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 مقدمه

 و سالم ييغذا مواد وجود يهرکشور ارکان نيترمهم از يکي

 خود جامعه ياساس ازين کردن برطرفبه منظور  استاندارد

 نيترمهم ،اغلب کشورها ،موضوع تياهم به باتوجه. باشديم

 عيتوز و ديتول بر کنترل و نظارت يبرا را ينظارت مراکز و قانون

 به يدائم ازين و تقاضا شيافزا .درنيگيم نظر در ييغذا مواد

 عيتوز و ديتول خصوص در متعدد يبازارهاايجاد  ،مواد نيا وجود

 دکنندگانيتول ،موارد اکثر در که ،استرا موجب شده  آن

 يباال رقابت شتر،يب منافع و سود کسببراي  ييغذا محصوالت

 ،شتريب يتجار شهرت کسب و همچنين دکنندگانيتول نيب

 توجه قابل نکته .دکننيم روروبه مخاطره با را جامعه افراد جان

 و ناسالم ييغذا مواد عيتوز و ديتول جرائم خصوص در

 اگر که يطور هت؛ باس جرائم نيا بودن مطلق ،راستاندارديغ

 ييغذا مواد ي،بهداشت نيمواز و ضابطه خالف ايدکنندهيتول

 کنندهمصرف اريتخا در و کند ديتول را راستاندارديغ و ناسالم

 ييغذا موادگونه اين مصرف وجود با کنندهمصرف و دهد قرار

چنين  هم باز ،دياين وجود به يو يبرا يتيمسموم انبيند ي بيسآ

 .باشديم مجازات قابل ايدکنندهيتول

 

 شناسيمفهوم ـ9

 غذايي مواد ـ9ـ9

 مواد كليه به داشت انيب ديبا غذا يعلم فيتعر خصوص در

 وشود ميمصرف  زنده موجودات توسط كه آشاميدني و خوردني

 ساز و سوخت مصرف به مغذي مواد و انرژي از منبعي عنوان به

  .دشومي گفته غذا رسدمي بدن

 خوردني، خوراک، معناي به لغت هايفرهنگ در نيهمچن

 و خوردني ست،ا بدان بدن قوام و شود خورده آنچه خورش،

 جسم اجياحت که موادي عنيي ،غذائي مواد و است آمده دنيينوش

 (دهخدا، ذيل واژه) .دکن نيتأم آن نمو براي را

 ـ توليدکننده2ـ9

 در ديتول. باشدمي "ديتول"واژه  از فاعل اسم دکنندهيتول اصطالح

 طرف کي از لييتبد اتيعمل مجموع از ستا عبارت معني کي

 انجام خدمات و کاال محل رييتغ براي که اتييعمل مجموع و

 .دشومي

 مواد شکل رييتغ که است اتييعمل ،لييتبد اتيعمل از منظور

 مصرفي به دييتول خدمات و کاالها به ديتول عوامل و هياول

 و کاالها مکان رييتغ اتيعمل از منظور .شودرا موجب مي

 از که است ايناحيه از خدمات و کاالها کردن جابجا نيز خدمات

 که ايناحيه به بوده، استفاده غيرقابل اقتصادي نظرنقطه

 عيني و) .دگردرا موجب مي هانيازمندي ارضاي مصرفش

 (949: 9915، يخسرق خضابي

 کنندهـ توزيع9ـ9

است و  کردن ميتقس و ساختن پراکنده معناي به عيتوز اصطالح

 به فروش براي کاال عرضه به که است شخصيكننده توزيع

 .كندمبادرت مي فروشنده به نيمع متيق

 ـ امنيت غذايي 4ـ9

 و شوديم محسوب ملي تيامن هايمؤلفه نيترمهم از کيي

 فکري، سالمت اصلي عنصر و افتهيتوسعه جامعه کي انيبن

 تيامن، گريد به بيان. تاس جامعه آن اعضاي جسمي و رواني

 يدسترس زمان هر در مردم ةهم آن در که است يتيوضعيي غذا

 يمغذ و منيا ،يکاف يغذا به ياقتصاد و ياجتماع ،يکيزيف

 را خود ييغذا يهاتياولو و ياهيتغذ يازهاين تا باشند داشته

، قلجلوقرباني و کوشا) .کنند فراهم ايپو و سالم يزندگ کي يبرا

9916 :921)  

 سياست جنايي ـ 6ـ 9

 نظرگرفتن در با گذارقانون آن موجب به که است ندييفرا

 نظري مباني بر هيتک با و جامعه اساسي هايارزش و هنجارها

 ضمانت آن براي و ممنوع را فعلي ترک اي فعل خود، قبول مورد

 امري انگاريجرم اساس، نيا بر .کندمي وضع فرييک اجراي

 فلسفه حقوق، فلسفه ، مانندرساختييز علوم بر مبتني و نييپس

  .است اجتماعي علوم و اسييس

 غيراستاندارد ـ 5ـ 9

است  يميمفاه قانون و قاعده، نظم، يلغت به معن استاندارد در

 سرمشق يبرا يان نمونهيقوان ايسنت  که طبق قرارداد،



 9911 تابستان ،اول، شماره اولدوره ، يشه حقوقياند مجله/ 65 

 

 

 .باشد عموم قبول مورد نيقوان آن ياجرا و برده شود کاربه

 (26: 9916، شيرازيرضانيا)

 

انگاري فقهي و حقوقي جرائم مرتبط با مواد غذايي جرمـ 2

 ناسالم و غيراستاندارد

 باني فقهي جرائم مواد غذايي ناسالم و غيراستانداردـ م9ـ 2

 قواعد و روايات از توانمي مهم اين تّحقق براي نيز ما كشور در

 منابع و كتب در اگر. نمود استفاده مبناسازي براي اسالمي

 كيفري وليتؤمس پيرامون بحثي كه باشيم آن دنبال به فقهي

 رواياتي و متون به و كنيم پيدا صنعتي محصوالت توليدكنندگان

 نتيجه اين به ،باشند حكمي داراي زمينه اين در كه يابيم دست

 وجود خصوص اين در صريح يمطلب و خاص منبع كه رسيممي

 ضمانت به كه دارد وجود مواردي فقهي منابع در البته ؛ندارد

 .است شده اشاره آنها اعمالَ از ناشي خسارات قبال در افراد

 قاعده الضررـ 9ـ 9ـ 2

 تواندمي فقهي قواعد ترينمهم از يكي عنوان به ،الضرر قاعدة

 اين طبق چون ،باشد داشته بحث اين در را كاربرد بيشترين

 صورت در و شده منع همديگر به رساندن ضرر از مردم قاعده،

 .دهستن آن جبران به ملزم خسارت، ايراد

 بايد كند وارد ديگري به ضرري كسي هرگاه ، قاعده اين طبق

  (991: 9959داماد،  محقق) .دبرآي آن جبران عهدة از

 فقهي قواعد پركاربردترين از يكي كه "الضرار و الضرر" قاعده

 از زيان اين چه است؛ زيان تدارك ضرورت متضّمن است

 قهري ضمانات از چه نشأت يافته باشد، قرارداد اجراي عدم

 ندارد تفاوتي ديد آسيب كااليي از كسي وقتي. ناشي شده باشد

 (61: 9951، تبارجعفري) .دنباش يا باشد موجود قراردادي كه

 قاعده غرورـ 2ـ 9ـ 2

 باعث كه دهد انجام كاري شخصي هرگاه ،قاعده اين مطابق

 متوجه زياني و ضرر رهگذر، اين از و ودش ديگر شخص فريِب

 بايد و است ضامن قاعده اين موجب به نخست شخص گردد، او

 و( دهندهبيفر) غار را اول شخص .دبرآي وارده خسارت عهدة از

 "غرور" قاعده را قاعده اين و( خوردهبيفر) مغرور را دوم شخص

 و نيرنگ قصد اول شخص نيست الزم تعريف، اين طبق .گويند

 ديگري از هم خودش است ممكن حتي و باشد داشته خدعه

 دهد انجام كاري او كه مقدار همين بلكه باشد، خورده فريب

 غرور صدق براي بخورد، فريب آن به توجه با ديگري كه

 (959: 9959، داماد محقق) .است كافي

 با مرتبط عوامل ساير و توليدكننده عمل اگر ،قاعده اين برابر

 فريب و اغفال هاواسطه و كنندگانعرضه جمله از ،توليد

 مورد كاالي انتخاب در كنندهمصرف و را موجب شود مشتري

 حسب خسارت، جبران براي تواندمي ،گردد مغرور خود نظر

 .نمايد مراجعه امر را موجب شده است، اين كه شخصي به مورد،

 قانوني جرائم مواد غذايي ناسالم و غيراستانداردـ عنصر 2ـ 2

 ما کشور در ييغذا مواد جرائم قبال در گذاريقانون نديفرا

 که، 9921 مصوب ،شهري بهداشت قانون .دارد نهيريد سابقه

 و ييدارو ،يپزشک امور در اشخاص تيفعال بر نظارت براي

 توانيم نهيزم نيا در را است شده بيتصو يخوردن و ييغذا

 مواد و ييدارو و يپزشک امور مقررات به مربوط قانون. دکر انيب

 است يموارد جمله از زين ،9994 مصوب ي،دنيآشام و يخوردن

 راستاندارديغ و ناسالم ييغذا مواد جرائم قبال در مقنن که

 که باشديم ماده 26 بر مشتمل فوق قانون. دبو کرده بيتصو

 نواقص ليتکم به منظور و شد انجام آنها در ياصالحات بعدًا

 هرچند ؛است شده بيتصو (9921) شهري بهداشت قانون

 نسخ حًايصر قانون، نيا موجب به شهري بهداشت قانون

 مربوط قانون موارد، يبرخ در رسديم نظر به يول است، نشده

 ي،دنيآشام و يخوردن مواد و ييدارو و يپزشک امور مقررات به

 مواد قانون .تاس شهري بهداشت قانون ناسخ يضمن طور به

 يقانون ،9945 مصوب ي،بهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن

 است دادگستري محاکم در استناد قابل حاضر حال در که است

. دباشينممغاير  محاکم در استناد قابل فوق قانون با نيقوان و

 مواد عرضه و ديتول صنعت بر حاکم قانون نيترمهم فوق قانون

 کردن خارج قانون، نيا بيتصو از هدف ،واقع در .است ييغذا

 مقررات قانون از يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن مواد

 با آن احکام از يبرخ ،نيبنابرا .بود ييدارو و يپزشک امور
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 و دارد تعارض ييدارو و يپزشک امور مقررات قانون مقررات

 سال در بيتصو از پس قانون نيا .تسا آنها يضمن ناسخ

 جمله از .گرفت قرار اصالح و ينيبازب مورد بار نيچند9945

 ،يخوردن مواد قانون 2 ماده اصالحه ب توانيم ،آن نيترمهم

 به 5 بند الحاق ،9941 سال در يبهداشت و يشيآرا ،يدنيآشام

 به قانون چهارم فصل عنوان اصالح فوق، قانون يك ماده

 به مربوط يقانون مواد از يبعض اصالح قانون 6 ماده موجب

 از پس. دکر اشاره...  و 51 مصوب يي،دارو يپزشک امور مقررات

 با 45 سال در يدنيآشام و يخوردن مواد قانون بيصوت

 مواد ديتول از تيحما نهيزم در که يقانون گريد ،يبعد اصالحات

 در يحکومت راتيتعز قانون ،گرفت قرار مقنن توجه مورد ييغذا

 فوق قانون. بود ،9951 مصوب ي،درمان و يبهداشت امور

 مجمع بيتصو به وشد  نيتدو فصل 4 در ماده 44 شامل

 19 سال در نيقوان ريسا همانند و ديرس نظام مصلحت صيتشخ

 مرتبه در ،آن در مذکور يهامجازات و گرفت قرار اصالح مورد

 عداد از يکتب تعهد اخذ و اخطار ،يکتب تذکر شامل ،اول

 يجاه ب و شده حذف...  و يخوردن مواد در تقلب يهامجازات

 به را خود يجا سابق دوِم مرتبه در مقرر يهامجازات ،آن

 .تاس داده جرم مرتکب يبرا اول مرحله

 عنوان تحت ياسالم يشورا مجلس توسط يقانون ،52 سال در

 نيا موجب به. رفتگ قرار بيتصو مورد "يصنف نظام قانون"

 اي يبدو يهاتيأه تيصالح در يصنف تخلفات ،قانون

 صادر أير مذکور قانون مفاد طبق و يدگيرس ،دنظريتجد

 نفر سه از يکي از متشکل مذکور يبدو تيأه. كننديم

 امور مجمع و يدادگستر ،يبازرگان سازمان اي اداره ندگانينما

 ،شهرستان هر در دنظريتجد يدگيرس تيأه و باشديم يصنف

 شده ويمعرف ندهينما اي يدادگستر سيرئ نفر، سه از مرکب

 يصنف امور مجمع سهيرئ تيأهي اعضا از يکي اي سيرئ

 و يدگيرس معترض شخص درخواست به که است ربطيذ

 به حدودًا مذکور قانوندر . دکنيم صادر االجراالزم يقطع أير

 تيصالح در آن به يدگيرس کهي، صنف تخلفات از مورد 91

 ،يفروشگران ليقب از باشديم دنظريتجد و يبدو تيأه

 کاال ارائه عدم فاکتور، صدور عدم مت،يق درج عدم ،يفروشمك

 .تاس شده اشاره...  و شبکه از خارج عرضه خدمات و

 تخلفات مورد در به ويژه ،قانون نيا در تياهم حائز نکته

 شانخود قوت به همچنان سابق نيقواناين است كه  ،يبهداشت

 خصوص نيا در سابق قانون ناسخ مذکور قانون و هستند يباق

 و ناسالم ييغذا مواد تخلفات و جرائم موضوع. دباشينم

 يال 992 مواد که باشد،مي تياهم حائز يقدر به راستاندارديغ

 آن به زين، 9919 مصوب ،مسلح يروهاين قانون جرائم در 991

 .دارد اشاره

 مواجه ا آنب قيتحق نيا نگارش يراستا در که يجالب موضوع

 قيطر از راستاندارديغ و ناسالم ييغذا مواد يانگارجرم ميشد

 بيدالتصويجد قانون. است يمجاز يفصا و رسانه در غيتبل

 و محصوالت يمعرف و غاتيتبل تيممنوع عنوان با (11 ريت)

 ارتباط رسانه در سالمت به رسانبيآس و رمجازيغ خدمات

 نيا موجب به. دباشيم يمجاز يفضا و يخارج و يداخل يجمع

 ،واقع خالف تبليغ و نادرست اطالعات هرگونه ارائه ،قانون

 خوراكي، دارويي، هايفرآورده و مواد مصرف آثاردرباره 

 تجهيزات همچنين و مكمل طبيعي، گياهي، آرايشي، آشاميدني،

 هرگونه و آزمايشگاهي و دندانپزشكي و پزشكي ملزومات و

 را موجب مخاطب فريب و گمراهي نوعًا كه ،سالمت خدمات

 فضاي يا خارجي و داخلي هايرسانه جمله از ،طريق هر به شود

 5 درجه نقدي جزاي يا حبس به مرتكب و است ممنوع مجازي

 6تا  2 براي مرتبط اجتماعي و شغلي فعاليت از محروميت و

 خاص نيقوان از شدهگفته موارد يتمام. شودمي محكوم سال

 قانون 555 ماده در گذارقانون اما ،اندشده استخراج مرتبط

 يشورا مجلس 16 مصوب ،راتيتعز بخش ي،اسالم مجازات

 و کرده دايپ ورود جامعه سالمت هيعل جرائم به ي،اسالم

 مشخص ماده نيا عنوان از. تاس گرفته صورت يانگارجرم

 هيعل که است ياقدامات اي اقدام هرگونه نآ هدف که است

 فروش و عرضه جمله از ،شود محسوب ديتهد يعموم بهداشت

 بهداشت هيعل بتواند که يتقلب و آلوده ،يربهداشتيغ ييغذا مواد



 9911 تابستان ،اول، شماره اولدوره ، يشه حقوقياند مجله/ 56 

 

 

 مورد ،ماده نيا عنوان با بتوان شمار آيد تابهتهديد  يعموم

 .گردد مجازات و حکم

 

  ـ مصاديق مجرمانه9

 راستاندارديغ و ناسالم ييغذا مواد عيتوز و ديتول مربوط جرائم

 و يخوردن مواد قانون در که باشديم متعدد قيمصاد يدارا

 حيتصر خاص نيقوان ريسا نيهمچن و ،45 مصوب ي،دنيآشام

 مواد عيتوز و ديتول به مربوط تخلفات و جرائم در .است شده

و  فعل دو صورت به مجرمانه رفتار و غيراستاندارد ناسالم غذايي

 .پرداخته خواهد شد آنها به ترتيب به که است فعل ترک

 ـ فعل مثبت 9ـ 9

 مجرمانه رفتار. رديگيم انجام مثبت فعل با مجرمانه اکثر اعمال

 ي،بهداشت و يدنيآشام يخوراک مواد قانون کي ماده در مثبت

 عرضه شامل بيترت به که 5و  6 ،4 ،2 ،9 بندهاي ،45 مصوب

 مواد کردن مخلوط گر،يد يجنس جاي به يجنس فروش اي

 جنس عرضه و فروش استفاده،سوء منظور به ،جنس هب يخارج

 گذشته آن مصرف موعد که يجنس عرضه و فروش اي فاسد

 ياضاف مواد ريسا و هااسانس و هارنگ بردن کاربه باشد،

 ييغذا يتقلب مواد ساختن و يخوردن و ييغذا مواد در رمجازيغ

 (91: 9915آجرلو، ). دباشيم يخوردن و

 ـ فعل منفي2ـ 9

 آن اگر که ،افراد عهده بر يرفتار يعني ،فعل ترک اي يمنف رفتار

 فعل ترك اي يمنف رفتار اي اندشده جرم مرتکب ندهند انجام را

 يخال شانه است گذاشته او عهده بر قانون که يفيتکل از مجرم

 انجام را آن ديبا که يحال در؛ دهدينم انجام را آن و کنديم

 کي ماده 9 بند .است يقانون فهيوظ و فيتکل کي رايز ،دهد

 عبارت بردن کار به با يبهداشت و يدنيآشام يخوراک مواد قانون

 نييتع که يموارد در شدهثبت فرمول اي استاندارد تيرعا عدم

 آن تيرعا و استاندارد نييتع نيهمچن و آن تيرعا و فرمول

 .دارد اشاره زين فعل ترك با جرم تحقق به باشد يالزام

 گيرينتيجه

 ديتول نيمجرم و نيمتخلف يبرا اجرا ضمانت نييتع خصوص در

 يکل ضابطه کي ،راستاندارديغ و ناسالم ييغذا مواد عيتوز و

 جمله از ،بيآس نوع به توجه .دارد وجود موضوعه نيقوان مطابق

 ياجرا ضمانت نييتع جهت در گذارقانون که است يموارد

 که يصورت در مثال طور به .است کرده توجه بدان يفريک

را موجب  يبيآس اي نندهكفمصر ِيماريب ،مذکور مواد مصرف

 ،مرتکب مجازات باشد ماه کي از کمترآن  همعالج که شود

 از شتريب معالجه مدت هرگاه و است حبس سال 2 تا ماه 5

 حبس سال سه تا سال کي ،مرتکب مجازات باشد ماه کي

 .بود خواهد

 و حق خالف بر نفوذ اعمال ،يقانون ضينقا ،يکاف نظارت عدم

 يکار فرهنگ ،ياقتصاد نوسانات ربط،يذ مراجع تخلفات

 نيترمهم جمله از ،سود صانهيحر سبك و ديشد رقابت حاکم،

 ييغذا مواد عيتوز و ديتول جرائم وقوع عمدتًا که است يعوامل

  .شد خواهد را سبب راستاندارديغ و ناسالم

 ياکتابخانه مطالعات و گرفتهصورت يهايبررس از پسلذا 

 ناسالم ييغذا مواد عيتوز و ديتول جرائم خصوص در ياهيرو و

 از که يموارد ،هاافتهي ليتحل و بحث با و راستاندارديغ و

 و ييغذا مواد جرائم خصوص در ستيبايم نگارنده نظر

 پيشنهادذيل  بيترت به ،گردد اعمال و اصالح آن با مرتبط موارد

 :شودمي

 ترگيرانهسخت قوانين وضع و موجود قوانين و بهبود ـ اصالح9

 روزتربه و

 باز ، لكنوجود دارد ينيقوان ،بوطمر مسائل و بهداشت زمينه در

 به. باشيممي رو به رو نيقوان يمدآناکار و يقانون خأل با هم

كه  ،45 مصوب ي،دنيآشام و يخوردن مواد قانوندر  مثال طور

 البته؛ استنشده  حاظل هيد لهأمس ،شده بيتصو انقالب از قبل

 الحاق به اقدام وقرار گرفته  اصالح مورد بار نيچند قانون نيا

 اين در ديه هم بازلكن  شده،نيز  مذکور قانون به اينامهآيين

 .است نشده لحاظ قانون
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 و بهداشتي امور جرائم به رسيدگي ويژه دادسراهاي گسترش ـ2

 غذايي

 مواد عيتوز و ديتول به مربوط جرائم بودن يتخصص به توجه با

ي مقدمات قاتيتحق مرحله رد اساسًا ،راستاندارديغ و ناسالم ييغذا

 باشند داشته موضوع به کامل اشراف ييقضا مقامات بايستمي

 حال در. دآورن عمل به را الزم اقدامات و قاتيتحق بتوانند تا

 به يدگيرس يتخصص ژهيو شعب يدارا تهران شهر فقط ،حاضر

 و احداث شهرها ريسا در و باشديم مشابه جرائم و جرائم نيا

 .مورد نياز است نهاد اين تشکيل

 مواد کنندگانتوزيع و توليد واحدهاي مستمر بر نظارت ـ9

  غذايي

 و ديتول يواحدها از مستمر يهايريگيپ و نظارت افزايش با

 قيطر از جرم ارتکاب سکير ،ييغذا مواد کنندهعيتوز

 ياقدام توانديم و ابدييم شيافزا مجرمانه ريمس پرخطرساختن

 .يدآ شمار به جرائم گونه نيا کاهش نهيزم در ثرؤم

 و يمناسبت دينبا اقدامات نيا شد اشاره که طور همان نيهمچن

آن  اثر تا شود انجام ينيبشيپ قابل و سال مشخص اميا در

 .برسد ممکن حداقل به اي يخنث

 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع يمربوط به نگارش متن و ن يمالحظات اخالق

 .ديت گرديرعا

 ر و تشکريتقد

اند،  رسانده يارين مقاله يه ايرا در ته اينجانبکه  ياز تمام کسان

 .کمال تشکر را دارد

 سندگانيسهم نو

در  ين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقينگارش ا

منابع و نگارش توسط  يآور ه پالن، جمعيمراحل ته يتمام

 . صورت گرفته است هسندينو

 تضاد منافع

 .ن پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع استيا
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It is always one of the most important needs of any society to have healthy and 

standardized food so that whenever the people of the society need it. It will be 

available to them in sufficient quantities. Since the production and supply of 

healthy food among the members of society is one of the most important goals of 

governments and in order to advance the goals of any society, it is necessary to 

have healthy and standard food items, so this issue has always been of great 

importance. One of the most important concerns of the author is to know the 

elements and factors of crimes related to unhealthy and non-standard foods and 

how to determine the guarantee of implementation for the production and 

distribution of unhealthy and non-standard foods. In the investigation of the 

professional profession, it has been decided that the theoretical review of Iran's 

criminal policy should be investigated in order to better understand the issue and 

provide appropriate solutions to remove the existing obstacles. However, the 

results of these measures have led to the conclusion that the original law which is 

cited as a reference has lost its effectiveness over time in many cases. 
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