت براساس کاهش مصرف مواد متشکله                 . باشند ساخت مى 

  :شود آن باشد، از مصادیق کم فروشى و یا گرانفروشى محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى
   

  :و هزار ریال گرانفروشى تا مبلغ د- الف
  . جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش-    مرتبه دوم 
هـاى گروهـى بـه      جریمه نقدى تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفـى از رسـانه  -    مرتبه سوم  

  .نوان گرانفروشع
  : گرانفروشى از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا پانصد هزار ریال- ب

  . جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى-    مرتبه اول 
به عنوان   جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد                    -    مرتبه دوم   

  .گرانفروش



 جریمه نقدى از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد و معرفى      -    مرتبه سوم   
  .هاى گروهى به عنوان گرانفروش از رسانه

   
  : گرانفروشى از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال- ج

  .یمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى جر-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشى و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش-    مرتبه دوم 
 جریمه نقدى از پنج تا هشت برابـر میـزان گرانفروشـى، نـصب پارچـه، در محـل واحـد و معرفـى از                          -    مرتبه سوم   

  .هاى گروهى به عنوان گرانفروش رسانه
   
  : گرانفروشى بیش از پنج میلیون ریال- د

  . جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى و نصب در محل واحد به عنوان گرانفروش-    مرتبه دوم 
هـاى   ى از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشى و نصب در محـل واحـد و معرفـى از رسـانه                     جریمه نقد  -    مرتبه سوم   

  .گروهى به عنوان گرانفروش
کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیرمجاز و یا سمى باشد، متخلـف بـه مجازاتهـاى زیـر                      در صورتى که مواد اولیه به     

  :شود محکوم مى
  .آور بودن، معدوم نمودن کاال ر صورت سمى و یا زیان ضبط کاالى تولیدى و د-    مرتبه اول 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا پنج میلیون ریال-    مرتبه دوم 

  
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدى تا یکسال-    مرتبه سوم 

ا و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کاالى خـوردنى،             شرکتهاى پخش، فروشگاهها، سوپر مارکتها، تعاونیه      -36 ماده  
آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسـته از کاالهـاى مـشمول قـانون مـواد خـوردنى،        

باشند که داراى پروانه ساخت معتبر و یـا مجـوز ورود از وزارت بهداشـت، درمـان و                    آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى مى    
  :شود تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مى. ش پزشکى باشندآموز
  : شرکتهاى پخش و تعاونیهاى بزرگ- الف

  . اخطار و ضبط کاال به نفع دولت-    مرتبه اول 
  .کاال عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم -    مرتبه دوم 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه-    مرتبه سوم 

   
  : فروشگاهها و سوپرمارکتها و سایر اماکن- ب

  . اخطار و ضبط کاال به نفع دولت-    مرتبه اول 



  .هزار ریال عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا یکصد -    مرتبه دوم 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا پانصد هزار ریال-    مرتبه سوم 

  . تعطیل واحد از یک تا شش ماه- در صورت تکرار 
.  فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کاالى غیربهداشتى خوددارى نمایند  -37 ماده  

  :شود کاال با علم به غیربهداشتى بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاى زیر محکوم مىعرضه و تحویل 
  . اخطار کتبى و ضبط کاال به نفع دولت-    مرتبه اول 
  . عالوه بر مجازاتهاى مرتبه اول، جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کاال-    مرتبه دوم 
  .وه بر مجازاتهاى مرتبه دوم، تعطیل واحد از یک تا شش ماه عال-    مرتبه سوم 

توانند کاالى   سازمانها و شرکتهاى واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه غذایى، آرایشى و بهداشتى در صورتى مى-38 ماده 
 و یا پروانه ساخت     این قانون عرضه نمایند که واحدهاى مذکور داراى مجوز        ) 31(خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده       

  :شود معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهاى زیر محکوم مى
   

  : واردکنندگان- الف
  . اخطار و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال-    مرتبه اول 
  .یال جریمه نقدى از میلیون تا ده میلیون ر-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانى به مدت یکسال-    مرتبه سوم 

   
  : تولیدکنندگان- ب

  . اخطار و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى از یک میلیون تا پنج میلیون ریال-    مرتبه دوم 
  .ا مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدى ت-    مرتبه سوم 

ها و مراکز تهیـه و توزیـع مـواد خـوردنى، آشـامیدنى، آرایـشى،                  متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه      -39 ماده  
بهداشتى، اماکن عمومى، مراکز بهداشتى، درمانى، مراکز آموزشى پرورشى، محلهاى نگهـدارى و پـرورش دام و طیـور و                    

متخلفین از مفاد این مـاده      . باشد ط و مقررات بهداشت محیطى در محل فعالیت خود مى         کشتارگاهها ملزم به رعایت ضواب    
  :شود به ازاى هر مورد نقص بهداشتى، به مجازاتهاى زیر محکوم مى

  . جریمه نقدى از مبلغ یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال-    مرتبه اول 
  .کصد هزار ریال جریمه نقدى از مبلغ دو هزار ریال تا ی-    مرتبه دوم 
  . جریمه نقدى از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال-    مرتبه سوم 

  . عالوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه-    مرتبه چهارم 
 در صورت عدم رفع نقایص بهداشتى در پایان مهلت مقرر، با لغو پروانه کسب متصدى و یـا مـسئولین، محـل                       - تبصره  

  .باشد طیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص مىتع



 در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتى که تخلف در بخش غیرخـصوصى انجـام گرفتـه باشـد،                -40 ماده  
  :شود  مىحسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاى زیر محکوم

  . اخطار کتبى و جریمه نقدى تا مبلغ یک میلیون ریال-    مرتبه اول 
  . جریمه نقدى تا مبلغ پنج میلیون ریال-    مرتبه دوم 
  . تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه-    مرتبه سوم 

  . زندان از یک تا شش ماه-    مرتبه چهارم 
   

  : سایر مقررات- فصل چهارم
اى که توسط وزارت بهداشت، درمـان   ارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه گز-41 ماده  

  .گردد شوند، تهیه مى اى بهداشت، درمان تعیین مى و آموزش پزشکى و یا مدیران عامل سازمانهاى منطقه
  . بازرسین ویژه برسد کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و-42 ماده 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى موظف اسـت بطـور مـنظم اسـامى کاالهـاى مجـاز و غیرمجـاز                       -43 ماده  

  .را جهت اطالع عمومى به نحو مقتضى اعالم نماید) خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى(
  .اتهاى قانونى دیگر نخواهد بود اعمال تعزیرات حکومتى موضوع این قانون مانع اجراى مجاز-44 ماده 

   


