اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح منع تبليغات و معرفي محصوالت و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به
سالمت در فضاهاي مجازي و شبکههاي ماهوارهاي»
(اعاده شده از شوراي نگهبان) ()3

مقدمه
«طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصوالت و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به سالمت در فضاهاي مجازي و
شبکههاي ماهوارهاي» با هدف جرمانگاري تبليغات و معرفي محصوالت و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم
شماره ثبت:
29

سالمت بهويژه در فضاي مجازي در تاريخ  1393/5/26اعالم وصول و در نهايت در جلسه علني مورخ 1395/2/21
با اصالحاتي در عنوان و متن به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد .اين مصوبه تاكنون دو مرتبه در تاريخ
 1395/3/16و  1396/9/27مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و اكنون نيز شوراي نگهبان در تاريخ 1397/2/11
مفاد تبصره « »1ماده ( )1اين مصوبه را خالف موازين شرع دانسته است .از همين رو كميسيون بهداشت و درمان
مجلس شوراي اسالمي بهمنظور رفع اين ايراد ،اصالحيهاي را در مصوبه به عمل آورده است .در اين گزارش به

شماره چاپ:
956
تاريخ چاپ:
1397/3/12

بررسي ايراد اخير شوراي نگهبان و مصوبه كميسيون بهداشت و درمان ميپردازيم.
بررسي ايراد شوراي نگهبان و گزارش كميسيون بهداشت و درمان
شوراي نگهبان درخصوص تبصره « »1ماده ( )1مصوبه مجلس شوراي اسالمي ايراد خالف شرع بودن مفاد اين
تبصره را مطرح كرده است .قبل از تبيين اين ايراد الزم است ابتدا مصوبه مجلس شوراي اسالمي در مورد اين

معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

تبصره را مورد توجه قرار دهيم .چنانچه در مقدمه اشاره شد مهمترين هدف طرح حاضر جرمانگاري تبليغات
غيرمجاز درخصوص كاالهاي سالمتمحور است .در همين راستا ماده ( )1مصوبه ،ارائه اطالعات نادرست و تبليغ
خالف واقع كاال و خدمات سالمتمحور را جرمانگاري كرده و براي مرتکبين مجازات الزم را در نظر گرفته است.
مقنن در تبصره « »1اين ماده به جهت ضرورت تبيين مصاديق خالف واقع بودن تبليغات مزبور ،تشخيص اينگونه
مصاديق را برعهده وزارت بهداشت و مراجع قانوني صاحب صالحيت قرار داده است .اين تبصره مقرر ميدارد:

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
24013940-8

«مصاديق اطالعات نادرست و تبليغ خالف واقع عبارتند از :اطالعات يا ادعاهاي خالف قوانين مربوطه ،كه توسط
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و مراجع قانوني صاحب صالحيت درباره روش فرآوري ،توليد ،نامگذاري
تجاري ،خواص ،تركيب ،منشأ سودمندي ،ارزش غذايي ،روش درماني و خدمات ،آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات
يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي درخصوص كاالها و خدمات موضوع اين قانون

تاريخ انتشار:
1397/3/19

مشخص ميگردد».
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چنانچه مالحظه ميشود به موجب مفاد اين تبصره عمالً وزارت بهداشت و مراجع قانوني صاحب صالحيت ،مرجع تشخيص
مجرميت عمل ارتکابي شدهاند ،درحالي كه تشخيص مجرمانه بودن عمل حسب موازين فقهي و حقوقي برعهده محاكم قضايي است .به
همين جهت شوراي نگهبان در ايراد خود اينگونه مقرر كرده است كه« :واگذاري تشخيص خالف واقع بودن به مراجع غيرقضايي جهت
مجرم دانستن خالف موازين شرع دانسته است» .بر همين اساس كميسيون بهداشت جهت رفع اين ايراد متن مصوبه قبلي درخصوص
تبصره مذكور را مورد اصالح قرار داده است كه بهنظر ميرسد اين اصالحيه ميتواند رافع ايراد شوراي نگهبان باشد .بهموجب اصالحيه
گزارش كميسيون بهداشت؛ در تبصره « »1ماده ( )1بعد از عبارت «خالف قوانين مربوطه» عبارت «كه توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي و مراجع قانوني صاحب صالحيت» حذف و عبارت «به حکم مراجع صالح قضايي با اخذ نظر كارشناسي از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي يا مراجع قانوني صاحب صالحيت» جايگزين ميشود .بر اين اساس متن تبصره به اين ترتيب خواهد
بود:
«مصاديق اطالعات نادرست و تبليغ خالف واقع عبارتند از :اطالعات يا ادعاهاي خالف قوانين مربوطه ،به حکم مراجع صالح
قضايي با أخذ نظر كارشناسي از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي يا مراجع قانوني صاحب صالحيت درباره روش فرآوري،
توليد ،نامگذاري تجاري ،خواص ،تركيب ،منشأ سودمندي ،ارزش غذايي ،روش درماني و خدمات ،آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا
درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي درخصوص كاالها و خدمات موضوع اين قانون مشخص ميگردد».
اين اصالحيه اگرچه به ظاهر ميتواند رافع ايراد شوراي نگهبان باشد با اين حال ذكر دو نکته ضروري است :اول آنکه عبارت تبصره
به ترتيبي كه ذكر شد داراي ايراد ويرايشي است و مفهوم تبصره را مبهم مينمايد و الزم است عبارت بازنويسي شود و دوم اينکه از آنجا
كه در حال حاضر ضوابطي كه چارچوب تبليغات را تعيين ميكند عمدتاً در قالب دستورالعمل و آييننامه است و مقرره قانوني كه
مصوب مجلس شوراي اسالمي باشد و ضوابط و مالکهاي تبليغ قانوني را تعيين و مشخص نمايد وجود ندارد ،ازاينرو اين اصالحيه از
اين حيث كه مالک تشخيص تبليغ خالف واقع را به قانوني ارجاع ميدهد كه در حال حاضر وجود خارجي ندارد ،ميتواند در اجرا اين
قانون را با ايراد و اشکال مواجه نمايد.
نتيجهگيري
بهنظر ميرسد اصالحيه مندرج در مصوبه كميسيون بهداشت درخصوص رفع ايراد شوراي نگهبان ،ميتواند رافع ايراد مزبور تلقي شود.
ازاينرو تصويب اين اصالحيه مورد پيشنهاد است.
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