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قانون اتحادي رقم ( )51لسنة 9002
في شأن
مكافحة التبغ
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلــى الق ــانون االتح ــاد( ر ــم  )2لس ــنة  2395بش ــان اختااا ــات الــو ازرات وا ــالحيات ال ــوزراا والقـ ـوانين
المعدلة له،

وعلى القانون االتحاد( ر م  )2لسنة  2393بشان انون تنظيم شؤون الاناعة،

وعلى القانون االتحاد( ر م  )3لسنة 2393في شان مع الغش والتدليس في المعامالت التجارية،
وعلـى القـانون االتحـاد( ر ــم  )22لسـنة  2392فـي شــان فـري ةـريبة جمرتيـة اتحاديــة علـى الـواردات مــن
التبغ ومشتقاته ،والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون االتحاد( ر م  )9لسنة  2399بإادار انون العقوبات ،والقوانين المعدلة له،
وعلــى القــانون االتحــاد( ر ــم  )92لســنة  2335بإاــدار ــانون اإلج ـرااات الجزائيــة ،والق ـوانين المعدلــة لــه،
وعلى القانون االتحاد( ر م  )9لسنة  2339بشان إنشاا الهيئة االتحادية للبيئة ،والقوانين المعدلة له،

وعلى القـانون االتحـاد( ر ـم  )23لسـنة  2332فـي شـان متافحـة المـواد المخـدرة والمـؤ رات العقليـة ،والقـوانين

المعدلة له،
وعلـى القـانون االتحـاد( ر ــم  )50لسـنة  2332بشـان اددويـة والمستحة ـرات المسـتمدة مـن ماـادر طبيعيــة،
وعلى القانون االتحاد( ر م  )53لسنة 2333بشان حماية البيئة وتنميتها ،والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون االتحاد( ر م  )59لسنة  5002بشان إنشاا هيئ ة اإلمارات للمواافات والمقاييس،
وعلى القانون االتحاد( ر م  )2لسنة  5009في شان إنشاا الهيئة االتحادية للجمارك،
وعلى القانون االتحاد( ر م  )9لسنة  5003في شان المناطق الحرة المالية،

وعلــى القــانون االتحــاد( ر ــم  )53لس ــنة  5002فــي شــان حمايــة المســتهلك ،وبن ــاا علــى مــا عرةــه وزي ــر

الاحة ،وموافقة مجلس الوزراا والمجلس الوطني االتحاد( ،وتاديق المجلس ادعلى لالتحاد،
أادرنا القانون اآلتي:
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المادة ()5
تعاريف

في تطبيق أحتام هذا القانون ،يقاد بالتلمات والعبارات التالية المعاني المبينة رين تل منها ما لم يقي

سياق النص بغير ذلك:
الدولة :اإلما رات العربية المتحدة.
الوزير :وزير الاحة.
السلطة المختصة  :السلطة المحلية في اإلمارة المعنية.
التبغ  :نبات التبغ بجميع أنواعه وفاائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق و مار وبذور خةراا أو مجففة.
منتجات التبغ  :المنتجات التي تتتون تليا أو جزئيا من أوراق التبغ تمادة خام سواا أتانت احيحة أم

مقطعة أم مفرومة ،وسواا أتانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخرى أم مشتلة في أية اورة،
ومسحوق التبغ في أية اورة من اوره أو أية مادة أخرى مرتبة يدخل التبغ في متوناتها.

تعاطي التبغ  :تعاطي التبغ بانواعه عن طريق التدخين أو االستنشاق أو المةغ أو االمتااص أو أية
وسيلة أخرى تستعمل لغري التدخين أو تعاطي التبغ.

الدعاية واإلعالن والترويج  :التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أ( من وسائل اإلعالم المقرواة

والمسموعة والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على االتجار فيه

وزيادة عدد المتعاطين له.
المكان العام :المتان المعد الستقبال العامة أو فئة معينة من الناس د( غري من ادغراي.
األماكن العامة المغلقة  :المتان العام الذ( له شتل البناا المتتامل الذ( ال يدخله الهواا إال من خالل منافذ
معدة لذلك ،ويعتبر في حتم المتان العام المغلق وسائل النقل العام.

وسائل النقل العام  :الحافالت والمرتبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخااة

لنقل الجمهور.
المادة ()9

مع عدم اإلخالل بادحتام المقررة بموجب وانين أخرى ،يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول

أ( منها داخلها ،إال إذا توا فرت الشروط الواردة في المواافات القياسية للدولة.
المادة ()3

يجب أن يتتب على تل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والاور والبيانات التحذيرية باورة واةحة
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ومتنوعة وعلى النحو الذ( تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()4

ال يجوز د( شخص طبيعي أو معنو( الدعاية أو اإلعالن أو الترويج أو الرعاية د( من منتجات التبغ
باية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ ،وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

تما ال يجوز طبع أو نشر اإلعالن الذ( يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ.
وال يجوز أن تتون منتجات التبغ وسيلة لإلعالن عن منتج آخر.
المادة ()1

يعد محظو ار القيام با( من ادفعال اآلتية:

 – 2زراعة التبغ دغراي تجارية واناعة منتجاته داخل الدولة.
وعلى المزارع والماانع القائمة بالنشاط المذتور حاليا توفيق أوةاعها خالل المدة التي تحددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
 -5بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن ال يتجاوز سنه  ) 29سنة ،وللبائع الحق في أن يطلب من
المشتر( تقديم الدليل على بلوغه هذه السن وال يقبل منه عذر الجهل بالسن.
 -9استيراد الحلوى وادلعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.

 -3بي ع أو الشروع في بيع الحلوى وادلعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته.
 -2التدخين أ ناا يادة السيارة الخااة حال وجود طفل ال يتجاوز عمره ال انية عشر )2عاما.
المادة ()6

يحظر عري أو بيع منتجات التبغ إال في ادماتن المخااة لذلك والمرخص بها من السلطة المختاة

وتحدد ا لالئحة التنفيذية لهذا القانون ةوابط عري وبيع منتجات التبغ.
المادة ()7

يحظر التدخين في ادماتن العامة المغلقة .وباست ناا دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الاحية

والرياةية ،يجوز للسلطة المختاة أن تحدد متانا خااا للتدخين في هذه ادماتن وفق الةوابط التي
تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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المادة ()8

يحظر التدخين في ادماتن العامة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع السلطة المختاة.

المادة ()2

يحظر تخايص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة.

المادة ()50

على السلطة المختاة في حالة إدخال تبغ أو أحد منتجاته غير مطابق للمواافات والشروط القياسية الفنية

المعتمدة في الدولة إتالف المواد المةبوطة بما ال يةر بالبيئة أو تتليف مدخلها بإخراجها من الدولة على
نفقته الخااة.
المادة ()55

يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يم ا لها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات الستنية أو
ادحياا الستنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وتحدد تلك الالئحة وبعد

التنسيق مع السلطة المختاة ادماتن التي يجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها،
وعلى المقاهي أو ما يما لها القائمة حاليا توفيق أوةاعها خالل سنتين من تاريخ العمل باحتام هذا القانون
وذلك بتغيير النشاط أو النقل إلى متان آخر.
المادة ()59

تشتل بق رار من مجلس الوزراا لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمتافحة التبغ ،ويحدد هذا القرار اختاااات

اللجنة ونظام عملها ومتافآت أعةائها.
المادة ()53

يعا ب تل من يخالف أ( حتم من أحتام المواد  )5و  )2 /2و  )9/ 2و  )3من هذا القانون بالحبس مدة

ال تقل عن سنة وبالغ رامة التي ال تقل عن  )200.000مائة ألف درهم وال تجاوز  )2.000.000مليون

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تتون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين والغ رامة التي ال تقل عن )2.000.000
مليون درهم.
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المادة ()54

يعا ب تل من يخالف أ( حتم من أحتام المادتين  )9و  )3من هذا القانون بالغرامة التي ال تقل عن
 )200.000مائة ألف درهم وال تجاوز  ) 2.000.000مليون درهم .وتةاعف العقوبة في حالة العود.

المادة ()51

مع مراعاة ما تنص عليه المادة  )20من هذا القانون يعا ب تل من لم يلتزم بامر السلطة المختاة
المناوص عليه في هذه المادة بالغرامة التي ال تقل عن  )20.000خمسين ألف درهم وال تجاوز
 )500.000ما ئتي ألف درهم .وفي حالة العود تتون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال

تقل عن  )500.000مائتي ألف درهم.
المادة ()56

تل مخالفة أخرى دحتام هذا القانون تحال السلطة المختاة عنها غرامة فورية مقدارها  )200خمسمائة

درهم تدفع مقابل التاالح عن الوا عة .واذا تعذر إجراا التاالح تحال الوا عة للمحاتمة الجنائية ،وتتون
العقوبة هي الغرامة التي ال تقل عن  )9.000ال ة آالف درهم وال تزيد على  )20.000عشرة آالف
درهم .وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.
المادة ()57

على المحتمة في حالة اإلدانة أن تقةي باإلةافة إلى العقوبات المناوص عليها في هذا القانون بماادرة

المواد المةبوطة والمواد اإلعالنية ،تما لها أن تحتم بغلق المنشاة.
المادة ()58

ال يخل تو يع العقوبات المناوص عليها في هذا القانون ،باية عقوبة أشد ينص عليها أ( انون آخر.

المادة ()52

يادر وزير العدل باالتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختاة ار ار بتحديد الموظفين الذين تتون لهم
افة مامور( الةبط القةائي في إ بات ما يقع بالمخالفة دحتام هذا القانون واللوائح والق اررات المنفذة له

وذلك في نطاق اختااص تل منهم.
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المادة ()90

يادر مجلس الوزراا الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ()95

يلغى تل حتم يخالف أو يتعاري مع أحتام هذا القانون.

المادة ()99

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:

بتاريخ 1 :محرم 5435هـ

الموافق 99 :ديسمبر 9002م
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