قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
زض اخطاي اغل يىػس ٍ تيست ٍ سَم( )123لاًَى اساسي خوَْضي اسالهي ايطاى ،لاًَى خاهغ وٌتطل ٍ هثاضظُ هلي تا زذاًيات وِ
تا ػٌَاى ططح خاهغ وٌتطل ٍ هثاضظُ هلي تا زذاًيات تِ هدلس ضَضاي اسالهي تمسين گطزيسُ تَز ،زض خلسِ ػلٌي هَضخ
 ٍ1381/6/11تأييس ضَضاي هحتطم ًگْثاى تِ تػَية ضسيس.
ماده  - 1تِ هٌظَض تطًاهِضيعي تطاي هثاضظُ تا هػطف هَاز زذاًي ٍ حفظ سالهت ػوَهي ،ستاز وطَضي وٌتطل ٍ هثاضظُ تا زذاًيات
وِ زض ايي لاًَى تِ اذتػاض ستاز ًاهيسُ هيضَز تا تطوية ظيط تطىيل هيضَز:
 ٍظيط تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي تِ ػٌَاى ضئيس ستاز. ٍظيط فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهي. ٍظيط آهَظش ٍ پطٍضش. ٍظيط تاظضگاًي. فطهاًسُ ًيطٍي اًتظاهي. زٍ ًفط اظ وويسيَى تْساضت ٍ زضهاى هدلس ضَضاي اسالهي تِ ػٌَاى ًاظط. ضئيس ساظهاى غسا ٍ سيواي خوَْضي اسالهي ايطاى تِ ػٌَاى ًاظط. ًوايٌسُ يىي اظ ساظهاًْاي غيطزٍلتي هطتثط تا زذاًيات تِ اًتراب ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي.تبصره  - 1زتيطذاًِ ستاز زض ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي هستمط ذَاّس تَز.
تبصره  - 2گعاضش ػولىطز ضص هاِّ ستاز تِ ّيأت ٍظيطاى ٍ وويسيَى تْساضت ٍ زضهاى هدلس ضَضاي اسالهي اضائِ هيضَز.
تبصره ً - 3وايٌسگاى زستگاّْاي زٍلتي هطتثط تا هَضَع هَضز تحث تِ تطريع زتيط ستاز تسٍى حك ضأي تطاي ضطوت زض
خلسات زػَت هيضًَس.
ماده ٍ - 2ظايف ستاز تِ ضطح ظيط است :
الف  -تسٍيي زستَضالؼول اخطايي هطتَط تِ تؼاضيف ،ضوَل ٍ ٍيژگيّاي تثليغات.
ب  -تسٍيي ٍ تػَية تطًاهِّاي آهَظش ٍ تحميمات تا ّوىاضي زستگاُ ّاي هطتثط.
ج  -تؼييي ًَع پيامّاّ ،طساضّا ،تػاٍيط ٍ ططح ّاي هطتثط تا آثاض سَء اختواػي ،التػازي ،تْساضتي ٍ سالهتي زذاًيات ٍ
زٍضُّاي ظهاًي آى ،هَضَع هازُ ( )1ايي لاًَى.
هػَتات ايي ستاز پس اظ تأييس ضئيس خوَْض لاتل اخطا است.
ماده ّ - 3ط ًَع تثليغ ،حوايت ،تطَيك هستمين ٍ غيطهستمين ٍ يا تحطيه افطاز تِ استؼوال زذاًيات اويساً هوٌَع است.
ماده  - 4سياستگصاضيً ،ظاضت ٍ هدَظ ٍاضزات اًَاع هَاز زذاًي غطفاً تَسط زٍلت اًدام هيگيطز.
ماده  - 5پيام ّاي سالهتي ٍ ظياًْاي زذاًيات تايس هػَض ٍ حسالل پٌداُ زضغس ( )%10سطح ّط ططف پاوت سيگاض (تَليسي -
ٍاضزاتي) ضا پَضص زّس.

تبصره  -استفازُ اظ تؼاتيط گوطاُوٌٌسُ هاًٌس هالين ،اليت ،سثه ٍ هاًٌس آى هوٌَع گطزز.
ماده  - 6وليِ فطآٍضزُّاي زذاًي تايس زض تستِّايي تا ضواضُ سطيال ٍ تطچسة ٍيژُ ضطوت زذاًيات ػطضِ ضًَس .زضج ػثاضت
«هرػَظ فطٍش زض ايطاى» تط ضٍي وليِ تستِتٌسيّاي فطآٍضزُّاي زذاًي ٍاضزاتي العاهي است.
ماده  - 7پطٍاًِ فطٍش فطآٍضزُّاي زذاًي تَسط ٍظاضت تاظضگاًي ٍ تطاساس زستَضالؼول هػَب ستاز غازض هيضَز.
تبصره  -تَظيغ فطآٍضزُّاي زذاًي اظ سَي اضراظ فالس پطٍاًِ فطٍش هوٌَع است.
ماده ّ - 8ط سالِ اظ ططيك افعايص هاليات ،ليوت فطآٍضزُّاي زذاًي تِ هيعاى زُ زضغس ( )%10افعايص هيياتس .تا زٍ زضغس()%2
اظ سطخوغ هاليات هأذَشُ اظ فطآٍضزُّاي زذاًي ٍاضيعي تِ حساب ذعاًِزاضي پس اظ طي هطاحل لاًًَي زض لالة تَزخِّاي
سٌَاتي زض اذتياض ًْازّا ٍ تطىل ّاي هطزهي هطتثط تِ هٌظَض تمَيت ٍ حوايت ايي ًْازّا خْت تَسؼِ تطًاهِّاي آهَظضي،
تحميماتي ٍ فطٌّگي زض ظهيٌِ پيطگيطي ٍ هثاضظُ تا استؼوال زذاًيات لطاض هيگيطز.
ماده ٍ - 9ظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي هَظف است فؼاليتّاي پيطگيطاًِ ،زضهاى ٍ تَاًثرطي افطاز هثتال تِ هػطف
فطآٍضزُّاي زذاًي ٍ ذسهات هطاٍضُاي تطن زذاًيات ضا زض ذسهات اٍليِ تْساضتي ازغام ٍ ظهيٌِّاي گستطش ٍ حوايت اظ هطاوع
هطاٍضُاي ٍ زضهاًي غيطزٍلتي تطن هػطف هَاز زذاًي ضا فطاّن ًوايس.
ماده  - 11اًدام ّطگًَِ تثليغات هغايط تا ايي لاًَى ٍ آيييًاهِ اخطايي آى ،خطم ٍ هستَخة هداظات اظ پاًػس ّعاض ()100 000
ضيال تا پٌداُ هيليَى ( )10 000 000ضيال خعاي ًمسي است .زازگاُ هىلف است ػالٍُ تط هداظات زستَض خوغ آٍضي هحػَالت
هَضز تثليغ ضا غازض ًوايس ٍ هيعاى هداظاتْاي يازضسُ تط اساس ًطخ تَضم (ّط سِ سال يىثاض) تٌا تِ اػالم تاًه هطوعي خوَْضي
اسالهي ايطاى ٍ تأييس ّيأت ٍظيطاى لاتل افعايص است.
ماده  - 11فطٍش ٍ ػطضِ زذاًيات تِ استثٌاي اهاوي هَضَع هازُ ( )7ايي لاًَى ،ػطضِ هحػَالت تسٍى ضواضُ سطيال ٍ ػالهت
هػَب ،تىطاض ػسم پطزاذت هاليات ،هستَخة هداظات اظ پاًػس ّعاض ( )100 000ضيال تا سي هيليَى ( )30 000 000ضيال خعاي
ًمسي است ٍ هيعاى هداظاتْاي يازضسُ تطاساس ًطخ تَضم (ّط سِ سال يىثاض) تا اػالم تاًه هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ تأييس
ّيأت ٍظيطاى لاتل افعايص است.
ماده  - 12فطٍش يا ػطضِ تِ افطاز ظيط ّدسُ سال يا تِ ٍاسطِ ايي افطاز ،ػالٍُ تط ضثط فطآٍضزُّاي زذاًي وطف ضسُ ًعز
هترلفٍ ،ي تِ خعاي ًمسي اظ يىػس ّعاض ( )100 000ضيال تا پاًػس ّعاض ( )100 000ضيال هحىَم هيضَز ،تىطاض يا تؼسز ترلف،
هستَخة خعاي زُ هيليَى ( )10 000 000ضيال هداظات است.
ماده  - 13استؼوال زذاًيات زض ًْازّاي هَضَع هازُ ( )18لاًَى ضسيسگي تِ ترلفات ازاضي هوٌَع ٍ هطتىة تِ ضطح ظيط هداظات
هيضَز :
الف  -چٌاًچِ هطتىة اظ واضو ٌاى ًْازّاي هصوَض تاضس ،تِ حىن ّيأت ضسيسگي تِ ترلفات ازاضي تِ يىي اظ تٌثيْات همطض زض
تٌسّاي (الف) ٍ (ب) هازُ ( ) 9لاًَى ضسيسگي تِ ترلفات ازاضي ٍ زض غَضت تىطاض زض هطتثِ سَم تِ تٌثيِ همطض زض تٌس (ج) هازُ
هصوَض هحىَم هيضَز.
ب  -سايط هطتىثيي تِ خعاي ًمسي اظ ّفتاز ّعاض()70 000ضيال تا يىػس ّعاض ( )100 000ضيال هحىَم هيضًَس.

تبصره  - 1هػطف زذاًيات زض اهاوي ػوَهي يا ٍسايل ًمليِ ػوَهي هَخة حىن تِ خعاي ًمسي اظ پٌداُ ّعاض ( )10 000ضيال تا
يىػس ّعاض ( )100 000ضيال است.
تبصره ّ - 2يأت زٍلت هيتَاًس حسالل ٍ حسا وثط خعاي ًمسي همطض زض ايي لاًَى ضا ّط سِ سال يه تاض تطاساس ًطخ ضسوي تَضم
تؼسيل وٌس.
ماده  - 14ػطضِ ،فطٍش ،حول ٍ ًگْساضي فطآٍضزُ ّاي زذاًي لاچاق تَسط اضراظ حميمي يا حمَلي هوٌَع ٍ هطوَل همطضات
ضاخغ تِ لاچاق واال است.
ماده  - 15ثثت ّطگًَِ ػالهت تداضي ٍ ًام ذاظ فطآٍضزُّاي زذاًي تطاي هحػَالت غيطزذاًي ٍ تالؼىس هوٌَع است.
ماده  - 16فطٍضٌسگاى هىلفٌس فطآٍضزُّاي زذاًي ضا زض تستِّاي هصوَض زض هازُ( )6ػطضِ ًوايٌس ،ػطضِ ٍ فطٍش تستِّاي
تاظضسُ فطآٍضزُّاي زذاًي هوٌَع است .هترلفيي تِ خعاي ًمسي اظ پٌداُ ّعاض ( )10 000ضيال تا زٍيست ّعاض ( )200 000ضيال
هحىَم هيضًَس.
ماده  - 17تاضهالي ًاضي اظ اخطاي ايي لاًَى تا استفازُ اظ اهىاًات هَخَز ٍ وسطي آى زض سال  1381اظ هحل غطفِخَييّا ٍ زض
سالْاي تؼس اظ هحل زضآهسّاي حاغل اظ هازُ (ّ )8ويي لاًَى ٍ سايط زضآهسّا زض هازُ(ّ )9عيٌِ گطزز.
ماده  - 18آيييًاهِ اخطايي ايي لاًَى ظطف سِ هاُ تِ ٍسيلِ ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضىي ٍ تا ّوىاضي ضطوت
زذاًيات ايطاى تسٍيي ٍ تِتػَية ّيأت ٍظيطاى هيضسس.
ماده  - 19احىام خعايي ٍ تٌثيْات همطض زض ايي لاًَى ضص هاُ پس اظ تػَية تِ اخطا گصاضتِ هيضَز.
ماده  - 21زضآهسّاي سالياًِ ًاضي اظ تَليس ٍ ٍضٍز سيگاض ٍ هَاز زذاًي وِ حاغل ترطية سالهت است تِ اطالع وويسيَى
ترػػي هدلس ضَضاي اسالهي تطسس.
لاًَى فَق هطتول تط تيست هازُ ٍ ّفت تثػطُ زض خلسِ ػلٌي ضٍظ چْاضضٌثِ هَضخ پاًعزّن ضْطيَضهاُ يىْعاض ٍ سيػس ٍ ّطتاز ٍ
پٌح هدلس ضَضاي اسالهي تػَية ٍ زض تاضيد  1381/7/1تِ تأييس ضَضاي هحتطم ًگْثاى ضسيس.

