
به آنيقانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد

مصلحت نظامصیمجمع تشخ3/8/1367مصوب 

.شودیقانون محکوم منیمقرر در ايجرم است و مرتکب به مجازاتهاریاعمال ز-1ماده

یصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر دیکشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تول-1
.ییداروریغ

.ییداروریغیصنعتيهاگردانروانایو ساخت انواع مواد مخدر دیوارد کردن، ارسال، صادرکردن، تول-2
غیر یصنعتيهاگردانروانایعرضه و فروش مواد مخدر ت،یاخفاء، ترانزع،یتوزد،یحمل، خر،ينگهدار-3

.دارویی 
.ییداروریغیصنعتيهاگردانروانایاستعمال مواد مخدر ياداره کردن مکان براایکردن ریدا-4
که يمگر در مواردق،یبه هر شکل و طرییداروریغیصنعتيهاگردانروانایاستعمال مواد مخدر -5

.کرده باشدیمستثنقانون
ایآالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر يفروش، نگهدارد،یساخت، خرد،یتول-6

.ییداروریغیصنعتيهاگردانروان
تحت کهییداروریغیصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر تیمحکومن،یپناه دادن متهمایقرار دادن -7

.اندشدهریدستگایوبندیتعق
.اخفاء ادله جرم مجرمانایامحاء -8
به قصد یآالت و ادوات استعمال در محلایییداروریغیصنعتيهاگردانروانایدادن مواد مخدر قرار-9

.يگریمتهم کردن د

نامه راجع به فهرست مواد مخدر بیاست که در تصويموادهیقانون، کلنیمنظور از مواد مخدر در ا-1تبصره
به عنوان مخدر یتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکایاحصاء آنيو اصالحات بعد1338مصوب 

.گرددیشناخته و اعالم م

به جرائم مواد یدگیتابع مقررات رسییداروریغیصنعتيهاگردانبه جرائم مواد روانیدگیرس-2تبصره
.باشدیمخدر م

یصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر دیتوليبراایکوکا کند و ایهرکس مبادرت به کشت خشخاش -2ماده
:مجازات خواهد شدریبه شرح زکشت زانیحسب مبه کشت شاهدانه بپرازد عالوه بر امحاء کشت برغیر دارویی 



.ينقدمهیجرالیرونیلیبار اول، ده تا صد م-1
.تا هفتاد ضربه شالقیو سينقدمهیجرالیرونیلیم500تا 50بار دوم، -2
.تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبسکیو ينقدمهیجرالیراردیلیمکیتا ونیلیمبار سوم، صد -3
.بار چهارم، اعدام-4

قائم مقام ایمستاجر ملک و ایشاهدانه به دستور مالک و ایکوکا ایهرگاه ثابت شود کشت خشخاش -تبصره
از مباشر باشد، به ياست به شرط آن که اقودستور دهنده که سبب بوده آنها صورت گرفته است، شخصیقانون

الیرونیلیم30تا 10به است،ودهکشت بيو مباشر که متصدشودیماده محکوم منیمقرر در ايهامجازات
.و پانزده تا چهل ضربه شالق محکوم خواهد شدينقدمهیجر

حمل کند به ایو یمخف،يبذر شاهدانه را نگهدارایبرگ کوکا و ایبذر ایگرز خشخاش ایهرکس بذر -3ماده
تا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد، در مورد بذر کیوينقدمهیجرالیرونیلیم30تا ونیلیمکی

.احراز شوددیبانهاآازییداروریغیصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر دیشاهدانه قصد تول

گردانروانایمواد مخدر گریدایو اكیسوخته، تفاله ترره،یشاك،یهر کس بنگ، چرس، گراس، تر-4ماده
به کشور يرا به هر نحورسدیمیاسالميمجلس شورابیکه فهرست آنها به تصوییداروریغیصنعتيها

در معرض فروش ایفروش کند ایعیوزساخت، تد،یمبادرت به تولایدیارسال نماایصادر یقیبه هر طرایوارد و 
:شودیمحکوم مریزيتناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاتیقرار دهد با رعا

.و تا پنجاه ضربه شالقينقدمهیجرالیرونیلیمتا پنجاه گرم، تا چهار-1
تا هفتاد و ستیو بينقدمهیجرالیرونیلیتا پنجاه مونیلیماز پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارشیب-2

.بداند تا سه سال حبسکه دادگاه الزمیشالق و در صورتضربهچهار
و پنجاه تاينقدمهیجرالیرونیلیمستیتا دوالیرونیلیاز پنجاه ملوگرم،یاز پانصد گرم تا پنج کشیب-3

.حبسهفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا پانزده سال
.از همان جرمیاعدام و مصادره اموال ناشلوگرم،یاز پنج کشیب-4

جرم شده و موفق به نیبار اول مرتکب ايماده برانیا4جرائم موضوع بند نیهرگاه محرز شود مرتکب-تبصره
کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد ایلویکستیبفروش آنها هم نشده و مواد،ایعیتوز

لوگرمیکستیبي. در اوزان باالدینمایمماز همان جریو هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال ناش
.شوندیاعدام میطیتحت هر شرانیمرتکب



تناسب تیحمل کند با رعااییمخف،ينگهدارد،یرا خر4مواد مذکور در ماده گریو داكیهرکس تر-5ماده
:شودیمحکوم مریزيهابه مجازاتمادهنیهملیو با توجه به مقدار مواد و تبصره ذ

.و تا پنجاه ضربه شالقينقدمهیجرالیرونیلیتا پنجاه گرم، تا سه م-1
ضربه و ده تا هفتاد و چهارينقدمهیجرالیرونیلیاز پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده مشیب-2

.شالق
و چهل تا هفتاد و ينقدمهیجرالیرونیلیتا شصت مونیلیپانزده ملوگرم،یاز پانصد گرم تا پنج کشیب-3

.چهار ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس
و پنجاه تا هفتاد و ينقدمهیجرالیرونیلیمستیشصت تا دولوگرم،یکستیبایلوگرمیاز پنج کشیب-4

مذکور، يهابار دوم عالوه بر مجازاتيصورت تکرار براچهار ضربه شالق و پنج تا ده سال حبس و در
از همان یاموال ناشصادرهبار سوم اعدام و ميبرا، و از همان جرمیمصادره اموال ناشمهیجريبه جا
.جرم

ونیلیدو ملوگرمیکبه ازاء هر4مجازات مقرر در بند عالوه بر لوگرم،یککصدیتا لوگرمیکستیاز بشیب-5
از یو در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشگرددیممرتکب اضافهينقديبه مجازات جزاالیر

.همان جرم
حبس ابد و در 5و 4يو شالق مقرر در بندهاينقدمهیعالوه بر مجازات جرلوگرم،یککصدیاز شیب-6

.از همان جرمیتکرار اعدام و مصادره اموال ناشصورت 

مصرف داخل باشد يعمل کرده باشند و مواد برايارهیجرائم فوق چنانچه به صورت زنجنیمرتکب-تبصره
ماده نیايهااز دو شرط موجود نباشد به مجازاتیکیچنانچه خواهند بود و4ماده يهامشمول مجازات

.گردندیمحکوم م

در صورت تکرار جرم مذکور در 5و 4دو ماده 3و 1،2ياز بندهاکیجرائم مذکور در هر نیمرتکب-6ماده
يهابار سوم به دو برابر و در مرتبهيبرام،یبرابر و نکیدوم به باريبراگر،یدياز بندهاکیهر ایهمان بند 
بار يشد. مجازات شالق برامحکوم خواهنددیجرم جدتو... برابر مجازامیسه، سه و نم،یدو و نبیبعد به ترت

4مذکور از ماده يتکرار جرائم موضوع بندهاجهیچنانچه در نتدوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
محکوم از همان جرم یبرسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشلوگرمیاز پنج کشیمواد به بزانیم
از شیمواد به ب5مذکور در ماده يبندهاای5و 4تکرار جرائم مذکور از دو ماده جهیدر نتنانچهو چشودیم

.محکوم خواهد شد5از ماده 4مجازات بند برسد به دو برابرلوگرمیپنج ک



و مؤسسات و یدولتيشرکتهاایاز کارکنان دولت 5و 4که مرتکب جرائم مذکور در مواد یدر صورت-7ماده
نگردد یمشمول انفصال از خدمات دولتیاستخدامنیباشد و مطابق قوانوابسته به دولتيسازمانها و شرکتها
سال انفصال و کیبار دوم به يبراوفصالبار اول به شش ماه انيمذکور در مواد قبل برايعالوه بر مجازاتها

.شودیحکوم ممیبار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتيبرا

يددیاسکیزرژیلایو نیو کوکائنیمرفییایمیمشتقات شگریو دنیکوکائن،یمرفن،یکس هروئهر-8ماده
کیریبوتیدروکسی)، گاما هیآکستاسای.ام.آ. ي(ام.دنیمت آمفتامیاکسيدلنی)، متي(ال.اس.ددیآملیات

يهاگردانروانایمواد مخدر گریا دی) و شهی(شنیمت آمفتامن،یآمفتامترازپام،ی)، فلونی.اچ.بی(جدیاس
مبادرت به ایرا وارد کشور کند و رسدیمیاسالميمجلس شورابیکه فهرست آنها به تصوغیر دارویی یصنعت

اییمخف،ينگهدارایدر معرض فروش قرار دهد و ایو دیفروش نماایدیصدور، ارسال، خرع،یتوزد،یساخت، تول
.شدمجازات خواهدریمواد به شرح ززانیتناسب و با توجه به متیحمل کند با رعا

.تا پنجاه ضربه شالقستیو بينقدمهیجرالیرونیلیمکیتا الیگرم، از پانصد هزار ریتا پنج سانت-1
تا هفتاد یو سينقدمهیجرالیرونیلیتا شش مونیلیگرم، از دو مکیگرم تا یاز پنج سانتشیب-2

.ضربه شالق
و دو تا پنج سال ينقدمهیجرالیرونیلیمستیتا بونیلیگرم، از هشت مگرم تا چهارکیاز شیب-3

.تا هفتاد ضربه شالقیحبس و س
و پنج تا هشت سال ينقدمهیجرالیرونیلیتا چهل مونیلیمستیاز چهارگرم تا پانزده گرم، از بشیب-4

.تا هفتاد و چهار ضربه شالقیحبس و س
و ده تا پانزده سال ينقدمهیجرالیرونیلیتا شصت مونیلیگرم، از چهل میاز پانزده گرم تا سشیب-5

.تا هفتاد و چهار ضربه شالقیحبس و س
.از همان جرمیگرم، اعدام و مصادره اموال ناشیاز سشیب-6

جرم شده و موفق نیبار اول مرتکب ايماده برانی) ا6هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (-1تبصره
عدم ایگرم نباشد با جمع شروط مذکور کصدیاز شیمواد بزانیمکهیفروش آن هم نشده در صورتایعیبه توز

به حبس ابد و مصادره اموال دادگاهحمل،ریو مستیفیفروش در داخل کشور با توجه به کایعیاحراز قصد توز
.از همان جرم، حکم خواهد دادیناش

و شرکتها و مؤسسات وابسته یدولتيشرکتهاایموارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت هیدر کل-2تبصره
.محکوم خواهد شدزینیماده به انفصال دائم از خدمات دولتنیدر امذکوريبه دولت باشد، عالوه بر مجازاتها



مجازات میبرابر و نکیبار دوم يبرا8ماده 5تا 1يجرائم مذکور در بندهانیمرتکبيمجازاتها-9ماده
بار دوم به بعد، يدر هر بند خواهد بود. مجازات شالق برامقررزانیبار سوم دو برابر ميمذکور در هر بند و برا

گرم برسد یمجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سمچنانچه در مرتبه چهار.باشدیحداکثر هفتاد و چهار ضربه م
حکم اعدام در صورت مصلحت در .شودیاالرض است و به مجازات اعدام محکوم میمرتکب در حکم مفسد ف

چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار بهمحکوم و در مالء عام اجرا خواهد شد.یمحل زندگ
د و تا هفتایسده تا پانزده سال حبس وينقدمهیجرالیرونیلیتا شصت مهلگرم نرسد مرتکب به چیس

.شودیمحکوم مچهار ضربه شالق

.حذف شد-10ماده

قانون به طور نیموضوع اییداروریغیصنعتيهاگردانروانایمجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر -11ماده
.در مالء عام اجرا خواهد شدمرتکبیمسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگ

اردوگاه ایبازداشتگاه ایرا به داخل زندان غیر دارویی یصنعتيهاگردانروانایهرکس مواد مخدر -12ماده
یمحکوم م9تا 4در مواد مذکوريهاحسب مورد به اشد مجازاتد،یمعتادان وارد نمايو نگهداريبازپرور
هرگاه.شودیمحکوم مزینیکه مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتیو در صورتگردد

راکز منیبه داخل اغیر دارویی یصنعتيهاگردانروانایو مسامحه مأموران، مواد مخدر يدر اثر سهل انگار
به تناسب، به مجازات:یوارد شود مأموران خاط

تنزل درجه.-الف

انفصال موقت.-ب

.شوندیانفصال دائم محکوم م-ج

ایو دیانبار کردن، توليخود را برایمحل مسکونایو یخدمات،يتجار،یواحد صنعتیهرگاه کس-13ماده
منظور نیبدایاستفاده قرار دهد و موردایمعد سازد و غیر دارویی یصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر عیتوز

امور شود. موافقت نیمرتکب اياجازه وایاطالع امالک بندهیهرگاه نمازیبگذارد و نيگریداریآنها را در اخت
يواحدهاایمربوط لغو و واحد یو خدماتيجواز کسب واحد تجاراییواحد صنعتيپروانه بهره بردارویاصول

.دگردیمماده به نفع دولت ضبطنیمذکور در ا

اداره ایو ریرا دایمکانییداروریغیصنعتيهاگردانروانایهرکس به منظور استعمال مواد مخدر -14ماده
تا دو سال حبس کیشالق و تا هفتاد و چهار ضربهستیو بينقدمهیجرالیرونیلیتا ده مونیلیکند به پنج م



جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد نیا. مجازات تکرار شودیمحکوم میو انفصال دائم از خدمات دولت
.بود

باشد عالوه بر مجازات یخدماتایو يتجارایيدیماده واحد تولنیکه مکان مذکور در ایدر صورت-تبصره
یو خدماتيپروانه کسب واحد تجارزیو نيدیواحد توليبهره بردارو پروانهیماده، موافقت اصولنیمقرر در ا

.شودینفع دولت ضبط مواحد مذکور به،و در صورت تکرار جرمافتدیسال از اعتبار مکیمربوط به مدت 

نهاد مردميهاسازمانایو یخصوصاییدولتریغ،یمعتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولت-15ماده
که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود ي. معتادندینماادیاقدام به ترك اعتب،یدرمان و کاهش آس

معاف يفریکبیاز تعقدیننماادیچنانچه تجاهر به اعتد،ینماافتیدربیتحت درمان و کاهش آسیاقدام و گواه
.مجرمندند،یننماادیترك اعتایکه مبادرت به درمان ی. معتادانباشدیم

بهداشت، درمان و يهاکه توسط وزارتخانهيانامهنییماده، براساس آنیمراکز مجاز موضوع ا-1تبصره
یستاد مبیو به تصوهیقانون تهنیابیظرف مدت سه ماه پس از تصویاجتماعنیو رفاه و تامیآموزش پزشک

.شودیمنییتعرسد،

قراردادن بیموظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیاجتماعنیوزارت رفاه و تام-2تبصره
قرار دهد. دولت مکلف است يو بسترهیپايهامهیرا مشمول بادیترك اعتيهانهیتمام هزبضاعت،یمعتادان ب

.دینمانیو تامینیبشیبودجه، اعتبارات الزم را پحیساله در لواهمه

) و 15موضوع ماده (ی) فاقد گواه8) و (4گردان مذکور در دو ماده (معتادان به مواد مخدر و روان-16ماده
بیو مجاز درمان و کاهش آسیتا سه ماه در مراکز دولتکیمدت يبراییبا دستور مقام قضااد،یمتجاهر به اعت

با درخواست مراکز مذکور بالمانع است. با گزارش گریماهه ددوره سهکیيمهلت برادی. تمدشوندیمينگهدار
قانون باشد، تداوم نی) ا15چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (،ییمراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضا

.باشدیدرمان وفق ماده مزبور بالمانع م

يماده مکلف به اجرانیمعتادان موضوع ا،ییبا درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضا-1تبصره
و هیتهربط،یذيهادستگاهيستاد با همکاررخانهیدبشنهادیکه بنابر پباشندیمراقبت بعد از خروج مفیتکال

.رسدیمهییقوه قضاسیرئبیبه تصو

) 15موضوع ماده (یمناسب و تعهد به ارائه گواهنیبار با اخذ تامکیيبراتواندیمییمقام قضا-2تبصره
یاز مراکز موضوع ماده مزبور معرفیکیبه مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به بیتعققیقانون، نسبت به تلعنیا

. در ندیارائه نمايوندهینماایییبه مقام قضاراگزارش روند درمان معتاد انهی. مراکز مذکور موظفند ماهدینما



نیاریغو دریگانیتوسط دادستان، پرونده بابیتعقیبا صدور قرار موقوفادیدرمان و ترك اعتدییتاصورت
کیيبراربطیتبصره با درخواست مراکز ذنیمهلت موضوع ادی. تمدشودیماده اقدام منیطبق مفاد اصورت

.بالمانع استگریماهه ددوره سه

روز تا ششکیماده به حبس از نود و نی) ا2(موضوع تبصرهفیتکالمتخلف بدون عذر موجه از -3تبصره
.شودیماه محکوم م

قاچاق هر مقدار مواد ایحمل ،ياقدام به نگهداريبا هر قصدرانیایاسالميچنانچه اتباع جمهور-17ماده
تا پنج سال گذرنامه کیحکم به مدت شدنیاز زمان قطعند،یخارج از کشور نماایقانون به داخل نیموضوع ا

تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعنجو در صورت تکرار، به مدت پشوندیالخروج مآنان ابطال و ممنوع
قانون نیکه در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع ایرانیاتباع اي. صدور هرگونه گذرنامه براشوندیالخروج م

.باشدیماده منیموضوع اتید مشمول ممنوعانمحکوم شده

به خدمت گمارد و ایکند ریرا اجیانون، اشخاصقنیاز جرائم موضوع اکیارتکاب هر يس براهرک-18ماده
د،ینمايگذارهیسرمااییمالیبانیمذکور پشتيهاتیکند و از فعالتیریمدایو یآنها را سازماندهتیفعالای

جرم و در نیاز ارتکاب ایصادره اموال ناشموکه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام يدر موارد
شبکه اعدام ایباند سیرئای. مجازات سرکرده شودیموارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مریاس

.بودخواهد

برحسب نوع ند،یاستعمال نماغیر دارویی یتصنعيهاگردانروانایکه مواد مخدر يرمتعادیافراد غ-19ماده
:شوندیمجازات ملیمواد به شرح ذ

الیرونیلیتا پنج مونیلیمکیتا هفتاد و چهار ضربه شالق و ستی) به ب4استعمال مواد مذکور در ماده (-1
.ينقديجزا

يجزاالیرونیلیتا ده م) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو 8استعمال مواد مذکور در ماده (-2
.ينقد

غیر دارویی یصنعتيهاگردانروانایاستعمال مواد مخدر ایدیهرکس آالت و ادوات مخصوص تول-20ماده
و ده ينقديجزاالیرونیلیمتا پنجونیلیمکیفروش کند، عالوه بر ضبط آنها به ایدیرا وارد کند، بسازد، خر

حمل آالت و ادوات استعمال مواد مخدر، ایاخفاء ،ينگهدارنی. مرتکبشودیتا پنجاه ضربه شالق محکوم م
یضربه شالق محکوم مستیپنج تا بایينقديجزاالیضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار رعالوه بر

.باشندیمیماده مستثننیاز شمول اقی. عتاشوند



ایاست عالماً و عامداً پناه يریدستگنیدر حایبیقانون را که تحت تعقنیهرکس متهم موضوع ا-21ماده
که یدوم مجازات جرمکیپنجم تا کیکند در هر مورد، به يهمکارفرار دادن اوایدر پناه دادن ایقرار دهد و 

به چهار تا ده بیحبس ابد و اعدام مرتکب به ترترددر مو. شودیپناه داده است محکوم مایمتهم به آن را فرار 
.شودیتا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میسال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از س

.نخواهد بودیدهم مجازات متهم اصلکیاز شیمتهم در هر حال بکیدرجه يمجازات اقربا-1تبصره

باشد، عالوه بر ییاز مأموران قضاایمأموران زندان و ایو یکه مرتکب از مأموران انتظامیدر صورت-2تبصره
.شودیمنفصل مزینیمجازات مذکور، از خدمات دولت

فرار ایقانون را پناه نیمحکوم موضوع ازیو نيریقانون را پس از دستگنیهرکس متهم موضوع ا-22ماده
محکوم خواهد شد. در یمجرم اصلایبه نصف مجازات متهم د،ینماو مشارکتيدر فرار آنها همکارایدهد و 

هفتاد و چهار ضربه شالق تایاز سوسال حبس ستیبه ده سال و ببیمورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترت
.شودیمحکوم م

باشد به یاز مأموران قضائایمأموران زندان و ایو یتیو امنیکه مرتکب از مأموران انتظامیدر صورت-1تبصره
مورد اعدام که مجازات يبه استثناشودیمحکوم میاز خدمات دولتانفصالزیو نیمجرم اصلایمجازات متهم 

.بودخواهدیتو پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولستیمأمور، ب

يتبرئه شود اجرايریپس از دستگیکه متهم اصلیدر صورت22و 21در موارد مشمول دو ماده -2تبصره
محکوم گردد در يترفیبه جرم خفیچنانچه متهم اصلنیو همچناو اقدامصیاحکام بالفاصله نسبت به ترخ

.باشدیمدنظریقانون قابل تجدنیا32پناه دهنده وفق ماده ایفرار تیهر صورت محکوم

غیر دارویی یصنعتيهاگردانروانایاخفاء ادله جرم مواد مخدر ایهر کس عالماً و عامداً به امحاء -23ماده
حبس ابد مرتکب به چهار تا ده . در موردشودیمحکوم میپنجم تا نصف مجازات متهم اصلکیاقدام کند به 

.شودیسال حبس محکوم مستیسال و در مورد اعدام به هشت تا ب

ایکوکا ایاز کشت خشخاش یروستا موظف است به محض آگاهیاسالميشوراياز اعضاکیهر -24ماده
اطالع دهد. فرماندهان یحوزه انتظامایپاسگاه نیکتریدهدار و نزدشاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به

ایباالتر خود، به اتفاق دهدار به فرماندهعموظفند فوراً و همزمان با گزارش موضویانتظاميهاها و حوزهپاسگاه
کنند هیروستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیاسالميشوراندهیبخشدار و نما

.ندینمالیتحویقضائصالحیبه مراجع ذنیمتهمایمتهم و همراه



نیشده باشد، مأموردهیروئایکشت يشهريهاشاهدانه در حوزهایکوکا ایکه خشخاش یدر صورت-تبصره
مراتب را به یمنطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهجیبسمقاومتيروین،يشهردار،یانتظاميروین(

مسئوالن مربوطه به اتفاق ودمنطقه اطالع دهنجیمقاومت بسيروینگاهیپاایو یپاسگاه انتظامنیکترینزد
.ندیماده اقدام نمانیوفق مقررات اصالحیذیمرجع قضائندهینما

ایيخوددارفهیکه بدون عذر موجه از انجام وظیو تبصره آن در صورت24اشخاص مذکور در ماده -25ماده
و بار دوم به انفصال دائم از خدمات یاز مشاغل دولتتیمحرومسالکیکنند بار اول به شش ماه تا یکوتاه
از شهیهميو بار دوم براسالکیابار اول به شش ماه تزینیاسالميشوراي. اعضاشوندیمحکوم میدولت
.شوندیمحروم میاسالميشوراهاتیعضو

آالت و ایو غیر دارویی یصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر ،يگریهرکس به قصد متهم کردن د-26ماده
.خواهد شدقرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکومیادوات استعمال آن را در محل

از یکیتعمداً و به خالف واقع متهم به صالح،یدر مراجع ذبیرا به منظور تعقيگریدیهرگاه شخص-27ماده
.هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شدتاستیبه بدیقانون نمانیجرائم موضوع ا

زیشده و نلیتحصییداروریغیصنعتيهاگردانروانایکه از راه قاچاق مواد مخدر یاموالهیکل-28ماده
نفع دولت ضبط و مشمول مصادره، بهيبرایقانون در صورت وجود ادله کافنیموضوع اياموال متهمان فرار

.باشدینمیدر خصوص اموال دولتیقانون اساس53اصل 

ریغیصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر انیمسلحانه از قاچاقچيریکه در درگياهینقللیوسا-تبصره
.کندیدادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط مدیآیبدست مدارویی 

و يکه در وزارت امور اقتصاديتمرکزمقانون به حساب نیايوجوه حاصل از اجراگریو دهامهیجر-29ماده
نهیجمهور هزسیرئدییو تأ33ستاد مذکور در ماده بیوجوه با تصونیا.گرددیمزیوارشودیافتتاح میدارائ

.شودیم

به شوندیشناخته مدارویی ریغیصنعتيهاگردانروانایکه حامل مواد مخدر ياهیط نقلیوسا-30ماده
. چنانچه حمل ردیگیمسازمان کاشف قراراریستاد مبارزه با مواد مخدر در اختبینفع دولت ضبط و با تصو

.شودیبه مالک آن مسترد مهینقللهیصورت گرفته باشد وسهینقللهیمواد مخدر بدون اذن و اطالع مالک وس

گردانروانایجهت حمل مواد مخدر يجاسازهیتعبایکه به هر نحو اقدام به ساخت يافرادهیکل-تبصره
و یعنوان معاون در جرم ارتکابجرم بهکیدر صورت وقوع ند،ینمایمهیدر وسائل نقلدارویی ریغیصنعتيها



ينقدمهیجرالیرونیلیتا پنجاه مالیرونیلیآن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده مریدر غ
.شوندیممحکوم

يروزيبه ازادیمورد حکم نباشند باينقدمهیاز جریبخشایکه قادر به پرداخت تمام یمحکومان-31ماده
که طرز کار یدر صورتند،یاقامت نماياشتغال و حرفه آموزمراکزایباز و باز و مهینيهادر زندانالیده هزار ر

اداره مراکز و موافقت مسئوالنصیباشد بنا به تقاضا و تشخستهیو رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شا
.شودیمحاسبه مالیتا پنجاه هزار رستیبيروزياحکام، مبلغ فوق به ازاياجرا

احکام، منوط است به اخذ يمدت حبس توسط اجرايمورد حکم پس از اجراينقديجزاطیتقس-1تبصره
از سه سال نباشدشیطرف شخص ثالث که مدت آن بمعتبر ازنیمعادل آن و تضمياقهیوث

.از ده سال نخواهد بودشتریهرحال به بينقديطول مدت حبس بدل از جزا-2تبصره

ایکشور و یوانعالیدسیرئدییپس از تأشودیقانون صادر منیکه به موجب ایاحکام اعدام-32ماده
ایکشور و یوانعالیدسیموارد چنانچه حکم به نظر رئریساو الزم االجرا است. دریدادستان کل کشور قطع

حکم صالح صادرکنندهیقاضکهآنایقانون است و ایدادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخالف شرع 
حق نیود او نقض حکم را دارند لکن وجدنظریدادستان کل کشور حق تجدایکشور و یعالوانیدسیرئست،ین

نسخ شد)يفریکیدادرسنییقانون آ570. ( به موجب ماده ستیالزم االجرا بودن حکم نوتیمانع قطع

د،یخرع،یتوزد،یاعم از تولل،یو مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبادیاز اعتيریشگیبه منظور پ-33ماده
جمهور سیرئاستیبه ريقانون ذکر شده است، ستادنیدر اکهيگریموارد دزیفروش و استعمال آنها و ن

مواد مخدر در هیعلغیو تبلیعمومموزشو آيریشگیپيهاو برنامهیو قضائیاجرائاتیعملهیو کللیتشک
:باشندیمریستاد بشرح زيستاد متمرکز خواهد بود، اعضانیا
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از جانب خودندهینفر نماکیاداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يبراتواندیجمهور مسیرئ-1تبصره
.دینمانییتع

امر نیايبرايااز ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجهيریشگیپيبرا-2تبصره
.دیماده ابالغ نمانیهمموضوعربطیذيهااختصاص و به دستگاه

نامهنیآئنیو تدوهیاساس ضرورت به تهکه برشودیبه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده م-34ماده
.دیاقدام نماازیمورد نییاجرايها

را به هر نحو یو افراد محجور عقلیشمسيهرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجر-35ماده
مجبور به قیرا به هر طريگریدایقانون وادار کند و نیاز جرائم موضوع اکیبه ارتکاب هر ایبه مصرف و 

يوارد بدن ويگریدقیاز طرایو قیتزريمواد مذکور را جبراً به وایو دیگردان نماروانایمصرف مواد مخدر 
از یهمان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشیحداکثر مجازات قانونبرابرمینوکیبه دینما

مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم ب،یجهات ازجمله ترغری. در صورت ساشودیجرم محکوم منیارتکاب ا
.شودیم

از یمقرره به مصادره اموال ناشيعالوه بر مجازاتهانیقانون، مرتکبنیکه در ايمواردهیدر کل-36ماده
در قاًیشده را دقاموال مصادرهقیدادگاه مکلف است مشخصات دقشوند،یقانون محکوم منیجرائم موضوع ا

به 4از درجهتیو محکومیب انتظامی. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقدینمادیقیدر حکم اصالحایحکم 
.باشدیباال م

به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال تیاحکام صادرشده را پس از قطعهیمحاکم موظفند رونوشت کل-تبصره
.دارند

ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده 4از شیهرحال به طول مدت بازداشت موقت ب-37ماده
یفوق منیقرار تأمفیو تخفصادر کننده قرار، مکلف به فکبه صدور حکم نشده باشد مرجعیمنتهیاتهام
صورت با ذکر نیدر اباشد کههابقاء قرار بازداشت وجود داشتيبرایعلل موجهاییمگر آنکه جهات قانونباشد

.شودیعلل و جهات مزبور قرار ابقاء م



قانون را تا نصف نیمقرره در ايریتعزيدر صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاتواندیدادگاه م-38ماده
یمفیفاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیکه مجازاتیصورتدهد درفیحداقل مجازات آن جرم تخف

فیعفو و تخفياعدام تقاضازاتمجاسال خواهد بود و در مورد15در احکام حبس ابد فیتخفزانی. مابدی
.عفو ارسال خواهد شدونیسیمجازات به کم

يسازمان عمل کننده همکاراییانتظاميرویبا نيکه پس از صدور حکم به نحوینیمحکومهیکل-تبصره
ایو یانتظاميروینيبا تقاضاتواندیميگردد دادگاه صادرکننده رأهاو اقدام آنها منجر به کشف شبکهندینما

.دهدفیالصدور تا نصف تخفرا ضمن اصالح حکم سابقيسازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات و

سوابق بعد از ایتهایقانون محکومنیموارد مصرح در اهیاثر تکرار جرم در کلمجازات بردیدر تشد-39ماده
.مناط اعتبار است1367سال قانون مبارزه با مواد مخدرياجرا

، غیر دارویییصنعتيهاگردانروانایمواد مخدر دیتولایلیهرکس عالماً عامداً به قصد تبد-40ماده
دیدریانلیاز قبییایمیو شیمواد صنعتحمل، ورود، صدور و عرضه،يفروش، نگهدارد،یمبادرت به ساخت، خر

بهمهیو دو ضمکیمندرج در جداول وادمریو سالیکلرور استک،یاستلیفندیاسک،یلیاتانتردیاسک،یاست
و اصالحات و 1988يالدیروانگردان مصوب ميمبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاونیکنوانس12ماده 

و نیصدور کدئایيفروش، ساخت، مصرف، نگهدارد،یورود، خرنسبت بهنیهمچند،یآن بنمايالحاقات بعد
قانون 5مقرر در ماده يمجازاتهاتناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد بهتیبا رعادیمتادون اقدام بنما

.مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد

ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد ،يفروش، ارسال، نگهدارد،یخرد،یساخت، تول-41ماده
قانون نیاز شمول ایبا مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیصنعتویقاتیتحق،یمصارف پزشکيبرا

.استیمستثن

تحت یبه درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکفرایفرم الویپاپاور سامنقیکشت شقا-تبصره
يداروهانیو تامییمصارف دارويمخدر، براو با نظارت ستاد مبارزه با موادينظر وزارت جهاد کشاورز

.بالمانع استنیگزیجا

غیر یصنعتيهاگردانروانایاز محکومان مواد مخدر یکه بخششودیاجازه داده مهیبه قوه قضائ-42ماده
موظف است دولت.ندینماينگهدار)يط سخت و عادیبا شراخاص (يهازندان در اردوگاهيرا به جادارویی 

.کندنیسال تأمکیها در ظرف مدت اردوگاهنیو اداره اهیتهيو مقررات الزم را براالتیاعتبارات و تسه



.استهیها به عهده قوه قضائاردوگاهنیاداره ا-1تبصره

.ندینمانیمعنیمحکوميها را براتوقف در اردوگاهفریحبس کفریکيبه جاتوانندیها مدادگاه-2تبصره

چندایدو یقانونيهااجازه دارد در چارچوب موافقتنامهرانیایاسالميجمهوریانتظاميروین-43ماده
ییکشورها به منظور شناساگریدنیها با مشارکت ماموردولتریو سارانیایاسالميجمهورنیجانبه ب
قاچاق از کشور، کشف يهاعبور محمولهایکشف طرق ورود ،یمنابع مالیابیقانون، ردنیموضوع انیمجرم

یانتظاميرویو درخواست فرمانده نیاتیطرح عملمیساخت مواد مذکور با تنظایدیتولایمکان کشت ایلیوسا
کشورها در قلمرو آن ریو با موافقت سایتحت کنترل را در قلمرو داخليهابا حکم دادستان کل کشور، محموله

که يایقاضایگزارش اقدام را به دادستان کل کشور قات،یتحقلیتکمزقرار داده و پس ابیکشورها مورد تعق
دادستان کل یاجرا با مجوز کتبنیمذکور در حیاتیدر طرح عملریی. هرگونه تغدینمامیتسلکندیمنییاو تع

.کشور بالمانع است

. باشدیمیالزاماتیکشورها در طرح عملگریو درج مشخصات ماموران دتیدر هر حال احراز هو-1تبصره
اخفا، ،ياخذ، نگهدارایماده از کشور و نیموضوع ايهااجازه عبور محمولهایو یجزئایو یکلینیگزیضبط، جا
توسط ازیناقدامات موردلیو تسهلیه وسایتهایو دارویی ریغیمواد مخدر و روانگردان صنعتلیتحوایحمل و 

با حکم دادستان کل یالحاقيهاونیکنوانستیجانبه و با رعاچندایدو یقانونيهانامهضابطان طبق موافقت
.کشور بالمانع است

است ییمرجع قضاتیدر صالحیماده در مرحله دادرسنیبه اتهامات متهمان موضوع ایدگیرس-2تبصره
.شودیمنییکه از طرف دادستان کل کشور تع

و يامنطقهیاصليهاشبکهنهیاطالعات الزم در زميآوروزارت اطالعات مکلف است ضمن جمع-44ماده
یینسبت به شناسایقانوناراتیقانون، در حوزه اختنیمرتبط با جرائم موضوع اافتهیقاچاق سازمانیالمللنیب

سینسبت به ارائه سرونیو همچنداماقکندیمنییکه او تعيایقاضایآنها با حکم دادستان کل بیو تعق
.دیاقدام نمازینصالحیو مراجع ذیانتظاميرویبه نیاطالعات

.بالمانع استیاسالميقانون توسط مجلس شورانیاصالح ا-45ماده

قانون در قالب نیقانون افزون بر مواد مندرج در انینظر امورديگردانهافهرست مواد مخدر و روان-تبصره
.دیرسخواهدبیبه تصویاسالميدر مجلس شوراحهیالایطرح 

یرفسنجانیمصلحت نظام ـ اکبر هاشمصیمجمع تشخسیرئ


