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Article Info Abstract 

Original Article Advertising is an important issue in the world and has a deep effect on various aspects of 

our individual and social lives. The effect of this phenomenon on the economy, culture, 

society and even politics is constantly increasing , and the lack of appropriate laws in this 

area will provide a good platform for abusers. The issue of advertising is very important 

for products that are directly related to consumer health. The most important problem in 

the field of health advertising in the Iranian legal system is the multiplicity and 

fragmentation of the resolutions that have existed for a long time. However, it can be said 

that each resolution addresses the issue from a specific perspective, but there are 

sometimes overlaps, and contradictions regarding the competent authorities provided for 

the issuance of advertising licenses and the authorities dealing with violations, 

guaranteeing the implementation of violations of the rules governing advertising, etc. In 

recent years, not only has there been no effort to resolve this issue, but in some cases, it 
has increased these ambiguities. In this article, we will explain the situation of the Iranian 

legal system in this regard, while referring to the European Union's directives on health. 
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 اروپا   یۀ اتحاد   ی ها و دستورالعمل   ران ی مرتبط با سالمت در حقوق ا   غات ی تبل   ی قی تطب   ۀ مطالع
 4، پرویز ساورایی 3، منصور امینی * 2ستار زرکالم ،  1سیده مریم اعتماد 

 تهران، ایران ،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش ،یحقوق خصوص ی دکتر 1
 رانیگروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ا  اریدانش 2

 ران یتهران، ا  ،یبهشت  دیگروه حقوق، دانشگاه شه  اریدانش 3
 ران یتهران، ا  ،یبهشت  دیگروه حقوق، دانشگاه شه  اریدانش 4

 چکیده  اطالعات مقاله 

دن  یامقوله  یبازرگان  غاتیتبل پژوهشی مقالۀ   در  بس  رامونیپ  یایمهم  آثار  و  زندگ   یق یعم  اریماست  گوناگون  ابعاد  و    یفرد   یدر 
باق  یاجتماع  تأثگذارد یم   یما  و    شودیم  شتریروز بروزبه   استیس  یدر اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حت  دهیپد  نیا  ری. 
مناسب  ن یا  ینابسامان بستر  برا  یحوزه  تبل  نندگانکسوءاستفاده   یرا  موضوع  آورد.  خواهد  درخصوص   غاتیفراهم 

مصرف   یداتیتول  سالمت  با  مستقکه  ارتباط  اهم  میکننده  م  یتی دارند  مهمابدییدوچندان  حوز   نی تر.  در    ۀمعضل 
ناظر بر سالمت در نظام حقوق   غاتیتبل از د  یتعدد و تشتت مصوبات  رانیا  یکاالها و خدمات  وجود    ربازیاست که 

بعد خاص  هر  چندداشته است. هر از  برا  یمصوبه  پرداخته است.  از   یریقانون طرز جلوگ   کرد ی مثال، رو  ی به مسئله 
ب  ی زش یآم  یهایماریب روان   ردار،یواگ  یهایماریو  مواد  به  مربوط  تشکقانون  قانون  پزشک  لیگردان،  نظام   ی سازمان 

معرف   غاتی تبل  تیقانون ممنوع  ،ی اسالم  یجمهور و خدمات غ  یو  آس  رمجازیمحصوالت  با    رسانبیو  به سالمت 
پ  گریکدی صالح  مراجع  درخصوص  بعضًا  اما  است،  تبل   یبرا   شدهینی بشیمتفاوت  مجوز  مراجع    غاتیصدور  و 

وجود دارد. در   یو تناقضات  یپوشانو... هم  غاتینقض قواعد حاکم بر تبل  یاجرابه تخلفات، ضمانت  کنندهیدگ ی رس 
 تیهمچون قانون »ممنوع  یمسئله نشده است، بلکه موارد   نیرفع ا  یبرا  یتنها تالشنه  ز،ین  ریاخ  یهامصوبات سال 

معرف   غاتیتبل غ  یو  و خدمات  آس  رمجازیمحصوالت  در رسانه  رسانبی و  و    یداخل  یارتباط جمع   یهابه سالمت 
فضاها   یالملل نیب ا1397مصوب    «،یمجاز  یو  به  ا  نی،  در  است.  زده  دامن  به    نیابهامات  اشاره  ضمن  مقاله، 

  نییخصوص تب  نیدر ا  رانیا  ینظام حقوق   تیناظر به سالمت، وضع  غاتیتبل  رامونیاروپا پ  یۀاتحاد  یهاورالعملدست
  موضوع  یبه بررس   ،ینترنت یو ا  یاو با استفاده از منابع کتابخانه  یفیتوص یلیتحل  ۀ ویبا ش  رو،شیشده است. پژوهش پ

 پرداخته است.

 :تاریخ دریافت 

4/5/1401 
 :تاریخ پذیرش

15/12/1401 

 :واژگان کلیدی

 غ یتبل
 ناظر به سالمت غاتیتبل
 ی بازرگان غاتیتبل
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 مقدمه 

گاهی و دانش افراد و به دنبال آن تصمیم  1تبلیغات  . تبلیغات داروها و خواص دارویی  انجامد می   2کنندهگیری صحیح مصرف صحیح به افزایش آ
به حوزو  تبلیغات  کلی  دارد.  به  سالمت   ۀطور  ویژه  اهمیتی  اشخاص  بهداشت  و  سالمت  در  تأثیرگذاری  جواز  علت  بر  مبنی  کلی  اصل  البته 

های حقوقی ضوابط  نظام  ۀهرچند در هم  ،برقرار است  هاهمچون سایر حوزه سالمت    ۀای خدمات یا محصوالت در حوزهرسانی ویژگی اطالع
  ۀسو و رعایت حرمت جامع  های متعددی در این خصوص تدوین شده است. علت این امر حفظ منافع و سالمت جامعه از یکو چارچوب 

از حدود سه ده دیگر است.  از سوی  بر   ۀ پزشکی  اطالعقبل،  و حق  آزاد  تجارت  راستای  در  را  پزشکی  تبلیغات  رسانی  خی کشورهای جهان 
 (1390،اند )اشرفی و اشرفی منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش قیمت خدمات پزشکی مجاز دانستهدرست و به

سایبر  گسترش با   فضای  در  دارد بی   ۀ کنند مصرف   3، تبلیغات  قرار  بیشتری  خطر  معرض  در  به    تأثیراتشکه    ، اطالع  جامعه  بازخورد  در 
محصوالت   تقویتاز   گوناگونتبلیغات  محصوالت  سفیدکنند   ۀکنند جمله  پوستی،  برندۀازبیندندان،    ۀ مو،  خطوط  و  محصوالت   و  چروک 

به می به  وضوحضدلک  زمینه  4.خورد چشم  بعضی  در  بازرگانی  محتبلیغات  با  ممنوعیتها  حتی  یا  روبهدودیت  قانونی  می های  این رو  شوند. 
ها مقررات حقوقی  های آنترین نمونهشوند و از مهمها برای حمایت از سالمت همگانی و امنیت عمومی وضع می ها و ممنوعیت محدودیت

)معتمدنژاد،   است  پزشکی  و  دارویی  مواد  ا1388ویژۀ  نگارندگان  مدنظر  مقاله  این  در  آنچه  و  (.  موجود  مصوبات  و  مقررات  بررسی  ست 
اجرای  کننده به تخلفات، ضمانتشده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی بینی صالح پیشهای  و مطالعۀ نهاد  االجرا در این حوزه الزم

تبلیغات بر  قواعد حاکم  تحلیلی   نقض  شیوۀ  با  پژوهش،  این  در  است.  زمینه  این  در  موجود  خألهای  احیانًا  منابع  و  از  استفاده  با  و  توصیفی 
اصول  کتابخانه با  موضوع  تطبیقی،  منظر  از  نهایتًا،  و  است  شده  پرداخته  موضوع  بررسی  به  اینترنتی،  و  آسیبای  تبلیغات  بر  به  حاکم  رسان 

دستورالعمل در  اتحادیۀ سالمت  در  5اروپا   های  است:  شده  پرداخته  موارد  این  به  و  شده  تبل  ۀحوز  بررسی  و  مجموعًا   غاتیسالمت  مرتبط 
ز دارد  یادی مصوبات  ا  ۀعمد   و  وجود  در  هم  نیمشکل  قوان  ن یحوزه  تعدد  و  سال  نیتکثر  در مصوبات  است.  ا  یزن  ریاخ   یهامتعارض    ن یبه 

 است. شده  ابهامات دامن زده

 مفهوم تبلیغ  

لغت در  ت(  فتح  به   ( فرهنگ   تبلیغ  در  است.  ابالغ  و  انذار  اخطار،  اعالم،  خبردادن،  معنای  به  َبَلَغ  ریشۀ  معانی  از  به  لغت  ،  رسانیدنهای 
گاه( و  1371،  معین)موضوعی را به اطالع عموم رسانیدن    (،1358  عمید   ؛1371،  معین  ،1377خبر )دهخدا،  رسانیدن پیغام و   کردن دیگران  آ

 ت ناعالو نیز، به معنای آگهی، اعالم، اعالن، اطالعیه و بیانیه. در تعریف ا  6( آمده است 1358،  عمید )  ایهای چیزی، کسی، یا عقیدهاز فایده
 (.1376، یانتسب) ها یا نشریات ویژه بر دیوار آویزند یا میان مردم پخش کنند ازرگانی که در روزنامهبآگهی  نیز آماده است؛

امری را به دیگران شناساندن و چیزی را   ،خبر  لغوی نیز یعنی رساندن پیام یا  از نظریج افکار و  تبلیغات در معنای کلی یعنی انتشار و ترو
 یک قائل شویم؛ تفکدر عمل باید میان سه نوع از تبلیغ  دادن.بیش از حد جلوه 

 
1. Advertising. 

2. Consumer. 

3. Cyberspace. 

ت  توان به محصولی با نام »کرم حلزون« در ایران اشاره کرد که با ادعای استفاده از ترشحات حلزون در تولید کرم و صابونی برای تقویت پوس این زمینه میتبلیغات بسیار گسترده در    از  .4
کسب درآمد  تومان  میلیاردها  کارخانکند  توانست  مجوز  لغو  با  هرچند  محصول تولید  ۀ.  این  تبلیغات  دارو  و  غذا  سازمان  توسط  رسانه  کننده  شد در  متوقف  خسارات   ،ها  جبران  ولی 

 :ر.کبیشتر در این زمینه    ۀای از ابهام است )برای مطالعسال از این ماجرا در هاله  پنجکنندگان آگهی همچنان و پس از گذشت بیش از  کنندگان، مسئولیت نهادهای نظارتی و پخشمصرف
http://www.qudsonline.ir/news/137113/ 

5. European Union Directives. 

 از دیگر معانی ذکر شده است:   ترویجکردنو  دادناشاعه ،آگهی .نیز یاد شده است )دهخدا(نوعی از انواع مبالغه عنوان از تبلیغ به 6.
http://dictionary.abadis.ir/?LnType=dehkhoda,moeen,amid&Word=%D 8% AA%D 8% A 8% D 9%84% DB %8 C%D 8% BA. 

http://dictionary.abadis.ir/?LnType=dehkhoda,moeen,amid&Word=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
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 1یتبلیغ کاال و خدمات انتفاعی یا تبلیغات تجار الف(
 2تبلیغ اندیشه یا تبلیغات سیاسی ب( 
 3تبلیغ خدمات غیرانتفاعی یا تبلیغات مردمیج( 

 « Advertisingۀ »و در فرهنگ انگلیسی با واژ  «االعالنواژۀ »عربی با    ۀنامدر لغتآنچه مدنظر ما قرار دارد تبلیغ از نوع اول است که  
 شود. می شناخته 

روست. تعریفی جامع و مانع با دشواری روبه   ۀی ارائم وضوح ابتدایی، برا رغ به  ،مفاهیمی است کهۀ  از زمر  4(تجاریبازرگانی )تبلیغات  
این زمینه  وکه به مباحث طوالنی و گفتبدون آن  کنیم.می ها بسنده  ترین تعریف ای گذرا به برخی از رایج، به اشاره بپردازیمگوهای نظری در 

)تاکی و    ابزارهای گفتمانی به ترغیب مخاطب بپردازد   کوشد با استفاده ازگفته شده است که تبلیغات نوعی گفتمان است که در آن گوینده می 
های تجاری یا بازرگانی« و  های تبلیغاتی«، »آگهی کردن«، »تبلیغات تجاری یا بازرگانی«، »آگهی (. از دیرباز، »آگهی«، »آگهی 1395قائدی،  

 (.1393کار رفته است )حسنی، »تبلیغات« به شکل عام برای مفهوم مزبور به
به  جدید   دانشنامۀ تبلیغات  از  نام می بریتانیکا  ایده  و  ترویج کاال، خدمات  برای  اعالنی عمومی  از طریق رسانهعنوان  ازجمله  برد که  ها 

اینترنت صورت می   و  تلویزیون  رادیو،  ،هاروزنامه  و   چاپی   مجالت  مستقیم،  الکترونیکی پست    نماها )بیلبوردها(،آگهی    5پذیرد.شبکۀ جهانی 
گاهی   که  کوششیین  همچن انتشار آ بیان شده  انجام می   دادن مصرف یک کاالها، با هدف مثبت نشاندر تدارک و  تبلیغ  شود معادل اصطالح 
امریکا،  1381زاده  قاضی )  است حقوق  در   ای  و  محصول،  سازمان،  کی  به  ی عموم  توجه  جلب  یبرا   شدهی طراح  اقدام  هرگونه  ی کل  طوربه (. 

گاهی بیشتر از ایده، کاال  ۀمعرفی غیرشخصی که هدف آن اشاع(. البته،  Dunne, 2009شود )محسوب می   « غاتیتبل»  خدمات یا خدماتی    ها آ
حمایت و  کارفرما  که  دارند   ۀکننداست  مشخصی  تعریف    مالی  آمریکا  طبق  بازاریابی  می انجمن  محسوب  )تبلیغ  ، فضلی   محمودیشود 

1381 .)6 
نوعی گفتمان است که شامل معنی خود تبلیغ )متن موردنظر( و بافتی است که افراد به تبلیغ جواب همچنین گفته شده است که تبلیغات  

 (.1395دهند )به نقل از تاکی و قائدی، می 
به بازرگانی،  تبلیغات  بهامروزه  ارتباطات،  علم  از  جزئی  بهمنزلۀ  خاص  اهدافی  با  جمعی  ارتباط  وسایل  در  گسترده  برده صورت  کار 

یابی به تعریفی جامع و مانع از تبلیغات بازرگانی به گردآوری، تحلیل و نقد  برای دست  ونیهمامحمدهادی    دکتر(.  1373فعتی،  رشوند )می 
پرداخته استتعریف  بررسی   های موجود  از  ویژگی   28  و پس  درنظرگرفتن  با  و  ایران،  تعریف  اسالمی  فرهنگی جمهوری  را این  های  تعریف 

یا  »تبلیغا  کند:می پیشنهاد   و  توجه  معرفی، جلب  با هدف  معینی،  یا حقوقی  از سوی شخص حقیقی  که  ارتباطات است  از  نوعی  تجاری  ت 
م نیاز،  خدمت،  کاال،  به  نسبت  آموزه ؤتشویق  یا  می سسه  صورت  فرد  یا  و  گروه  توده،  به  خطاب  گوناگون  وسایل  از  استفاده  با  .«  گیرد ای، 

 (.244، ص 1379، همایون)
، مصوب پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت  8  ۀموضوع ماد  دهی تبلیغات کاالها و خدماتسامان  ۀنامآییندر  

ها یا ابزارهای گوناگون از قبیل  ارتباط هدفمند با همگان یا گروه خاص که با استفاده از رسانهدر تعریف تبلیغات آمده است: »  ،08/06/1394

 
1. Advertising. 

2. Propaganda. 

3. Publicity. 

آگهی4 به . اصطالح  )تجاری(  بازرگانی  تبلیغات  با  مترادف  است که معمواًل  بازرگانی اصطالح دیگری  آگهیکار میهای  در  بهرود.  یا خدمات  بازرگانی معرفی کاال  یا های  فرد  وسیلۀ یک 
 (.1374گیرد )رفعتی، خص در مقابل دریافت پول انجام میمؤسسۀ مش

 . https://www.britannica.com/topic/advertisementدر این زمینه ر.ک  .5
  (.1372ی طار یاسد) .«کندیم جادیبهتر را ا یزهایچ داشتن به لی»م که است   یروش یگانبازر غات یتبل ، جیکول  نی کالوۀ دیعق به .6

https://www.britannica.com/topic/advertisement
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سی و  حملصدا  وسایل  دیواری،  یا  شهری  تابلوهای  مطبوعات،  فیلمما،  همگانی،  برای  ونقل  رایانه  و  تلفن  چاپی،  اوراق  سینمایی،  های 
گاهی   .« گیرد ها انجام می آن ۀدادن نسبت به کاال یا خدمت در جهت بازاریابی و عرض آ

پیشین   درنظرگرفتن مطالب  تبلیغات    ،توان گفتمی با  )تجاریحقوق  و    ۀمجموع   (بازرگانی  تولید  بر محتوا،  که  مقرراتی است  و  قواعد 
های آگهی و  دهنده(، مؤسسات، کانونهای صاحبان کاال یا خدمات )سفارش کند و امتیازها و مسئولیت می پخش تبلیغات بازرگانی حکومت  

رسانه و  )تولیدکننده(،  )توزیع تبلیغات  تعیین  ها  را  بازرگانی حقو(.  1386،  اسماعیلی )  کندمی کننده(  تبلیغات  چهار   خود   ق  تقسیم   به   شاخه 
 شود:می 

 ؛ سیس و اداره وسایل ارتباط جمعی أمقررات ت. 1
 ؛های ارتباطی مقررات مربوط به محتوا و انتشار پیام. 2
 ؛ نگاری و سایر مشاغل ارتباطی ای روزنامهمقررات حرفه. 3
 (. 1388، معتمدنژاد)های ارتباطی لف و آفرینشؤررات حقوق م. مق4

برای ضابطه آن،  انکار  غیرقابل  تأثیرات  و  تبلیغات  اهمیت  به  توجه  بنابراین، مند با  است.  تصویب شده  متعددی  قوانین  این حوزه  کردن 
های  ویژگی عنوان وسیلۀ اطالعاتی ضرورت دارد، هرچند قواعدی که با  یابی به قواعد حاکم بر اینترنت بهمراجعه به حقوق تبلیغات برای دست

کننده به دنبال تحقق اهداف متنوعی است، ازجمله  (، در هر تبلیغ، تبلیغ 1390خاص این فضا تناسب ندارند باید کنار گذاشته شوند )زرکالم،  
گاه  (.1385کردن )خندانی، کردن، متقاعدکردن و یادآوریآ

شده در زمینۀ تبلیغات از طریق اینترنت اشاره  ز اصول شناختهالکترونیکی به برخی ا قانون تجارت   57تا    50شود که مواد  خاطر نشان می 
در هر    (.1390وجو کرد )زرکالم  کرده است. برخی دیگر از قواعد تبلیغ اینترنتی را که در قانون مزبور نیامده است باید در سایر مقررات جست

پیام(، وسایل تبلیغاتی که برای ارسال پیام و نشر و پخش  دادهتبلیغ تجاری، وجود عناصری ضروری است: مرجع تبلیغ یا فرستندۀ پیام، پیام )
 (.1385رود، گیرندۀ پیام، )در تبلیغات غیررایگان( و هزینۀ پیام )خندانی، کار می آگهی به

 تبلیغ در اصطالح 

(«، در هشت ماده به قواعد حاکم  Marketingقواعد تبلیغ )  با عنوان »در   1ایران،  الکترونیکی   تجارت   قانون  سوم  باب  اول   مبحث  از   دوم   فصل
 بر تبلیغات موضوعات مشمول قانون مزبور پرداخته است. 

به مارکتینگ  اصطالح  درج  که  شود  داده  توضیح  باید  زیرا ابتدا  است.  مزبور  قانون  نویسندگان  مسامحۀ  از  ناشی  تبلیغ  معادل  عنوان 
؛ زاهدی و  1380  ،آرام  ؛ 1388  ، گلریز  ؛ 1380؛ مصلحی،  1380هاشمی،    ؛1379  ،فرهنگمارکتینگ در اصطالح به معنای بازاریابی است )

 دهد.  های آن را تشکیل می ( و بازاریابی فرایندی است که تبلیغ فقط یکی از بخش1392 ،نوروش شیروانی و   ؛1393همکاران، 

  یابی به حفظ عملکرد خوب در عملیات تجاری موفق در بازار دست  ترین عامل برایکارایی تولید مهم  ، 1940  ۀ های پایانی دهر سالد
می به خواستهشرکت   که  کردند عنوان    بازاریابی   پژوهشگران  ،1950  ۀده  در  .رفتشمار  و  نیازها  به  بیشتری  توجه  باید  داشته ها  مشتریان    های 

تصور عموم از بازاریابی    .(1387و همکاران،    چیرانی )  است  یافته  گسترده   یابعاد  2مفهوم بازاریابیباشند و این راهکار بنیادی اغلب در قالب  
زمانی    ۀبره  در  شرکت ممکن است  هرکاالهای تولیدی خود دارد.    برای  مشخصی   تالش برای یافتن مشتری بیشتر است. هر سازمان مشتریان

 
تغییراتی، از دستورالعمل هایی از آن نیز، با اندک  الکترونیکی و همچنین قانون نمونۀ امضای الکترونیکی آنسیترال الهام گرفته و بخش الکترونیکی ایران از قانون نمونۀ تجارت قانون تجارت    .1

 (. 416، ص 1389اقتباس شده است )شیروی،  1997می  20کننده در قراردادهای از راه دور مصوب اروپا درخصوص حمایت از مصرفاتحادیۀ 
که مصرف  .2 دارد  اصرار  این  بر  بازاریابی  که میمفهوم  است  ذهنی  موجودی  اساسًا  شکننده  احاطه  عینی  پیشنهادهای  با  دیدگاهتواند  کند.  دریافت  و خدمت  در  های جدید پستود  مدرن 

نمیبازاریابی تصدیق می بازاریابی  که  گاهیکنند  آ و  امیال  در ساخت مجموعۀ  بازاریابی  در عمل،  باشد.  فرد جدا  امیال  و  از ساختار ذهن  آنهای مصرفتواند  با  دارد کنندگان  ها مشارکت 
 (.1387ی و همکاران، فرهنگ)
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ت  ی خاص یا  ناکافی  تقاضای  تقاضا،  روبهبا کمبود  برای محصوالت خود  از حد  بیش  وظیفشودرو  قاضای  که    مدیریت  ۀ.  است  این  بازاریابی 
این با  برخورد  برای  مناسبی  پیشنهاد    راهکارهای  نهدهد شرایط  بازاریابی  دروتنها جست. مدیریت  و حتی  تغییر  بلکه  بیشتر  تقاضای  برای    جو 

  مقتضیات محیطی تغییر دهد   به  میزان، زمان و ماهیت تقاضا را با توجه  تا   کوشد بازاریابی می   . مدیریتگیرد دربر می   نیز  مواردی کاهش تقاضا را 
 (.1382)خورشیدی و مقدمی، 

که گیرد. اینکنندۀ نهایی و حتی پس از آن را دربر می باید دقت داشت که فرایند بازاریابی پیش از تولید محصول تا زمان فروش به مصرف 
رود )مهربخش و شمار می کنندگان پس از مصرف از عناصر بازاریابی بهد تا بهتر فروش رود و جویاشدن نظر مصرف چه محصولی تولید شو

کاال و خدمات از    ان ی جر  تیهدا   برای که  است    یی هاتیجموع فعالی م ابی بازاررو، گفته شده است که تجارت  ازاین  1(.1393عباسی سرمدی،  
 2است. تبادل   لیو تسه ج یترو ی ابی بازار ی اصل پذیرد و عملکرد صورت می  کنندگانمصرف کنندگان به د یتول 

تجارت   استقانون  نکرده  صحبتی  بازاریابی  از  ایران  مواد    3الکترونیکی  در  فقظ  معلوم   57و    53و  نیز لزوم  و  بازاریاب  هویت  بودن 
است.   متذکر شده  را  نوجوانان  و  برای کودکان  آشبازاریابی  از  در اصطالح حقوقی  پس  تبلیغ  مفهوم  تبیین  به  بازاریابی،  مقولۀ  با  اجمالی  نایی 

 پردازیم. می 
مادۀ   از  الف  تبلیغات گمراه  EC/2006/114دستورالعمل    2بند  و مقایسهپیرامون  ارائۀ یک  ای مقرر می کننده  به معنای  »تبلیغات  دارد: 

کسب راستای  معامله،  در  هرصورتی  به  حرفه  یا  مهارت  تعهدات وکار،  یا  حقوق  غیرمنقول،  اموال  ازجمله  خدمات  یا  کاالها  عرضۀ  ترویج 
 است... .« 

اظهاری است   هرگونه  معنی   به  نیز، در تعریف تبلیغات آمده است: »تبلیغات  1988کننده  قانون کنترل تبلیغات گمراه   2از مادۀ    1در بند  
 یا   و  حقوق  غیرمنقول،  اموال  خدمات،  یا  کاال  انتقال  یا  و  عرضه  ارتقای  حرفه با هدف  یا  دستی  صنایع   وکار،کسب   یک تجارت،  با  ارتباط  در  که

 « گیرد.تعهدات صورت می 

بند د مادۀ   برای »:  آمده است  تبلیغ ، در تعریف  کنندگاناز مصرف   تیقانون حما  7  ۀ ماد  یی اجرا   ۀنامآیین  1در  انتشار هرگونه اطالعات 
آیین این  رسانهمعرفی کاالها و خدمات مشمول  از طریق  تلویزیون، شبکهنامه  رادیو،  قبیل  از  ماهواره ها  اینترنت، های  ای، مطبوعات، سینما، 

شبکه  بانکاینترانت،  اسالید،  نمایشگاه،  کارنما،  سازمانی،  تصویری  و  صوتی  سامانهای  اطالعات،  واحد    ۀهای  سردرب  تابلوی  کوتاه،  پیام 
برگه نظیر  چاپی  تولیدات  و  آگهی صنفی  برگههای  دفترچه نما،  دفترک،  تبلیغاتی،  بستههای  راهنما،  و  های  معرفی،  کارت  برچسب،  بندی، 

کید تعریف مزبور بر انتشار اطالعات با هدف معرفی کاالها و خدمات است. نامهآگهی   .« تأ

  عبارت   دستورالعمل  در این  یا محیطی   شهری   تبلیغاتدارد: »خود مقرر می   1( نیز در مادۀ  )محیطی   شهری   تبلیغات  اجرایی   دستورالعمل
کاال،   یا تبلیغ   منظور معرفی به  که  است  نقلیه   بر وسایل  و منقوش   ، متحرکای انه، رای، فلزیای ، پارچهاز دیواری  اعم   تبلیغاتی   تابلوهای  ۀ از کلی

نوع   خدمات هر  اعالن  رسانی اطالع  برای  که  فعالیتی   و  سطح  می عمو  و  خیاب  در  جادهنا شهرها،  بین  شهری   هایها،  بزرگشهری و  ها،  راه، 
 .«  گیرد قرار می  برداریو بهره  مورد استفاده  عمومی  و سایر اماکن ، میادیناتوبوس  های، مترو، ایستگاه مسافربری  هایها، پایانهفرودگاه 

 یا تبلیغ   منظور معرفی به  هاختصاص دارد، ولی از عبارت »کلیۀ تابلوهای تبلیغاتی کنامۀ مزبور به تبلیغات در بستر خاصی  هرچند آیین
توان در راستای استنباط  « می گیرد قرار می   برداریو بهره   مورد استفاده...  عمومی   و اعالن  رسانی اطالع  برای  که  فعالیتی   و هر نوع   کاال، خدمات

 مفهوم تبلیغ استفاده کرد.
 

ها و منافع بازارهای هدف خود را معین کند، سپس، در مقایسه با رقبا، این نیازها و اریابی در مفهوم اجتماعی آن بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته البته باز  .1
 (.12، ص 1384و فراهم شود )مظلوم، ها را کارآمدتر و موثرتر تأمین نماید، به نحوی که بقا و بهبود رفاه مشتری و جامعه هر دخواسته 

 ..https://www.britannica.com/topic/marketingدر این زمینه ر.ک .2
االجرایی است، مگر  تهیه کرده است. البته در عین تداول و رواج اصواًل فاقد جنبۀ الزم  1998ت، قواعد راهنمایی در آوریل  الملل، در زمینۀ بازاریابی و تبلیغات در اینترن اتاق بازرگانی بین  .3
 (. 1395ایوریق، ها مورد پذیرش و تصویب قرار گیرد )موسوی  که در حقوق داخلی دولت آن 

https://www.britannica.com/topic/marketing
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برخی  آیین  در  است،  نشده  ارائه  تبلیغات  از  تعریفی  کاًل  مرتبط  نظارت   تأسیسنامۀ  متون  نحو  و  فعالیت  ۀ بر  و  و    آگهی   هایکانون  کار 
قانون اصالح موادی از  ،  های رادیویی و تلویزیونی ضوابط تولید آگهی   ۀدستورالعمل و مجموع ،  کنندهحمایت از حقوق مصرف   قانون  1،تبلیغاتی 
  وچهارم قانون اساسیهای کلی اصل چهلاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست  ۀچهارم توسع  ۀامقانون برن 

 اند.از آن جمله
اقتباس شده است تعریف   ونیهمامحمدهادی    که از تعریف دکتر  2قانون تبلیغات  ۀنویس الیحمتن پیشرسد تعریف مندرج در  نظر می به

  ارتباطات   از  شود نوعی تبلیغات نامیده می   قانون  این  که در  بازرگانی   تبلیغات  از  دارد: »مقصودمزبور مقرر می   1از مادۀ    1تری باشد. بند  دقیق 
 گوناگون  وسایل  از  هاستفاد  با   حقوقی   یا   حقیقی   شخصیت  یا   و  نیاز  خدمت،  کاال،  بهنسبت  ترغیب  یا  و  توجه  جلب  معرفی،  هدف  با   که  است

  هر  که به  بازرگانی   نیز آمده است، تبلیغات  قانون تبلیغات  ۀنویس الیحمتن پیش  3  شود.« در مادۀمی   انجام  خاصی   گروه   یا  همگان   به  خطاب
  اوراق   سینمایی،  هایفیلم  همگانی،  ونقلحمل  وسایل  دیواری،  یا  شهری   تابلوهای  مطبوعات،  صدا و سیما،   مختلف شامل  3هایرسانه  از  شکل

 باشد.  قانون این مفاد  با مغایر نباید  گیرد می  صورت  هاآن مانند و  رایانه تلفن، چاپی،
با تبلیغات در این است که اصواًل تبلیغات   تبلیغات بازرگانی موافقان و منتقدان زیادی در کشورها دارد. رابطۀ افزایش رفاه زندگی مردم 

 (.1373رفعتی، گذاری و افزایش درآمد مردم( دارد ) اقتصادی هر کشور )افزایش سرمایهنقش مهمی در تحرک 

 پژوهش  ۀ پیشین 

با کاال رایج بوده است  ۀ از زمانی که مبادل  نیاز خود داشتند می   ،کاال  بر  افزون  گرفتند.  خواستند می دادند و در عوض آنچه را می افراد آنچه را 
رسانی بذر  اوصاف و مزایای آن »تبلیغ« کنند. این اطالع  ۀطبیعی است که برای این منظور ناچار بودند آنچه را دارند به دیگران »اعالن« و دربار

تجاری  ۀاولی تجارت می (.  1386  ،)اسماعیلی شود  محسوب می   4تبلیغات  اندازۀ عمر  به  را  تبلیغات  گفته می سابقۀ  بدون  دانند.  تجارت  شود 
 . کنیممی مصوبات این حوزه اشاره به پردازیم و موضوع می  ۀدر این بخش به پیشین(. 1390، دوبلفونتبلیغات قابل تصور نیست )لینان 

اقدامات بیناز مهم این زمینه می ترین  به  تالمللی در   ، 1988فدراسیون مزبور در سال    .اشاره نمود  5«گرانفدراسیون جهانی آگهی »وان 
عملکرد کشورهای    ۀهای خود با روند تازساختن فعالیتکشور جهان را جلب کرده بود، برای هماهنگ  53دهندگان  که همکاری آگهی درحالی 

المللی تبلیغات و  برداری هرچه بیشتر از بازار، قرارداد همکاری تبلیغاتی با انجمن بینسازی اقتصادی و بهره داری درجهت جهانی بزرگ سرمایه
های  ناای سازمهای حرفهبتامکانات بسیار نیرومندی برای مقابله با رقا  این فدراسیون، از این راه،  .المللی بازرگانی امضا کرد همچنین اتاق بین

های برخی از کشورهای درحال توسعه و بعضی از نهادهای تخصصی ملل  تبلیغاتی غیروابسته به این سه سازمان و همچنین معارضه با کوشش
 دست آورد. داری در جهان بهمنظور جلوگیری از اقتصادی سرمایهمتحد به

مقررات موارد مذکور،  از  فرامغیر  اخالقی  منطقهل  گذاری  و  اتحادیۀی  زمین  ای  در  نیز    ۀاروپایی  تلویزیونی  بازرگانی  توجه شایانتبلیغات 
بین بازرگانی در سال  است. نخستین مقررات  تبلیغات  به  مربوط  بین»  از سوی  1937المللی  بازرگانی اتاق  پاریس   6«، المللی  در  آن  مرکز  که 

یک از  بیش  و  است  ایرا مستقر  ازجمله  و  جهان  کشور  دارند،  صد  عضویت  آن  در  عنوان  رسید تصویب  به  ن  با  که  مصوبه،  این  متن   .

 
های آگهی و تبلیغاتی  های آگهی و تبلیغاتی تبیین شده است. طبق این ماده، کانون، منظور از کانونو تبلیغاتی  آگهی  هایانونک  کار و فعالیت  ۀ بر نحو  و نظارت   تأسیسنامۀ  آیین  1در مادۀ    .1

 .فروش کاال یا خدمات مربوط استدادن سایر خدمات برای معرفی و انجام  و عمومیهای تبلیغاتی و روابط ها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامهکه کار آن  هایی هستندسازمان
2. https://press.farhang.gov.ir/fa/news/ .122337 

  هاآن   از  ترکیبی  یا  و   متن   تصویر،  ،صوت   قالب  در  پیام  انتقال   و  ارسال  برای  که   شودمی  گفته  فناوری   و  تجهیزات   ،وسیله  ابزار،  هرگونه  مزبور آمده است: رسانه به   نویس پیش  1از مادۀ    1در بند    .3
 (.1393اند )به نقل از حسنی، ها برای برقراری ارتباط اجتماعی تعریف شدهعنوان مجموعه ابزارها و روش ها بهدر زبان فارسی رسانه .گیرد قرار استفاده مورد

4. Commercial Advertisment. 

5. The World Federation of Advertisers (W.F.A). 

6. The International Chamber of Commerce (I.C.C.). 
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بینهمجموع  درستمقررات  عملکردهای  زمینالمللی  در  می   ۀکارانه  معرفی  بازرگانی  بار  تبلیغات  چندین  تاکنون  آن  تصویب  زمان  از  شود، 
 تجدیدنظر شده است.

کید  این مجموعه  ۀدر مقدم تأ بازرشده  مقررات  تبلیغ  بین فروشندگان و مشتریان    ایگانی وسیلهاست که  زمینه،   استارتباطی  این  و در 
به  اطالعات،  انتشار  پیشآزادی  موردی  مادصورت  در  بین  19  ۀبینی  سیاسی میثاق  و  مدنی  حقوق  می   ی اصل  ،المللی  تلقی  شود  بنیادی 

 (.1388 ،معتمدنژاد)
بیستم قرن  اوایل  از  غربی،  بزرگ  کشورهای  فعالیتبه   ،در  گسترش  و  پیشرفت  توسعموازات  و  تأسیس  و  بازرگانی  تبلیغات   ۀ های 

 تبلیغات مورد توجه قرار گرفت. ۀتنظیم مقررات در حوز  ،هاای مربوط به آنهای حرفهناسازم

گهی   دربارۀدر انگلستان، نخستین قانون   ات لزوم کسب های سیاسی و لغو مقررآزادی  ۀ(، به دنبال توسع1688-1689های بازرگانی )آ
ها  های جدید دولتی تصویب شد. مقررات کنونی مربوط به ممنوعیتها و روزنامه، بر اثر سیاست انتشار و سانسور قبلی مندرجات کتاب  ۀاجاز

 شوند: ها معرفی می ترین آنبینی شده است که مهمهای تبلیغاتی بازرگانی در قوانین متعددی پیشو محدودیت
گهی ها و محدودیتممنوعیت ها و قانون پزشکی مصوب در این زمینه  1941های تجارتی امور پزشکی و دارویی در قانون مصوب  های آ

ها  اند. ممنوعیتکودکان درنظر گرفته شده  دربارۀ  1958های کودکان در قانون مصوب  آگهی   ۀ . مقررات محدودکنند شده استبینی  پیش  1968
گهی و محدودیت آ به شرط های  مربوط  قرعهدیبنهای  و  قانون مصوب  کشی ها  در  آگهی پیش  1964ها  مقررات خاص  است.  های  بینی شده 

 های تجاری در قوانین مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است.های مربوط به آگهی محدودیتو  بازرگانی  هایفعالیت
های مطبوعاتی ها آگهی ی پیشین انتشار اعالنهاهای تجاری محدودیتآزادی فعالیت  ۀدربار  1791مارس    17قانون مصوب    ،در فرانسه

 . شد بینی پیش 1830دسامبر  14های نصبی و دیواری در قانون مصوب ها و آگهی های روزنامهاولین مقررات مربوط به آگهی  .را از میان برد 
دهه بهدر  اخیر،  ویهای  مقررات  دیگر،  متعدد  قوانین  دربارژه موجب  آگهی آگهی   ۀای  انواع  سایر  و  نصبی  تصویب  های  به  فرانسه  در  ها 

میان می   رسیده آن  از  که  مقررات مصرف )مصوب  است  قانون حاوی  به  آگهی 1973دسامبر    27توان  علیه  مقررات  و  ( شامل  نادرست  های 
، قانون 1991  ۀ ژانوی  10( با اصالحات مصوب  1976  ۀ ژوئی  9های مکارانه، قانون مربوط به مبارزه علیه دخانیات )مصوب  آمیز و رقابتدروغ

الکلیسم )مصوب   با  الکلی و مقابله  به مشروبات  ( حاوی مقررات ممنوعیت 1990  ۀژانوی  10و اصالحات مصوب    1987  ۀژوئی  30مربوط 
 تبلیغ تجاری برای مشروبات الکلی از طریق تلویزیون نام برد.

گ  ۀیکی از نخستین مقررات محدودکنند در قانون »خدمات پستی ایاالت    ، 1872امریکا، در سال    ۀ های بازرگانی در ایاالت متحد هی آ
توزیع کاتالوگ  ۀمتحد  ارسال و  بر  برای نظارت  نامهها، بروشورها و اطالعیهامریکا«،  این  ها و  تبلیغ مستقیم کاالها و خدمات در داخل  های 

به قانون کشور وضع شد.  این  ا  ،موجب  پست  که محمولهبه سازمان  است  داده شده  اجازه  متحده  اینیاالت  را  های  نوشتارها  و  نشریات  گونه 
 ها کنترل کند. کردن مخاطبان آندادن و گمراهمنظور جلوگیری از فریب به

اولین برای  که  دیگری  ممنوعیت قانون  امریکا  در  محدودیتبار  و  درها  درنظربارۀ  هایی  بازرگانی  ا  تبلیغات  جلوگیری  به  ادامگرفت    ۀ ز 
های آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ها در سالها و مجلههای پزشکی و دارویی و آرایشی بسیاری از روزنامههای افراطی آگهی فریبکاری 

 توجه داشت.
ای برای وضع آن کشور، از اختیارات ویژه  ۀموجب قوانین خاص مصوب کنگرسازمان دولتی ایاالت متحده، به بیستبیش از  ،کلی  طوربه

در زمینه نظارت  و  این سازم مقررات  میان  در  برخوردارند.  تبلیغات تجاری  گوناگون  فدرال«،  ها می ناهای  بازرگانی دولت  به »کمیسیون  توان 
 »مدیریت مواد غذایی و دارویی« اشاره کرد. و  »کمیسیون ارتباطات دولت فدرال«

حفعالیت  خصوص در بینرفههای  حقوقی  مقررات  تجارتی،  تبلیغات  ویژه ای  از  المللی  بسیاری  و  ندارد  وجود  جهانی  سطح  در  ای 
المللی حقوق مدنی و سیاسی« )مصوب مجمع عمومی ملل متحد در  »میثاق بین  19  ۀها را مشمول مقررات مندرج در ماد دانان غربی آنحقوق



 اروپا   یۀ اتحاد   ی ها و دستورالعمل  ران ی مرتبط با سالمت در حقوق ا   غات ی تبل   ی ق ی تطب   ۀ مطالع /    همکاران اعتماد و  
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راجع 1966نوامبر   ب(،  آزادی  برای  فرد  هر  حق  می به  معرفی  اطالعات،  و  درباریان  یونسکو  سوی  از  هم  مقرراتی  به    ۀکنند.  بازرگانی  تبلیغات 
  ۀ(. این مصوبات به آزادی بیان و اطالعات، مقول 1388 ،)معتمدنژاد  توصیه دارند و دارای ضمانت اجرا نیستند  ۀاند که بیشتر جنبتصویب رسیده

 دازد.پرهای مربوطه می جریان آزاد اطالعات و محدودیت

 اروپا پیشینه در حقوق اتحادیۀ  

به فراخور نیاز و رشد صنعت تبلیغات   ،اروپا نیز  های متعددی مرتبط با تبلیغات وجود دارد. اتحادیۀاروپا دستورالعمل  در سیر تاریخی اتحادیۀ
های اخیر، ضمن تالش برای ست و در دههاکرده  تبلیغات بازرگانی اقدام    ۀبه تدوین و تصویب مقررات خاص در زمین  ،گوناگونهای  در عرصه

ایجاد هماهنگی در قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو، به تدوین و تصویب مقررات خاص پیرامون تبلیغات بازرگانی توجه فراوان داشته  
 .شودمی اشاره   هادر ادامه به آنرسیده است که    های متعددی به تصویب است. در این زمینه دستورالعمل

تبلیغات   با   1984سپتامبر    10  در  84/450  دستورالعمل درخصوص  عضو  کشورهای  اداری  مقررات  و  قواعد  قوانین،  تقریب  عنوان 
کنند یا  وکاری فعالیت می کنندگان و اشخاصی است که در تجارت یا کسبهدف این دستورالعمل حمایت از مصرف   1کننده تصویب شد.گمراه

توان قائل به این بود که هدف نهایی دستورالعمل مزبور حمایت از منافع عموم در برابر  کلی می   طورپردازند. بهی ای مبه تمرین مهارت یا حرفه
 آن بوده است.  ۀکننده و عواقب ناعادالن تبلیغات گمراه 

های بازار  برد هدفیشبر اهمیت تبلیغات تجاری در جریان آزاد کاالها و خدمات در فراسوی مرزها و کمک به پ  ،این دستورالعمل  ۀمقدم
اروپا در   مشترک اروپا، ضرورت مقابله با پراکندگی و ناهماهنگی قوانین و مقررات و تصمیمات مراجع اداری و قضایی کشورهای عضو اتحادیۀ

 است.  شدهشان سسات تبلیغ بازرگانی خاطرن ؤای مهای حرفهکنندگان و حفظ اعتبار فعالیتدهنده و حمایت از مصرف های فریبآگهی  ۀزمین

دارای   دستورالعمل  اصلی  ماد   ُنه متن  دو  و  است  هماهنگ  ۀماده  ضرورت  به  آن  اتحادی انتهایی  عضو  کشورهای  مقررات   هشدن  با 
 ها در اجرای مقررات مزبور اشاره دارد.های آندستورالعمل مزبور و مسئولیت دولت

به مقررات خاص تبلیغات بازرگانی در تلویزیون   « تلویزیون بدون مرز»با تصویب دستورالعمل    ،1989اروپایی، در اکتبر    ۀشورای جامع
اشاره    به آن  پرداخته است. در این دستورالعمل به دو دسته قواعد شکلی و ماهوی پیرامون تبلیغات بازرگانی اشاره شده است که در فصول مربوط 

   . شد  خواهد 
توجیهی    ۀ نامه نیز دارای مقدموزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این توصیه  ۀمربوط به اصول تبلیغات بازرگانی توسط کمیت   ۀنامتوصیه 

است. تلویزیونی  بازرگانی  تبلیغات  پیرامون  اصولی  مجموعه  توصیه  و  روح   ۀنامدر  مبنای  بر  باید  بازرگانی  »تبلیغات  است:  آمده  مزبور 
برا مسئولیت  ارزش پذیری در  با  انطباق  و در  را تشکیل می   ۀهای معنوی، که اساس همبر جامعه  تمام جوامع دموکراتیک  و  های  دولت  یدهند 

  ۀاعضای جامع  ی نظر دارند و با توجه ویژه به آزادی فردی، تسامح و احترام به حیثیت و تساوی تمامها اشتراکآن  خصوص عضو شورای اروپا در
 2بشری صورت گیرند.

اصالح   EEC/84/450رالعمل  دستو  ،1997اکتبر    6در  ای  تبلیغات مقایسه  ۀکمیسیون اروپا دربار  EC/97/55با تصویب دستورالعمل  
 3ای نیز بشود. که شامل تبلیغات مقایسهای گونهبهشد، 

  12در  آید. نهایتًا  شمار می دیگری بر دستورالعمل مزبور به  ۀنیز اصالحی  1با عنوان اقدامات تجاری ناعادالنه  EC/2005/29دستورالعمل  
 لغو شد.  EEC/84/450ای، دستورالعمل کننده و مقایسهتبلیغات گمراهدرخصوص  EC/2006/114تصویب دستورالعمل  با ،2006دسامبر 

 
1. Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions 

of the Member States concerning misleading advertising. 
 به بعد. 115ص  ، 1388معتمدنژاد  :بیشتر ر.ک ۀبرای مطالع .2

3. Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/   EEC concerning 

misleading advertising so as to include comparative advertising. 

http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/de/Rechtsgebiete/Kapitalma/Europaeisches_Recht/39/Directive_97_55_EG.htm
http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/de/Rechtsgebiete/Kapitalma/Europaeisches_Recht/26/Directive_2005_29_EG.htm
http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/de/Rechtsgebiete/Kapitalma/Europaeisches_Recht/40/Directive_2006_114_EG.htm
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 2تصویب شد.  2008اکتبر    22  در  ،کردن قوانین مربوط به عالئم تجاری کشورهای عضو با هدف نزدیک   ،نیز  EC/2008/95لعمل  دستورا
دفترچ   دربارۀ  1289/20083  دستورالعمل به  مربوط  در    ۀاصول  تبلیغات  و  همچنان    2008دسامبر    12راهنما  که  رسید  تصویب  به 

 است.و به قوت خود باقی ا االجرالزم
ماد  2016/301(EU)  ۀمقرر می   1  ۀ در  بیان  می   که  داردخود  فنی  استاندارد  تنظیم  به  اقدام  برایش  که  موضوعاتی  از  انتشار یکی  شود 

 است. EC4/2003/71 دستورالعمل  15 ۀ های مندرج در مادآگهی 
راهنما و انتشار تبلیغات و اصالح مقررات   ۀراستای تنظیم استانداردهای فنی برای تصویب و انتشار دفترچ در    2016/301(EU)  ۀمقرر
دارد: »یکی از موضوعاتی که برایش اقدام به تنظیم استاندارد  خود بیان می   1  ۀ تدوین شد. این مقرره در ماد  809/2004  ۀشمار  (EC)کمیسیون  

 اخیر مقرر کرده است: دستورالعمل 15 ۀاست«. ماد EC/2003/71دستورالعمل   15 ۀ های مندرج در مادشود انتشار آگهی فنی می 
 را تأمین کند.   5تا  2اصول مندرج در بندهای  باید هرگونه آگهی مربوط به ایجاب عمومی اوراق بهادار یا قبول معامله . 1

منتشر شده  .  2 آیا مجوز مربوطه  تعیین کند که  باید  از کجا  یا خواهد شد و مشخص کند که سرمایهاست  تبلیغات  یا  می گذاران  توانند 
 .دست آورند هخواهند توانست مجوز را ب

گمراهبه  باید تبلیغات  .  3 یا  نادرست  نباید  تبلیغات  در  موجود  اطالعات  باشد.  تشخیص  قابل  واضح  اطالعات طور  این  باشد.  کننده 
  ۀ راهنما، در صورتی که دفترچ   ۀردنیاز در دفترچمنتشر شده باشد، یا با اطالعات مو  قبالً راهنما، اگر    ۀهمچنین باید با اطالعات مندرج در دفترچ 

 منتشر شود، مطابقت داشته باشد.  بعداً راهنما 

حتی    ؛ دشوطور شفاهی یا کتبی اعالن می مند بهاطالعات مرتبط با ایجاب به عموم یا قبول معامله در بازار قاعده  تمامیدر هر حال،  .  4
 راهنما است مطابقت داشته باشد.  ۀدفترچ با آنچه در  باید اگر با اهداف تبلیغاتی نباشد، 

 پیشینه در حقوق ایران 

راجع   ایراندر   »قانون  است  پرداخته  اعالنات  انتشار  و  بازرگانی  تبلیغات  به  که  قانونی  اولین  مطبوعات« نیز  نظارت    5)  1301مصوب    ،به 
ماد  ،(1326الحرام  محرم  دارد.  می   17  ۀ نام  مقرر  مزبور  و    دارد:قانون  قبایح  اعالن شامل  اگر مضمون  لکن  است  آزاد  اعالنات  نشر  و  »طبع 

ب داعی  یا  باشد  عامه  هفضایح  امور  اختالل  و  مسئول   ،فساد  دو  هر  متصدی  و  ادارامطبعه  و  این  ۀند  توقیف  حق  داشته  نظمیه  را  اعالنات  گونه 
 تبلیغات به شرح ذیل است: ۀتأمل در حوزقوانین قابل ،طور کلی اهد کرد«. بهعدالت جلب خو ۀمرتکب و متصدی را به محکم

 های آگهی و تبلیغاتی:کار و فعالیت کانون ۀ نظارت بر نحو تأسیس و ۀنامالف( آیین

که ازآنجا  ،نامه نموده است. الزم به ذکر استاقدام به تصویب این آیین  27/12/1358  مورخ   ۀشورای انقالب جمهوری اسالمی در جلس
گذاری وجود نداشته است، در حکم قانون عادی  باشد که هنوز مجلس قانونمربوط به زمانی می   "شورای انقالب جمهوری اسالمی "مصوبات  

ینی  نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقالب در حد قوان  " نامهآیین"محسوب شده و به همان اندازه معتبر است. به بیان دیگر، اعتبار حقوقی این  

 
1. Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial 

practices in the internal market and amending Council Directive  84/450/ EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the 

European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No  2006/2004  of the European Parliament and of the Council (‘Unfair 

Commercial Practices Directive’). 

 شوند.االجرا محسوب میالزم EC/2008/95 و EC/2006/114آید و دو دستورالعمل شمار می( به EEC/84/450دستورالعمل  ۀ)که اصالحی EC/97/55دستورالعمل  ،درحال حاضر .2

که  محسوب می  Regulation (EC) No 809/2004  ۀاین دستورالعمل اصالحی  .3 دفترچ  بارۀ در  2004آپریل    29  درشود  در  آن  هایه اطالعات موجود  و ظاهر  تبلیغاتی  ها، راهنمای 
به تصویب رسیده است.    ۀانتشار دفترچ تبلیغات  آ  ۀاصالحی  که  ذکر است  شایانراهنما و  (  2015ژوئن    12  دراروپا )  کمیسیون واگذاری مقررات اتحادیۀ  2015/1604ۀ  نامنییمذکور طی 

 تمدید شده است.
 . شدشود تصویب درصورت پیشنهاد تضامین به عموم منتشر  بایدی که یراهنما هایهدرخصوص دفترچ 2003نوامبر  4 درپارلمان و شورای اروپا  EC/2003/71دستورالعمل . 4

http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/de/Rechtsgebiete/Kapitalma/Europaeisches_Recht/39/Directive_97_55_EG.htm
http://www.kapitalmarktrecht-im-internet.eu/de/Rechtsgebiete/Kapitalma/Europaeisches_Recht/40/Directive_2006_114_EG.htm
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با مصوب  تنها  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛  آیینها، بخشنامهشود و دستورالعملمجلس نسخ می   ۀ است که  های  نامهها و 
 1(. 1386سوم قوانین( باید از آن پیروی کنند )اسماعیلی،  ۀ دولتی )طبق

 :توان به دو قانون مهم اشاره کرد در این خصوص می  . ب( قوانین اختصاصی تبلیغات تجاری در صدا و سیما
 ( 1361تیرماه  17سیمای جمهوری اسالمی ایران )مصوب  های سازمان صدا وقانون خط مشی کلی و اصول برنامهـ 

 (.1362مهرماه  27اسالمی ایران )مصوب  سازمان صدا و سیمای جمهوری ۀ قانون اساسنامـ 

های  کل تجاری صدا و سیما یاد کنیم که »مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی   ۀمل ادارالزم است در این بخش از دستورالع
توان گفت بسیاری از ظرایف و دقایق تأثیرگذار و  ت می ئ . دستورالعملی که به جراند کردهاصل تدوین    81رادیو و تلویزیونی« را در یک مقدمه و  

 ار داده و عمدتًا هر مورد را تحت عنوان یک اصل درج کرده است.  الرعایه در تبلیغات تجاری را مدنظر قرالزم
مجلس شورای   17/10/1382الکترونیکی مصوب    ؛ پیرامون قواعد تبلیغ در فضای سایبر، قانون تجارت 2الکترونیکی   قانون تجارت   (ج

 اسالمی فصلی را به »قواعد تبلیغ« اختصاص داده است.
عام به  عنایت  و خاص  ۀ نامآیینبودن  با  فرهنگی  انقالب  عالی  تجارت شورای  قانون  قانون    بودن  دو  جمع  امکان  که  هرجا  الکترونیکی، 

و در موارد سکوت این قانون،    استالکترونیکی حاکم    الکترونیکی بر تبلیغات در بستر تجارت   مزبور وجود نداشته باشد قواعد قانون تجارت 
 مذکور مجری خواهد بود.  ۀنامقواعد آیین

تبلیغات کاالها و خدماتسامان  ۀنامآیین  د( رقابت  8  ۀموضوع ماد  دهی  تولید  موانع  نظام مالی کشورقانون رفع  ارتقای  و  ت ئهی  .پذیر 
پیشنهاد وزارت   8/6/1394ۀ  وزیران در جلس ارتباطات و فناوری اطالعات،  خانهبه  فرهنگ و های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  ارشاد اسالمی، کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت
کشور را  پذیر و ارتقای نظام مالی  قانون رفع موانع تولید رقابت  8  ۀدهی تبلیغات کاالها و خدمات موضوع مادسامان  ۀنامآیین  ،1394مصوب  

 تصویب کرد.  
الرعایه تبلیغات، شرایط الزم  چگونگی گیرد و کمتر به مسائلی همچون  اهداف کالن قرار می   ۀمزبور عمدتًا در زمر  ۀاهداف مندرج در ماد

 پرداخته شده است. ...اجرای نقض شرایط مزبور و در تبلیغ کاال و خدمات، ضمانت
محصوال  معرفی  و  تبلیغات  ممنوعیت  قانون  آسیبه(  و  غیرمجاز  خدمات  و  رسانهت  در  سالمت  به  داخلی، رسان  جمعی  ارتباط  های 

به تأیید شورای نگهبان    30/3/1397  در تاریخکه    کردمجلس قانون مزبور را تصویب    ، 1397خرداد    22در  .  3المللی و فضاهای مجازیبین
هرگونه اطالعات نادرست و تبلیغ    ۀکند: »ارائمقرر می   1  ۀ نده دارد، در مادکنای به تبلیغات خالف واقع و گمراهکه توجه ویژه   ،رسید. این قانون

آثار    ۀهای داخلی، خارجی و یا فضای مجازی دربارخالف واقع که نوعًا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق ازجمله در رسانه
 

که شد؛ چنانرسمی فرستاده می  ۀهم مانند سایر قوانین و مقررات باید بالفاصله پس از تصویب برای انتشار به روزنام  نامهاین آیین  .نمایدنامه ذکر چند نکته ضروری میدرخصوص این آیین  .1
نی بر آن مطرح شد، به تبلیغات تجاری ضرورت نظارت قانو  ۀ یافتن دوران دفاع مقدس و رواج دوبارکه با پایان ،  1374نیز به آن تصریح شده است. اما این تکلیف قانونی تا سال    18  ۀدر ماد

 االجرا شد. منتشر و الزم 3/2/1374در  4895 ۀ رسمی جمهوری اسالمی ایران، شمار ۀنامه در روزنامحال این آیین تأخیر افتاد. به هر 
وشی از نقاط ضعف و قوت مفاد  پگیرد. این ماده )با چشممی  ها را دربررسانه  ۀهم  و   استلحاظ شمول موضوعی کاماًل عام    مذکور، این مصوبه از  ۀنامآیین15  ۀبراساس ماد  ،کهبعد این   ۀنکت

های همگانی(، با  اری رسانههای انحص ها و نه مصداق عنوان مثالهای رایج آن زمان )بهبردن از رسانهبر نامو عالوه است  های تبلیغاتی حاکم ساخته  انواع آگهی  ۀآن( نظام واحدی را بر هم
 شمول خود خارج ندیده است.  ۀ ، هیچ نوع تبلیغات عمومی تجاری را از دایر»و مانند آن«ها در پرانتز و افزودن قید قراردادن نام رسانه

مذکور را به رسمیت شناخت و    ۀنامآیین  1364ت مصوب اسفند  قانون مطبوعا  19  ۀنامه و تشکیل مجلس شورای اسالمی، مجلس در مادپنج سال پس از تصویب این آیین  ،کهآخر این   ۀنکت
یا خدماتی که ازآن کرد. این ماده مقرر کرده است که »نشریات در چاپ آگهی  12  ۀمطبوعات را ملزم به رعایت ماد بر تعریف و تمجید کاال  طرف یکی از مراکز    های تجارتی که مشتمل 

های مربوطه مجاز های آگهی و تبلیغاتی و بندکار و فعالیت کانون  ۀتأسیس و نظارت بر نحو  ۀنامآیین  12  ۀه باشند، تأیید شود، با رعایت مادتحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشت 
  (.1386، هستند« )اسماعیلی

2. E-Commerce Law 

 به تصویب نمایندگان رسیده بود.  1395اردیبهشت  21کلیات طرح مزبور در تاریخ  .3
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فر و  مواد  آرایشی،  وردها مصرف  آشامیدنی،  خوراکی،  دارویی،  پزشکی، های  ملزومات  و  تجهیزات  همچنین  و  مکمل  طبیعی،  گیاهی، 
و محرومیت از فعالیت شغلی و   6 ۀ و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی درج  پزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سالمت ممنوع استدندان

بر جبران آن، معادل دو تا پنج  شود، عالوه   کننده خسارتی وارد شود. در صورتی که به مصرف اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می 
 « .شودبرابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می 

های متعددی نیز درخصوص تبلیغات نامهها و بخشنامهتاکنون آیین  ،گفته شد ها؛ گذشته از قوانینی که  نامهها و بخشنامهو( سایر آیین
های تجاری در وسایل ارتباط جمعی، مقررات مربوط به ممنوعیت و توان از مقررات اختصاصی آگهی مچنین می صادر شده است. ه  تجاری

ها و  کاالها و خدمات تجاری، مقررات مربوط به ممنوعیت و محدودیت تبلیغ برای برخی از اقدام  و   هامحدودیت تبلیغ برای برخی از فعالیت
 د.شونظر می صرف  هاآن  شان از ذکرکثرت این مقررات و تغییرات پیاپی علت و بسیاری دیگر یاد کرد که به معامالت

نویس قانون تبلیغات نویس قانون تبلیغات تجاری با عنوان »درآمدی بر پیشدر راستای تنظیم قانون جامع تبلیغات، پیش  ،است  گفتنی 
نویس قانون تبلیغات بازرگانی  و »پیش 1376اسالمی در سال  های وزارت فرهنگ و ارشاد تجاری« به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

اما کماکان    ،توسط معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده است  1380جمهوری اسالمی ایران« در سال  
 (.1386 ،قانون جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است )اسماعیلی 

 شناسی پژوهش روش 

برداری از اینترنتی معتبر، مجالت و مقاالت علمی و فیش  هایوبگاهای است و با مراجعه به کتابخانه، همچنین  ها کتابخانهروش گردآوری داده
تبلیغات در فضای   پژوهش. روش علمی  گرفته استمطالب صورت   بر  نیز تحلیلی و تطبیقی است. در راستای تحلیل اصول حقوقی حاکم 
های نوین، قابلیت اجرا و سودمندی، ضمانت پذیری و تناسب با فناوریجمله انعطافازضوابط متعددی    ایران، تطابق و ابتنا بر  سایبر در حقوق

الزا  و  قرار می ماجرا  ارزیابی  و  بهآوری مورد سنجش  از مهم گیرد.  یکی  )و  عنوان  اساسی  از حقوق  باید  این زمینه  منابع در  قانون  ازترین  جمله 
در بخشاساسی(   که  برد  بی نام  که  دارد  اصولی وجود  آن  با های مختلف  مراعات شود.  باید  نیز  بازرگانی  تبلیغات  در  این  تردید  به  که  عنایت 

، تطبیق این اصول و تبیین نقاط قوت و  استاروپا    های اتحادیۀالکترونیکی مستخرج از دستورالعمل  بسیاری از اصول مندرج در قانون تجارت 
 .استهای موجود از نکات مهم در نگارش این مقاله احیانًا تشخیص خألضعف و 

 های پژوهش یافته 

 اروپا   های اتحادیۀ رسان به سالمت در دستورالعمل اصول مرتبط با تبلیغات آسیب   . 1

اروپا و شورا  2001/83دستورالعمل   استفاد   2001نوامبر    6در    1پارلمان  برای  دارویی  تصویب شد. وفق   2انسان  ۀپیرامون محصوالت 
مفاد این دستورالعمل در مورد داروهای تولیدی صنعتی با هدف مصرف انسانی که قرار است در کشورهای عضو در   ،دستورالعمل مزبور  2 ۀ ماد

 شود. بازار عرضه شوند اعمال می 

شود که برای معالجه یا پیشگیری از ق می دارد: »محصول دارویی به هر ماده یا ترکیبی از مواد اطالاین مصوبه مقرر می   1  ۀاز ماد   2بند  
هر ماده یا ترکیبی از مواد که با هدف تشخیص پزشکی یا ترمیم، یا اصالح کارکردهای فیزیولوژیکی   ،بیماری در انسان ارائه شود. به این ترتیب

 « .شودشود نیز یک محصول دارویی محسوب می در انسان، برای انسان تجویز می 

 
1. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of6 November 2001 on the Community code relating to medicinal 

products for human use. 

پارلمان اروپا و شورا    2001/83دستورالعمل  به تبلیغ داروهای مورد مصرف انسانی با تصویب  شورای اروپا، راجع  1992مارس    31مصوب    28/92  ۀ شود دستورالعمل شمارخاطرنشان می  .2
 ( ر.ک: Advertising of medicinal products for human use. برای آشنایی با دستورالعمل مزبور )شدانسان لغو  ۀاستفادپیرامون محصوالت دارویی برای  2001نوامبر  6در 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21143. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32001L0083
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برچسبویژگیاز   تولید،  فروش،  درخصوص  موجود  مقررات  تمامی  که  است  آن  دستورالعمل  این  مثبت  طبقههای  و  گذاری،  توزیع  بندی، 
انسانی در اتحادیۀتبلیغات محصوالت دارویی برای استفاده اروپا را گرد هم آورده است. از نکات مندرج در این مصوبه به موارد زیر اشاره    های 

 : شود می
برای دریافت    .دناروپا باید دارای مجوز قبلی از یک مقام ملی یا آژانس داروهای اروپایی باش  شده برای فروش در اتحادیۀداروهای ارائه  یتمام

 .ارائه دهند ،محصول، ازجمله هرگونه عوارض جانبی احتمالیبارۀ  از اطالعات درمانی دقیق را در ایگستردهکنندگان باید طیف مجوز، تولید
طور کافی اثبات نشود، ممکن است مجوز صادر  به نفع دارو مطلوب تلقی نشود یا تأثیر درمانی آن بهعوارض خطرناک دارو نسبت  اگر

 کننده نباشد.خصوصیات دارویی اغراق نشود و گمراه بارۀاطالعات باید عینی ارائه شود، در نشود.

تبلیغات محصوالت دارویی شامل هر    که  آمده است   86  ۀاز ماد  1در بند    پردازد.تبلیغات می   ۀبخش هشتم دستورالعمل مزبور به مقول 
 گیرد:می  ویژه موارد زیر را دربرنوع اطالعات برای ترویج نسخه، عرضه، فروش یا مصرف محصوالت دارویی است و به

 تبلیغ محصوالت دارویی به عموم مردم؛ـ 
 ها؛آن ۀتجویز یا تهیتبلیغ محصوالت دارویی به افراد واجد شرایط برای ـ 
 افراد واجد شرایط برای تجویز داروهای پزشکی؛  بامالقات نمایندگان فروش دارو ـ 
 نمونه؛  ۀتهیـ 
محصوالت دارویی توسط هدیه، پیشنهاد یا قول هرگونه مزایا یا پاداش، مادی باشد یا غیرمادی، جز در    ۀ القائات برای تجویز یا تهی  ۀ ارائـ  

 پاداش ناچیز باشد؛ مواردی که ارزش ذاتی 
 محصوالت دارویی؛  ۀحمایت مالی از جلسات تبلیغاتی با حضور افراد واجد شرایط برای تجویز یا تهیـ 

 ها.سفر و اقامت آن ۀویژه پرداخت هزینبه،  دارویی محصوالت ۀهای علمی با حضور افراد واجد شرایط برای تجویز یا تهی حمایت از کنگرهـ 
 کند:موارد زیر را استثنا می این ماده،  2بند 

بندی( هستند، مکاتبات، همراه با مطالبی که ماهیت تبلیغی همراه که مشمول مقررات بخش پنجم )بسته  ۀهای بستزدن و جزوه برچسبـ  
 محصول دارویی خاص؛  بارۀخاص در  ی الؤندارند، برای پاسخ به س

مثالً اطالعیه  ـ مربوطه،  و مطالب مرجع  آموزنده  واقعی،  بسته  ،های  تغییرات  از عوارض  درخصوص  برای جلوگیری  بندی، هشدارهایی 
 ها، به شرط عدم ادعای محصول؛قیمت فهرستهای تجاری و عنوان بخشی از اقدامات احتیاطی عمومی داروها، فروشگاهبه

 .به محصوالت دارویی نباشد  ،ای، حتی غیرمستقیمگونه اشاره که هیچهای انسانی، مشروط بر ایناظهارات مربوط به سالمتی یا بیماریـ 
 در ادامه هم تعهداتی برای کشورهای عضو درنظر گرفته شده است:

 کنند. ع اعالم میممنو است ها اعطا نشده دارویی را که مجوز بازاریابی مطابق با قانون جامعه به آن ی کشورهای عضو هرگونه تبلیغ محصول  .1

 مشخصات محصول همراه باشد. ۀهای تبلیغات محصول دارویی باید با اطالعات مندرج در خالص قسمت تمامی .2

گمراه کننده  کند و  منطقی از دارویی را ترغیب    ۀخواص آن، استفادبارۀ  عینی و بدون اغراق در  ۀبا ارائ  باید تبلیغات محصول دارویی    .3
 انسان(. ۀمحصوالت دارویی برای استفاد 87 ۀنباشد ) ماد

 :کنند تبلیغات عمومی برخی محصوالت دارویی را ممنوع اعالم  باید کشورهای عضو 

 ند.اپزشکی )مطابق با عنوان ششم( در دسترس  ۀداروهایی که فقط با نسخـ 

روانـ   مواد  حاوی  که  مخدرند داروهایی  مواد  یا  کنوانسیون ،  گردان  سازمانهمچون  متحد    های    88  ۀ)ماد   1971و    1961ملل 
 دستورالعمل(
 تبلیغات عمومی درخصوص محصول دارویی باید با رعایت نکات زیر انجام شود:  تمامی 
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 عنوان محصول دارویی شناخته شود.وضوح به ای تنظیم شود که مشخص شود پیام تبلیغاتی است و محصول مزبور بهگونهالف( تبلیغات به

فعال داشته باشد،    ۀ نام دارو و همچنین نام متداول در صورتی که محصول دارویی فقط یک ماد  ات درج شود:اطالعاین    کمدستب(  
بندی بیرونی  بندی یا بستهبسته  ۀهای موجود در برگ دستورالعمل  ۀصحیح از دارو، دعوت آسان و خوانا برای مطالع  ۀ اطالعات الزم برای استفاد

 از دستورالعمل مزبور( 89 ۀ)ماد
های  با موضوع تعیین اصول و دستورالعمل  2003اکتبر    8مصوب    1کمیسیون  2003/94چنین باید به دستورالعمل  ه  ، در این خصوص 

های تولید مناسب در مورد محصوالت دارویی برای مصارف انسانی و تحقیقات دارویی با هدف مصرف انسانی اشاره کرد. این  مربوط به شیوه 
کند که تولید  های تولید مناسب در مورد محصوالت دارویی برای مصارف انسانی را تعیین می ماهای مربوط به شیوه دستورالعمل اصول و راهن

ضوابط و اصول تبلیغات محصوالت دارویی    ،طور که گذشتهمان  ،دارد. البته  2001/83دستورالعمل    40  ۀها نیاز به مجوز ذکرشده در مادآن
 انسان تدوین شده است. ۀپارلمان اروپا و شورا پیرامون محصوالت دارویی برای استفاد 2001/83عمل صورت جامع در دستورالو پزشکی به

 رسان به سالمت در حقوق ایران تبلیغات آسیب   . 2
ایران حقوقی  نظام  آن  بیش  ،در  مصرف از  از  حمایت  برای  مقرراتی  توزیع که  و  تولید  برای  ضوابطی  ایجاد  باشد،  شده  تصویب  کننده 

سالمت و تبلیغات مرتبط وجود دارد، هرچند هر مصوبه از   ۀدارویی و بهداشتی وضع شده است. مجموعًا مصوبات زیادی در حوز  تولیدات
های واگیردار، قانون مربوط به  های آمیزشی و بیماریرویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری  ،برای مثال  .بعد خاصی به مسئله پرداخته است

، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی مواد روان
متفاوت آسیب یکدیگر  با  سالمت  به  پیشارسان  صالح  مراجع  درخصوص  بعضًا  اما  مراجع  بینی ند  و  تبلیغات  مجوز  صدور  برای  شده 

خورد. به برخی از مواد مرتبط در  چشم می پوشانی یا تناقضاتی بهای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات هماجر  ضمانت  و  کننده به تخلفات،رسیدگی 
شود آنچه در این  خاطرنشان می   ابتدا  2های اخیر با جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد. شود و به قوانین مربوط به سالبرده اشاره می قوانین نام

 .استتبلیغ مدنظر  ۀبلکه لزوم رعایت سالمتی در مرحل ،ال نیستناظر به ایمنی کا آمده است مبحث 

بیماری از  جلوگیری  طرز  بیماریقانون  و  آمیزشی  سال  های  مصوب  واگیردار  اصالحات    1320های  درخصوص   ،(8/1347/ 30)با 
فنون پزشکی که بهخود مقرر می   4  ۀمادتبلیغات در   یا متصدیان سایر  آمیزشی  بی تبلیغات    ۀوسیلدارد: »پزشکان  بیمار  باعث گمراهی  اساس 

که معین کنند در مدت چند روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن  مانند این  ،دارند بیمار را از درمان صحیح باز می   های دروغشوند یا به وعدهمی 
دو ماه تا یک سال و یا به پرداخت کیفر نقدی  پزشکی است بیمار را فریب دهند به حبس تأدیبی از  هایی که مخالف اصل  پیمان یا انتشار آگهی 

 «.شوند ریال محکوم می  2000ریال تا  200از 
»وزارت بهداری پزشکان و داروسازان و متصدیان سایر فنون پزشکی را که برای جلب منفعت و یا    مزبور،قانون    ۀنامآیین  4  ۀاساس ماد  بر

تبلیغات بی  به  اقدام وجهات دیگر  بیماریادعا می   اساس و نشر اعالنات  بیماریکنند که  آمیزشی و دیگر  با داروی  های  های واگیر در مدتی 
این عمل باعث اغفال و گمراهی بیماران می مخصوص معالجه می  نتیجه  محاکم صالحه تعقیب خواهد نمود. هیچ    ۀوسیلشوند بهکنند و در 

قبلی و موافقت کتبی وزارت ب ندارد بدون اطالع  اینپزشك و داروساز حق  به نشر  نماید. روزنامههداری  از  گونه اعالنات مبادرت  قبل  ها هم 
به   . موافقت وزارت بهداری نباید این قبیل اعالنات و تبلیغات را درج نمایند  خود و یا دارویی    ۀطرز معالج  پزشکان و داروسازان که بخواهند 

سای بهداری  ؤ ها به رتبلیغات نمایند مکلفند قباًل اعالن را با دالیل علمی که برای ادعای خود دارند در مرکز به وزارت بهداری و در شهرستان
 نمایند«.  در صورتی که مورد موافقت شد بعد آن را منتشر .ارائه دهند 

 
1. Commission Directive 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles and guidelines of good manufacturing practice in respect 

of medicinal products for human use and investigational medicinal products for human use. 

فراد نباید در حال پرخوری و یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند ها اای از آگهیدر دستورالعمل سازمان صدا و سیما درخصوص تبلیغات مواد غذایی آمده است: در هیچ صحنه   .2
 .(80اصل) ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سالمتی بخش است استفاده شود(، هنگام آگهی محصوالت غذایی نباید از افراد به79)اصل 
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به موضوع انتشار آگهی تبلیغاتی در    5  ۀدر ماد  1334مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب  قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و  
اول   ۀ رح در مادطسسات مؤیک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مکند: »هیچسالمت اشاره می  ۀحوز

ها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری برخالف اصول فنی و  مراجعین به آن  آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا  این قانون حق انتشار
دادن   و  دیگر  طرق  یا  و  سرنسخه  و  تابلو  روی  حقیقت  خالف  و  مجعول  عناوین  از  استفاده  و  ندارند  باشد  عمومی  عفت  یا  پزشکی  شئون 

 ...«. های فریبنده ندارند وعده
نباشند بالمانع خواهد بود.    برخالف اصول فنی، شئون پزشکی و عفت عمومی نشود یا  تبلیغات مزبور اگر موجب گمراهی    ،طبق این ماده

رسان به  ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب»موجب قانون  طور که بیان خواهد شد، این ماده بههمان  ،البته
 لغو شد.  « یالمللی فضاهای مجازهای ارتباط جمعی داخلی و بینسالمت در رسانه

انتشار آگهی تبلیغاتی در  دارد: »گردان مقرر می درخصوص تبلیغات مواد روان  1354گردان مصوب  قانون مربوط به مواد روان  10  ۀماد
نقدی از پنج هزار و یک ریال    مرتکب به جزای  .وزارت بهداری ممنوع است  ۀگردان جز در نشریات پزشکی و دارویی بدون اجازمورد مواد روان

 تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد«.
حرفه  ۀنامآیین و  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی  حرفهانتظامی  شاغالن  در  ای  وابسته  و  پزشکی  تاریخماده    41های  به    19/06/1390  در 

 نامه آمده است:این آیین 15و  14 ۀتصویب رسید. در ماد
های گروهی و  کننده از طریق رسانه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه  ۀ: جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرف 14  ۀماد

های  تبلیغ تجاری کاالهای پزشکی و دارویی از سوی شاغالن حرفه  .در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است  نصب آگهی 
 ها مجاز نیست.تجاری دارند، در محل کار آن ۀنین نصب اعالنات تبلیغی که جنبهمچ پزشکی و وابسته،

 کننده داشته باشند ممنوع است.تبلیغاتی گمراه ۀای که جنبهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه: انتشار مقاالت و گزارش 15 ۀماد
گیری و مقابله ( آمده است: برای پیش1390-1394ایران )جمهوری اسالمی  ۀپنجم توسع ۀسالپنج  ۀ قانون برنام 37 ۀدر بند الف و ج ماد

 :شوداقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می  ۀها و عوامل خطرساز سالمتی که بیشترین هزینبا بیماری
اقدامات و کاالهای آسیب احتمال سوءالف( فهرست  با  آموزش مصرسان به سالمت و داروهای  رف توسط وزارت بهداشت، درمان و 

مس با  کارگروهی  توسط  سال  هر  ابتدای  در  کاالها  این  برای  عوارض  درصد  و  با ئوپزشکی  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  لیت 
 .شود معاونت تعیین و ابالغ می ی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و یهای امور اقتصادی و دارا خانهعضویت وزارت 

شود  سالمت که مصادیق آن ساالنه توسط کارگروه موضوع بند الف این ماده تعیین و اعالم می   ۀج( تبلیغ خدمات و کاالهای تهدیدکنند 
 . ها ممنوع استرسانه ۀاز سوی کلی

)  تبصره: میلیون  ده  از  نقدی  جزای  مستوجب  ماده  این  ج  بند  مفاد  رعایت  میلیارد  10.000.000عدم  یک  تا  ریال   )
ذی1.000.000.000) مراجع  حکم  با  ریال  قضا(  )یصالح  درصد  بیست  حداقل  هربار  برای  تکرار  صورت  در  بود.  خواهد  به  %20ی   )

 .شودقبلی اضافه می  ۀجریم
  هایو آگهی   غاتی تبلی  هایدستورالعمل  تنظیم   که قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی تصویب شد    نیز   1383در سال  

نظام    سازمان  و اختیارات  را یکی از وظایف  ربطذی  مراجع   به  و اعالم  و امور پزشکی   و بهداشتی   و آرایشی   و آشامیدنی   و مواد خوراکی   ی یدارو
این راستا  3  ۀ)بند ب ماد  کند پزشکی مقرر می  گ اطالع  ۀ دستورالعمل نحو  ،از فصل دوم(. در  تبلیغ و آ های دارویی مواد خوراکی،  هی رسانی، 

تبصره تصویب    14ماده و    23پزشکی در  عالی سازمان نظامتوسط شورای  28/2/1393  در تاریخآشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی  
 .در ذیل اشاره شده استشد که مواد مهم آن 
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های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل که از طریق رسانهمنظور از تبلیغ یا آگهی انتشار هرگونه پیام یا اعالنی است  :  3  ۀماد
شبکه تلویزیون،  ماهواره رادیو،  چندرسانههای  و  ویدئویی  محصوالت  بلوتوث، ای،  پیامک،  تلفن،  اینترانت،  اینترنت،  سینما،  مطبوعات،  ای، 

های راهنما، تبلیغات مندرج بر روی وشور، پوستر، دفترچه های کاتالوگ، برهای صوتی، تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگهشبکه
های اطالعاتی، چاپ  های نمایشگاهی، اسالید، بانکبندی کاالها، برچسب، کارت ویزیت، بیلبورد، تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، غرفه بسته

ها برای معرفی مواد، ات و آگهی داشته باشد و نظایر آنتبلیغ  ۀهرگونه مطلب اعم از خبر، گزارش، رپرتاژ آگهی، تفسیر، مصاحبه و مقاله که جنب
 گیرد.نامه صورت می کاالها و خدمات مشمول این آیین

وابست  ۀکلی:  4  ۀ ماد پزشکی،  مؤسسات، شرکت  ۀصاحبان حرف  و حقوقی،  اشخاص حقیقی  از  اعم  غیرپزشکی  و  عوامل پزشکی  و  ها 
پروانه  اخذ  از  ازتوزیع پس  تبلیغات  ماد  های الزم، جهت  در  مندرج  موارد  نظام  3  ۀطریق  از سازمان  تبلیغات  اخذ مجوز  به  پزشکی   مکلف 

 باشند. می 
قباًل پروانه ؤها و ممنحصرًا تبلیغات محصوالت، تجهیزات، مواد و خدماتی مجاز است که اشخاص، شرکت :  1  ۀتبصر سسات مربوطه 

خدمات پزشکی و پیراپزشکی موضوع آگهی را از وزارت بهداشت،   ۀارائ  ۀانبرداری، ساخت یا مجوز ورود و توزیع محصول یا پروتأسیس، بهره 
 سالمت اخذ نموده باشند.   ۀصالح حوزدرمان و آموزش پزشکی با سایر مراجع ذی

ها عموم مردم  های عمومی که مخاطب آنتبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در رسانه:  5  ۀماد
 همین دستورالعمل. 9 ۀبینی شده در ماد های علمی پیشباشند ممنوع است مگر در موارد خاص به تشخیص کمیتهمی 

سالمت )از قبیل   ۀخدمات حوز  ۀها، تجهیزات پزشکی و ارائها برای فروش داروها، مکملاستفاده از هر گونه عبارت در آگهی :  6  ۀماد
کشی، اقساط، تضمینی، رایگان، تخفیف( و توصیف بیش از حد )بهترین، برترین، اولین، تعیین درصد، پورسانت، تعیین جایزه، هدیه، قرعه

 باشد.مجهزترین و موارد مشابه( ممنوع می 

 باشد. پزشکی می شخیص آن سازمان نظامسالمت ممنوع است و مرجع ت ۀکننده و خالف واقع در حوزهرگونه تبلیغات گمراه:  8 ۀماد
 یید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیستند ممنوع است. أای که مورد تهای ماهواره تبلیغات در شبکه: 17 ۀماد

 1قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع است.  37 ۀرسان موضوع بند الف ماد تبلیغ اقدامات و کاالهای آسیب: 18 ۀماد
سالمتی  کنند نباید  که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می   2کنندگانیدارد: »تأمینالکترونیکی مقرر می   رت از قانون تجا  51  ۀ ماد

در این ماده به مصادیقی که ممکن است برای سالمتی افراد )سالمت جسمی/ روانی(    ،شودطور که مالحظه می « همان.افراد را به خطر اندازند 
 الکترونیکی نیز موکول نشده است. قانون تجارت  79 ۀموضوع ماد  ۀنامبیان جزئیات این ماده به تصویب آیین مضر باشد اشاره نشده است و

  مثالً شده  عرضه  کاالی   مفیدبودن  ۀ مواد خوراکی یا آشامیدنی است. ممکن است دربار  تبلیغ   بررسی در این زمینههای قابلیکی از نمونه
گونه  که مصرف اینآنحال  شود؛تبلیغ توصیه    مخاطبان  ۀهای گازدار برای کلیشود یا نوشیدن نوشابه  تبلیغ   کنندگانمصرف   ۀنباتی برای هم   ۀکر

بر است  ممکن  بهداشتی   کاالها  موازین  گروه   اساس  از  برخی  برای  پزشکی  سنی و  کودکان  مانند   های  و  بنابرایننباشد   مفید   سالمندان  در   ،. 
 (.1389، منتقمی  مصطفی فردی باید مورد توجه قرار گیرد )کنندگان نکات مهم و بعضًا منحصربهمصرف   سالمتی  خطرانداختنخودداری از به

 
 پردازد: ضمانت اجرای تخلفات میدستورالعمل مزبور به  22و  21مواد  .1

تبلیغات سازمان نظام  ۀ : درج شمار21  ۀماد از مصادیق جعل بهمجوز  تبلیغات فاقد مجوز و هرگونه تغییر در محتوای مجوزهای صادره  انتظامی و  شمار میپزشکی در  رود و مشمول قوانین 
 شود. کیفری می

از م  ۀ: کلی22  ۀماد از این دستورالعمل اعم  تبلیغات )موضوع مادمتخلفان  با شکایت سازمان نظام  های اطالعها و سایر جایگاهاین دستورالعمل(، رسانه   2و    1  ۀتقاضیان  تبلیغاتی  رسانی و 
 گیرند. پزشکی در مراجع قضایی و انتظامی تحت پیگرد قانونی قرار می

 م پزشکی و در صورت نیاز در مراجع قضایی و انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.های انتظامی سازمان نظات أتبصره: تخلفات تبلیغاتی اعضاء جامعه پزشکی در هی
 کار رفته است. های اروپا بههای اتحادیهاست که در دستورالعمل Supplier. این عبارت برگردان اصطالح 2
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آسیب و  غیرمجاز  خدمات  و  محصوالت  معرفی  و  تبلیغات  »ممنوعیت  رسانهقانون  در  سالمت  به  و  رسان  داخلی  جمعی  ارتباط  های 
به تصویب مجلس شورای اسالمی و    21/2/1395علنی    ۀاعالم وصول و نهایتًا در جلس  26/5/1393  المللی و فضاهای مجازی« در تاریخبین
 این قانون آمده است: 1  ۀبه تأیید شورای نگهبان رسید. در ماد  1397/ 30/03در 

های داخلی  ه رسانههرگونه اطالعات نادرست و تبلیغ خالف واقع که نوعًا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق ازجمل  ۀارائ
یا فضای مجازی دربار فر  ۀو خارجی  آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین  وردها آثار مصرف مواد و  های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، 

  ۀ پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سالمت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درج تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان
  ، کننده خسارتی وارد شودشود. در صورتی که به مصرف و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می شش  
 شود. عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می ه بهشدمعادل دو تا پنج برابر خسارت وارد   ،بر جبران آنعالوه 

ت:  1  ۀتبصر قوانین مربوطه که به حکم مراجع  ابلیغ خالف واقع عبارت مصادیق اطالعات نادرست و  با ادعاهای خالف  ند از اطالعات 
قانونی صاحب صالحیت درباریصالح قضا با مراجع  از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  با اخذ نظر کارشناسی  فر  ۀی  وری، ا روش 

نام منشتولید،  ترکیب،  خواص،  تجاری،  ارائ   أگذاری  از  ناشی  منافع  و  آثار  خدمات،  و  درمانی  روش  غذایی،  ارزش  یا    ۀسودمندی،  خدمات 
 شود. درمان با دارابودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی درخصوص کاالها و خدمات موضوع این قانون مشخص می 

دارد: »انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی ی مقرر م  1  ۀماد  2  ۀاجرای نقض موارد مندرج در این قانون، تبصر  درخصوص ضمانت
مسرسانه مدیر  موجب محکومیت  رسانهئوهای جمعی  در  مسئول ذیل  یا  رسانههای چاپی  سایر  در  قانون  ربط  این  در  مندرج  مجازات  به  ها 

 «. شودکننده نیست، نمی باشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ می 

هدف منع و محدودسازی تبلیغات   این طرح با ،(10/3/1395در تاریخ  وفق نظر صریح مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان ) ،هرچند 
خود    32  ۀامری که در ماد  1،ای ارائه شده استهای ماهواره رسان در فضای مجازی و شبکهو معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب

دانسته است، اما باید    « ایهای ماهواره فضاهای مجازی و شبکه»  شمول قانون مزبور را محدود به  ۀطور ضمنی حوزو بهشده  قانون نیز اشاره  
جمله صدا و  از  تری گستردهشمول بسیار    ۀحوز  « المللی و فضاهای مجازی های ارتباط جمعی داخلی و بیندر رسانه»توجه داشت عنوان قانون  

 گیرد.می  های کثیراالنتشار را دربرروزنامهسیما و 
می  ماد  ،شود خاطرنشان  نحو  17  ۀ وفق  دستورالعمل  آگهی اطالع  ۀاز  و  تبلیغ  و  رسانی،  آرایشی  آشامیدنی،  خوراکی،  مواد  دارویی  های 

قانون    رو،ازاینتند ممنوع است«،  یید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیسأای که مورد تهای ماهواره تبلیغات در شبکه»بهداشتی و امور پزشکی  
 انگاری کرده است.شمول خود این امر را جرم  ۀرسان به سالمت در حوزممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب

ضمانت اجرای است و  « رسان به سالمت محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیب»که وجه تمایز این قانون ظاهرًا تمرکز بر دیگر این ۀنکت
تبلیغ خدمات و محصوالت پزشکی، دارویی و مرتبط با سالمت    چگونگی طور کلی به  کند و بهتبلیغ چنین محصوالت و خدماتی را بیان می 

 پردازد. نمی 
از    رو،ازاین اطالع  صالح  دریافت  چگونگیبرای  مرجع  و  تبلیغات  نحوبه    بایدهمچنان    ،مجوز  تبلیغ اطالع  ۀ دستورالعمل  و    رسانی، 

ایران  جمهوری اسالمی    ۀپنجم توسع  ۀسالپنج  ۀهای دارویی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و نیز قانون برنامآگهی 
رسان به  ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیبقانون  2 ۀماد  2 ۀوفق تبصر ،( مراجعه کرد. هرچند1394-1390)

 
 . rc.ir-http://nazarat.shoraبرای مطالعه کامل نقطه نظرات شورای نگهبان ر.ک.  - 1
ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش های ماهواره ضاهای مجازی و شبکه ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فهای ذیها و سازمان کلیه وزارتخانه:  3ماده  -  2

 پزشکی و یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند. 

http://nazarat.shora-rc.ir/
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ها و مواد موضوع این قانون و موارد  وردها های معرفی و تبلیغات مواد و فرمجوز روش   دریافتگذاری،  برچسبچگونگی  مواردی چون    ،سالمت
 ی واگذار شده که هنوز به تصویب نرسیده است. یاجرا  ۀنام ها به آیینمنع آن

 ۀ پنجم توسع  ۀسالپنج  ۀقانون برنام  37  ۀمادسالمت است. طبق بند ج    ۀهای تبلیغات در حوزاجرای نقض ممنوعیت  بعد ضمانت  ۀنکت
اسالمی   تهدیدکنند   ،ایرانجمهوری  و کاالهای  )   ۀ تبلیغ خدمات  میلیون  ده  از  نقدی  تا یک  10.000.000سالمت مستوجب جزای  ریال   )

(  %20برای هر بار حداقل بیست درصد )  ،ری خواهد بود. در صورت تکرا یصالح قضا( ریال با حکم مراجع ذی1.000.000.000میلیارد )
 .شودقبلی اضافه می  ۀبه جریم

هرگونه اطالعات نادرست    ۀرسان به سالمت، ارائممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیبقانون    1  ۀوفق ماد
شش و محرومیت از فعالیت شغلی و    ۀمستوجب حبس یا جزای نقدی درج   و تبلیغ خالف واقع که نوعًا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود

پنج برابر  معادل دو تا    ،بر جبران آنعالوه   ،کننده خسارتی وارد شوداجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال خواهد بود. در صورتی که به مصرف 
 شود.عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می ه بهشد خسارت وارد 

و خدمات   تبلیغ محصوالت  را  واقع  تبلیغ خالف  یا  نادرست  اطالعات  از مصادیق  یکی  قانون    ۀتهدیدکنند اگر  قاعدتًا  بدانیم،  سالمت 
از ضمانت اجراها در موقع مقتضی    یکسالمت، هر  ۀ کننده و تهدیدکنند گمراهاالجرا خواهد بود. در صورت امکان تفکیک بین تبلیغ  خر الزمؤم

 1قابل اعمال خواهد بود.
که صرف   با تبصره  انتهای  به  مستوجه  مدیر  کیفری  از محکومیت  تبلیغ ئونظر  مسئولیت  به  رسانه  بهل  برای جبران خسارت کننده  تنهایی 

به زیان  ،و  است لیت مدنی  قواعد عام مسئو  ه رسد ضابطنظر می اشاره دارد،  این دو،    ۀ بار، ورود ضرر و رابطبرمبنای سه رکن فعل  بین  سببیت 
ایراد نظر مجمع  پس از    ،عبارت فعلی که  ذکر است    شایان  کننده است.کننده مسئول جبران مواردی است که ورود آسیب منتسب به تبلیغ تبلیغ 

 2تنظیم و اصالح شده است. ،(11/3/1396در تاریخ ) 1 ۀتبصر دربارۀمشورتی فقهی شورای نگهبان 
حال مسئولیت کیفری خواهد داشت،   رسد نگارش ماده به صورتی است که در مقام اجرا مدیر مسئول رسانه در هرنظر می به  همچنان 

تبلیغ   هرچند  به  منتسب  اینآسیب  نهایتًا  و  شود.  معاف  است  ممکن  حقوقی  مسئولیت  درخصوص  صرفًا  و  باشد،  فرضی کننده  آسیب    که  که 
تبلیغ  به  بهمنتسب  نادر  بسیار  نباشد  برگشت  با وجود  ،در مجموع   رو،ازاینرسد.  نظر می کننده  و  مادهرفت  این  تنظیم  برای  نظر  به  ،های مکرر 

اشکاالتی    ،اجراهاتفکیک ضمانت  چگونگی اجراهای موجود در این زمینه و هم از جهت  ، هم از جهت سایر قوانین و ضمانتهمچنانرسد  می 
 در عمل به وقوع بپیوندد.

 گیری بحث و نتیجه 

 تبلیغات مرتبط با سالمت بپردازیم. مربوط بهاصول  دربارۀدر این بخش قصد داریم به ارزیابی موضع حقوق ایران 
از قابلنمونه  یکی  تبلیغ    بررسی درهای  با سالمت  مرتبط  تبلیغات    کهدرحالی   است،  کنندگانمصرف   ۀهم  برای  ی ی کاال  بودنمفید حوزۀ 

در    ،. بنابرایننباشد   مفید   یا برخی از افراد  های سنی و پزشکی برای برخی از گروه   اساس موازین بهداشتی   ممکن است برآن محصول    مصرف 
 .فردی باید مورد توجه قرار گیرد کنندگان نکات مهم و بعضًا منحصربهمصرف   سالمتی  خطرانداختنخودداری از به

 
انتظامی رسیدگی به    ۀنامآیین  15و    14  ۀشود. مادهایی در مواد دیده میپوشانیتناقضات یا بعضًا هم  ،پارچهصورت یکعلت عدم تصویب قوانین بهبه  ،طور که پیش از این بیان شدهمان  .1

 اند. های گروهی پرداخته است از آن جمله کننده از طریق رسانهکه به ممنوعیت تبلیغات گمراه 1390مصوب  ۀهای پزشکی و وابستای شاغالن حرفهتخلفات صنفی و حرفه
ذلك به  خود عمل نموده و مع   ۀنمودن مدیرمسئول از جهت شمول نسبت به فرضی که مدیرمسئول به وظیفجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان آمده بود: »بررسی اطالق مجازات در نظر م  .2

یکی از   کند و اتفاقاً مطرح می  «ابهام»از نظر خود را با عنوان    شورای نگهبان اولین مرحله  ،16/3/1395تاریخ  باشد« )اکثر اعضا(. در  بودن این تبلیغ پی نبرده است خالف شرع میخالف
کننده نیست، ابهام دارد؛  شود که ورود خسارت منتسب به تبلیغیك از این جهت که مشخص نیست آیا جبران خسارت شامل مواردی نیز می  ۀماد  ۀ داند: در تبصرموارد ابهام را همین تبصره می

 شود. ارنظر خواهد شد. که عبارت به نحو مذکور در باال اصالح میپس از رفع ابهامات مذکور اظه
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ایراننظر می به ایجاد    ۀکننده در حوزکه مقرراتی برای حمایت از مصرف بیش از آن  ،رسد در نظام حقوقی  سالمت تصویب شده باشد، 
تبلیغات کاالها و    ۀترین معضل در حوزشاید بتوان گفت مهماما    دارویی و بهداشتی وضع شده است.  محصوالتضوابطی برای تولید و توزیع  

سالمت و تبلیغات  ۀعًا مصوبات متعددی در حوزمجمو  خدمات ناظر بر سالمت تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است.
دارد  وجود  م  .مرتبط  به  خاصی  بعد  از  مصوبه  هر  استهرچند  پرداخته  پیشأمت  ،سئله  صالح  مراجع  درخصوص  بعضًا  برای  بینی سفانه  شده 

رسیدگی  مراجع  و  تبلیغات  مجوز  ضمانتصدور  تخلفات،  به  و  کننده  تبلیغات  بر  قواعد حاکم  نقض  تناقضاتی  هم  ...اجرای  حتی  و  پوشانی 
می به سالچشم  مصوبات  در  نیزخورد.  اخیر  انه  ،های  رفع  برای  تالشی  نشده  تنها  مسئله  »ممنوعیت است،  ین  قانون  همچون  مواردی  بلکه 

آسیب و  غیرمجاز  خدمات  و  محصوالت  معرفی  و  رسانهتبلیغات  در  سالمت  به  بینرسان  و  داخلی  جمعی  ارتباط  فضاهای  های  و  المللی 
ابهامات دامن زده است  1397مجازی« مصوب   این  بهبه  قانون که  .  ارتباط  رسانه»به  رغم عنوان  المللی و فضاهای جمعی داخلی و بینهای 

حوز  کردهاشاره    « مجازی و  بسیار    ۀاست  روزنامهاز  ایگسترده شمول  و  سیما  و  صدا  دربرجمله  را  کثیراالنتشار  درمی   های  صریح   گیرد،  نظر 
محصوالت و خدمات  هدف منع و محدودسازی تبلیغات و معرفی   ( این طرح با 10/3/1395در تاریخ مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان )

و  به آن اشاره شده است  خود قانون نیز    3  ۀامری که در ماد  1؛ای ارائه شده استهای ماهواره رسان در فضای مجازی و شبکهغیرمجاز و آسیب
ون قوانین این  دانسته است. سایر ابهامات پیرام  « ایهای ماهواره فضاهای مجازی و شبکه»  شمول قانون مزبور را محدود به   ۀطور ضمنی حوز به

 به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.نیز حوزه 
ضمن   ،لیت حقوقی و کیفریئو منظور گسترش و همراهی مسئولیت اخالقی صاحب حرفه در کنار مس کردن اخالق بهتالش در جهت نهادینه

 نماید.می و احقاق حق او را تسهیل    دهدافزایش می کننده را  بیش از حد از ابزارهای قانونی، اطمینان مصرف  ۀمنفی استفاد  تأثیراتکردن  کم

 پیشنهادها 

تنها تالشی برای نه   ،های اخیر نیزسالمت و تبلیغات مرتبط تکثر و تعدد قوانین متعارض است. در مصوبات سال  ۀحوز  در  مشکل  ۀعمد ـ  
رسان به سالمت در  واردی همچون قانون »ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آسیببلکه م  ،رفع این مسئله نشده

رو، تجمیع مصوبات  ازاین  به این ابهامات دامن زده است.  1397المللی و فضاهای مجازی« مصوب  های ارتباط جمعی داخلی و بینرسانه
 گشا خواهد بود.وپا، بسیار راهشده در اتحادیۀ اراین حوزه، همانند اقدام انجام

های فراوانی  ، ضعفناظر به سالمت  درخصوص مقررات و ضوابط حاکم بر تبلیغات  ایران،رسد که نظام حقوقی  نظر می طورکلی بهبهـ  
است   .دارد  شده  باعث  مسئله  در  که    همین  می این  آنچه  اتفاق  سلیقهحوزه  حسب  عمدتًا  باشد.   افتد  موجود  مصوبات  از  شخصی  تفسیر    یا 

بر استفاده از ابزارهای قانونی، آموزش و تقویت عالوه   ،هایی عرصه چنین  هرچند قانون برای ایجاد نظام مطلوب الزم است، اما کافی نیست و در  
 کننده خواهد بود.جویانه بسیار کمکهای مشارکتانگیزه 

پرداختن به مسائل است. به این معنا که در    چگونگی   محورسالمت  وط به تبلیغات بازرگانییکی از نکات مهم در تدوین قوانین مرب ـ  
باید    و از سوی دیگر  ،ندادمبنای قانونگذاری قرار  را  باید شتاب تحوالت فناوری را درنظر گرفت و نوع خاصی از رسانه  سو  از یک  تبلیغات    ۀحوز

دست  بهتوسل به اصول    ۀسای  ین مهم درهای جراحی و لیزر درمانی را دربر گیرد. اواع عملهای موجود و نوپدید درمانی همچون انوش تمامی ر
صرف می  باید  سالمت  به  ناظر  بازرگانی  تبلیغات  بر  حاکم  اصول  ترتیب،  بدین  رسانهآید.  نوع  از  می نظر  انجام  آن  در  تبلیغات  که  و  ای  شود 

 نظر از نوع درمان تدوین شود.صرف 

 
 . rc.ir-http://nazarat.shora :ر.ک ،شورای نگهبان هایدیدگاهکامل  ۀبرای مطالع .1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32001L0083

