اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح استفساريه تبصره ( )1ماده ( )13قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات»

مقدمه
آثار و تبعات زيانبار مصرف دخانيات امري نيست كه محل ترديد باشد .يافتههاي علوم پزشكي با قطعيت پيامدهاي
مشخصات طرح

مضر استعمال مواد دخاني براي مصرفكننده و افراد در مجاورت آنها را شناسايي و اعالم كرده است .ازهمينرو و با

دوره دهم ـ سال سوم

توجه با آثار زيانبار مصرف دخانيات؛ مقابله با اين پديده خطرناك همكاري فراگير نهادهاي دولتي و غيـردولتـي را
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طلب ميكند .از منظر نظام تقنيني راجع به مبارزه و كنترل اين پديده ،قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
در راستاي مبارزه مؤثر و جامع با اين پديده مشتمل بر 02ماده در تاريخ  1831/6/11به تصويب مجلس شوراي
اسالمي رسيده است.
ازجمله راهبردهاي كنترلي و مقابلهكننده با مـواد دخاني مورد استفاده در قانون مذكور استفاده از ابزار و
راهكارهاي حقوقي كه با ضـمانت اجراهاي كيفري مورد حمايت و پشتيباني واقع شوند بوده است .بر همين اساس

تاريخ چاپ:
1397/6/12

مقنن بهموجب ماده ( )13اين قانون استعمال مواد دخاني در نهادهاي اداري و همچنين اماكن عمومي را براساس
اينكه مرتكب از كارمندان نهادهاي دولتي باشند يا نباشند مستوجب ضمانت اجراي اداري يا جزاي نقدي كرده است.
اجراي قانون مزبور درخصوص تفسير و گستره مصاديق اماكن عمومي كه آيا اين عبارت شامل قهوهخانهها و اتاقهاي

معاونت پژوهشهاي

استعمال دخانيات در فرودگاهها ميشود يا خير ،ايرادهاي ي را در اجراي اين قانون به وجود آورده است .طرح

سياسي ـ حقوقي

استفساريه حاضر نيز با هدف رفع اين ابهام اعالم وصول شده است كه در اين گزارش به بررسي اين طرح ميپردازيم.

دفتر :مطالعات حقوقي

بررسي مفاد طرح
چنانچه اشاره شد ازجمله راهكارهاي حقوقي مقابله و كنترل مصرف مواد دخاني در قانون جامع كنترل و مبارزه
ملي با دخانيات ،جرمانگاري مصرف مواد مزبور در اماكن عمومي به استناد تبصره « »1ماده ( )18اين قانون است.
مشخصات گزارش

با عنايت به اينكه مصرف دخانيات بهموجب تبصره مزبور واجد وصف مجرمانه شده است تشخيص مصاديق اماكن
عمومي اهميت مييابد .اين ماده و تبصره آن مقرر ميدارد« :استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده ( )13قانون

شماره مسلسل:

رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب بهشرح زير مجازات ميشود:

24016076
تاريخ انتشار:
1397/7/1
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الف) چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد ،به حكم هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از
تنبيهات مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده ( )9قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم
به تنبيه مقرر در بند «ج» ماده مذكور محكوم ميشود.
ب) ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار ( )02 222ريال تا يكصد هزار ( )122 222ريال محكوم ميشوند.
تبصره « »1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه
هزار ( )12 222ريال تا يكصد هزار ( )122 222ريال است».
بهموجب طرح مور بحث اين سؤال مطرح شده است كه آيا اماكن عمومي مذكور در تبصره « »1ماده ( )18قانون
جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات شامل قهوهخانهها و قهوهخانههاي سنتي و اتاقهاي استعمال دخانيات مستقر
در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري نيز ميشود؟ در طرح مزبور در پاسخ به اين استفساريه آمده است :خير ،اماكن
عمومي مذكور در تبصره « »1ماده ( )18قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات شامل قهوهخانهها و قهوهخانههاي
سنتي و اتاقهاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاهها و در پايانههاي مسافربري نميشود.
با عنايت به موارد زير بهنظر ميرسد همان طور كه در طرح ذكر شده است عبارت اماكن عمومي منصرف از
قهوهخانهها و اتاقهاي استعمال دخانيات مستقر در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري است.
 .1در ارزيابي پاسخ مذكور در استفساريه ميتوان گفت بهنظر ميرسد با توجه اينكه فلسفه راهاندازي و ايجاد قهوهخانه
يا اتاقهاي مستقر در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري پيشبيني محلي بوده است كه افراد مصرفكننده دخانيات بدون
آنكه مزاحمت و آزار و اذيتي براي غيرسيگاريها ايجاد كنند در آنجا مبادرت به مصرف دخانيات داشته باشند لذا از حيث
تعريف مكان عمومي نميتوان اين مكان را از حيث استعمال دخانيات مكان عمومي محسوب كرد .درواقع محسوب كردن
اين اماكن بهعنوان مكان عمومي مورد نظر در تبصره مورد بحث ،برخالف ذات چنين اماكني است.
 .0يكي از مستندات جرمانگاري استعمال مواد دخاني در اماكن عمومي كنوانسيون جامع كنتـرل دخانيـات است.
مستند به بند « »0ماده ( )3اين كنوانسيون« :هر عضو براي جلوگيري از قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از
دخانيات در اماكن دربسته ،وسايل حملونقل عمومي ،محلهاي كار دربسته و در صورت اقتضا ساير اماكن عمومي
ديگر ،اقدامات اداري ،اجرايي و قانوني يا ساير اقدامات مؤثري را در محدوده صالحيت قضايي خود كه در قوانين ملي
آن تعيين شده ،اتخاذ و اجرا خواهد كرد» .نكته قابل ذكر در خصوص مفاد اين عبارت از كنوانسيون آن است كه انتشار
دود در محيطهاي سرپوشيده ميتواند بـه سـالمتي غيرسيگاريها زيان وارد كند به همين دليل در متن كنوانسيون
نيز به منع آن تصريح شـده است .چنانچه از مفاد اين عبارت برميآيد جرمانگاري استعمال دخانيات به جهت اضرار و
آسيب به افرادي است كه در معرض دود مواد مزبور هستند لذا در اماكني همچون قهوهخانه كه افراد آگاهانه و با علم
به مخاطرات حضورشان در اين اماكن وارد ميشوند ،استناد به اينكه اين مكان يك مكان عمومي است و بايد مشمول
ممنوعيت موضوع تبصره ماده ( )8قانون مبارزه با دخانيات باشد وجهي نخواهد داشت.
 .8از منظر مطالعات جرمشناسي ضرورت دارد با توجه به عدم امكان ريشهكني كامل مصرف دخانيات ،اماكن
خاصي كه به نوعي قابل نظارت و كنترل باشند براي مصرف مواد دخاني پيشبيني شود .چه اينكه برخورد كيفري با
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استعمال آن در اماكن مزبور با عنايت به واقعيات موجود در خصوص استعمال سيگار توسط برخي افراد ،ضمن آنكه در
برخي اماكن مانند فرودگاه يا پايانههاي مسافري مشكالتي را براي سايرين بهوجود ميآورد در مواردي نيز به شكلگيري
پديده قهوهخانههاي زيرزميني و عدم امكان كنترل و نظارت بر اين اماكن منجر خواهد شد.
نتيجهگيري
با تأكيد بر ضرورت انجام اقدامات همهجانبه حقوقي و غير حقوقي جهت مقابله و كنترل مصرف مواد دخاني ،با عنايت
به مطالب مندرج در اين گزارش تصويب طرح مورد بحث درخصوص عدم شمول تعريف اماكن عمومي مندرج در تبصره
« »1ماده ( )18قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات بر قهوهخانهها و اتاقهاي استعمال دخانيات مستقر در
فرودگاهها و پايانههاي مسافري ،مورد پيشنهاد است.
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