
  قانون مبارزه با مواد مخدر

  با اصالحات و الحاقات بعدي١٣٦٧,٠٨,٠٣مصوب 

  

  ي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسالمي مصوبه

ي قرار  المي مورد بررـس لحت نظام اـس خيص مـص ات متعدد مجمع تـش وع «مبارزه با مواد مخدر» در جلـس موـض
ه رح زير در جلـس ل «قانون مبارزه با مواد مخدر» بـش به   ١٣٦٧/  ٨/  ٣ي مورخ   گرفت و پس از بحث هاي مفـص

  تصويب نهايي رسيد:

  

  جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: اعمال زير -١ماده 

  

اهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا «روان    -١ خاش و كوكا مطلقاً و كـشت ـش ت خـش نعتي  گردانكـش هاي ـص
  غيرداروئي».

  

  غيرداروئي».   هاي صنعتي  گردانوارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا «روان    -  ٢

  

ــه و فروش مواد مخدر يا «روان    -٣ ــنعتي  گرداننگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرض هاي ص
  غيرداروئي».

  

  هاي صنعتي غيرداروئي». گردانداير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر يا «روان  -٤

  

هاي صــنعتي غيرداروئي» به هر شــكل و طريق، مگر در مواردي كه  گرداناســتعمال مواد مخدر يا «روان    -٥
  قانون مستثني كرده باشد.

  



توليد، ســاخت، خريد، فروش، نگهداري آالت و ادوات و ابزار مربوط به ســاخت و اســتعمال مواد مخدر يا   -٦
  هاي صنعتي غيرداروئي». گردان«روان 

  

نعتي غيرداروئي» كه تحت  گرداندادن يا پناه دادن متهمين، محكومين مواد مخدر يا «روان    فرار  -٧ هاي ـص
  تعقيب اند و يا دستگير شده اند.

  

  امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان. -٨

  

هاي صـــنعتي غيرداروئي» يا آالت و ادوات اســـتعمال در محلي به  گردانقرار دادن مواد مخدر يا «روان    -٩
  د متهم كردن ديگري.قص

  

منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادي اســت كه در تصــويب نامه راجع به فهرســت مواد    -١تبصــره  
و اصالحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان   ١٣٣٨مخدر مصوب  

  مخدر شناخته و اعالم مي گردد.

  

ــ رسيدگي به جرا  ٢تبصره   هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد   گردانئم مواد روان  ـ
  باشد. مخدر مي

  

هاي   گردانهر كس مبادرت به كشـــت خشـــخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر يا روان    -  ٢ماده  
ت به شرح زير مجازات ـصنعتي غيرداروئي به كـشت ـشاهدانه بپردازد عالوه بر امحاء كـشت بر حـسب ميزان كش

  خواهد شد:

  

  ريال جريمه نقدي. ٢٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تا  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بار اول،  -١

  

  ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق. ١/ ٠٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تا  ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠بار دوم،  -٢



  

و دو تا پنج ســال بار ســوم، صــد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضــربه شــالق    -٣
  حبس.

  بار چهارم، اعدام. -٤

  

هرگاه ثابت ـشود كـشت خـشخاش يا كوكا يا ـشاهدانه به دـستور مالك و يا مـستاجر ملك و يا قائم مقام    -تبـصره
ر  رط آن كه اقوي از مباـش ت به ـش بب بوده اـس تور دهنده كه ـس خص دـس ت، ـش ورت گرفته اـس قانوني آنها ـص

  ٠٠٠/  ٠٠٠ماده محكوم مي ـشود و مباـشر كه متـصدي كـشت بوده اـست، به   باـشد، به مجازاتهاي مقرر در اين
  ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شالق محكوم خواهد شد. ١٠٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تا  ٢٥/

  

هر كس بذر يا گرز خـشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر ـشاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند   -٣ماده  
ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ـضربه ـشالق محكوم خواهد ـشد، در   ١٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ا ت  ١٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠به  

  هاي صنعتي غيرداروئي» از آنها بايد احراز شود. گردانمورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر يا «روان 

  

  گردان   ر يا روانـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخد   ٤ماده  
رـسد را به هر نحوي به كـشور  هاي ـصنعتي غيرداروئي كه فهرـست آنها به تـصويب مجلس ـشوراي اـسالمي مي  

وارد و يا به هر طريقي صــادر يا ارســال نمايد يا مبادرت به توليد، ســاخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض  
  شود.اد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مو

  

  ريال ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق. ٦٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تا پنجاه گرم، تا  -١

  

ــد گرم، از    -٢ ــت تا   ١٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا   ٦٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از پنجاه گرم تا پانص ريال جريمه نقدي و بيس
  هفتاد و چهار ضربه شالق و در صورتي كه دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس.

  

ه تا ريال جريمه نقدي و پنجا  ٦٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا   ١٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از   -٣
  هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا پانزده سال حبس.



  

  بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. -٤

  

اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم ـشده و موفق   ٤هرگاه محرز ـشود مرتكبين جرائم موـضوع بند    -تبـصره
لو يا كمتر باشــد دادگاه با جمع شــروط مذكور آنها را به به توزيع يا فروش آنها هم نشــده و مواد، بيســت كي

ي از همان جرم محكوم مي نمايد. در اوزان باالي  ادره اموال ناـش الق و مـص ربه ـش حبس ابد و هفتاد و چهار ـض
  بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.

  

اده   اده    -٥ـم ذكور در ـم اك و ديگر مواد ـم د،    ٤هر كس ترـي اـيت را خرـي ا رـع د ـب ل كـن ا حـم داري، مخفي ـي نگـه
  تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

  

  ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق. ٥٠/ ٠٠٠/ ٠٠٠تا پنجاه گرم، تا  -١

  

ــد گرم،    -٢ ل جريـمه نـقدي و ده تا هفتاد و ريا  ٩٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا   ٣٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از پنـجاه گرم تا پانصـ
  چهارضربه شالق.

  

ــد گرم ـتا پنج كيلوگرم،   -٣ رـيال جريـمه نـقدي و چـهل ـتا  ٣٠٠/  ٠٠٠/ ٠٠٠ـتا   ٨٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از ـپانصـ
  هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس.

  

جريمه نقدي و پنجاه ريال    ٣٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ١٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم،    -٤
ــورت تكرار براي بار دوم عالوه بر مجازاتهاي  ــال حبس و در ص ــالق و پنج تا ده س ــربه ش تا هفتاد و چهار ض
مذكور، به جاي جريمه مصــادره اموال ناشــي از همان جرم، و براي بار ســوم اعدام و مصــادره اموال ناشــي از 

  همان جرم.

  



  ٠٠٠/  ٠٠٠به ازاء هر كيلوگرم    ٤م، عالوه بر مجازات مقرر در بند  بيش از بيـست كيلوگرم تا يكـصد كيلوگر  -٥
ي از   ٣٠/ ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضـافه مي گردد و در صـورت تكرار اعدام و مصـادره اموال ناـش

  همان جرم.

  

ــالق مقرر در بندهاي   -٦ ــد كيلوگرم، عالوه بر مجازات جريمه نقدي و ش ر حبس ابد و د  ٥و    ٤بيش از يكص
  صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

  

« مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد   -تبصره
ــمول مجازاتهاي ماده   ــد به مجازاتهاي اين ماده    ٤مش ــرط موجود نباش خواهند بود . و چنانچه يكي از دو ش

  محكوم مي گردند».

  

ــورت تكرار جرم ـمذكور   ٥و    ٤دو ـماده   ٣و    ٢، ١مرتكبين جرائم ـمذكور در هر ـيك از بـندـهاي    -٦ـماده   در صـ
در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سـوم به دو برابر و در مرتبه  

ه و نيم.و... برابر مجاز ه، ـس الق هاي بعد به ترتيب دو و نيم، ـس د. مجازات ـش ات جرم جديد محكوم خواهند ـش
  براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.

ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برســـد   ٤چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضـــوع بندهاي مذكور از ماده  
مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم 

پنج كيلوگرم برســـد به دو برابر مجازات مواد به بيش از   ٥يا بندهاي مذكور در ماده    ٥و   ٤مذكور از دو ماده  
  محكوم خواهد شد. ٥از ماده  ٤بند 

  

از كاركنان دولت يا ـشركتهاي دولتي و مؤـسـسات   ٥و    ٤در ـصورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد    -٧ماده  
ال از خدمات دولتي   مول انفـص تخدامي مـش د و مطابق قوانين اـس ته به دولت باـش ركتهاي وابـس ازمانها و ـش و ـس
نگردد عالوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شــش ماه انفصــال و براي بار دوم به يك ســال 

  انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.

  

يد ـــ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اس   ٨ماده  
ــي مت   اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكســيدي   ــي)، گاما هيدروكس ــتاس آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكس



ــه ) و يا ديگر مواد مخدر يا روان  ــيش ــيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (ش  بوتيريك اس
رـسد را وارد كـشور كند اـسالمي مي  هاي ـصنعتي غيرداروئي كه فهرـست آنها به تـصويب مجلس ـشوراي   گردان

و يا مبادرت به ـساخت، توليد، توزيع، ـصدور، ارـسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا 
  نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد.

  ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شالق.  ٣٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ١٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا پنج سانتي گرم، از    -١

ريال جريمه نقدي و ســي تا   ٩٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ٣٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از پنج ســانتي گرم تا يك گرم، از    -٢
  هفتاد ضربه شالق.

ار گرم، از    -٣ ا چـه ا    ١٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از ـيك گرم ـت ه نـقدي و دو    ٢٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ـت ا پنج رـيال جريـم ـت
  سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شالق.

انزده گرم، از    -٤ ا ـپ ارگرم ـت ا    ٢٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از چـه ا   ٥٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ـت دي و پنج ـت ه نـق ال جريـم رـي
  هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق.

ي گرم، از    -٥ ي و ده تا پانزده ريال جريمه نقد   ٦٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ٣٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠بيش از پانزده گرم تا ـس
  سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق.

  بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم. -٦

  

) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق  ٦هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (  -١تبصره  
ورتيكه ميزان م ده در ـص روط مذكور يا به توزيع يا فروش آن هم نـش د با جمع ـش د گرم نباـش واد بيش از يكـص

عدم احراز قصـــد توزيع يا فروش در داخل كشـــور با توجه به كيفيت و مســـير حمل، دادگاه به حبس ابد و 
  مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.

  

و شـركتها و يا مؤسـسـات در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شـركتهاي دولتي    -٢تبصـره  
وابســته به دولت باشــد، عالوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصــال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم  

  خواهد شد.

  



ا    ١مـجازاتـهاي مرتكبين جرائم ـمذكور در بـندـهاي    -٩ـماده   ار دوم ـيك برابر و نيم مـجازات   ٨ـماده    ٥ـت براي ـب
ــو ــالق براي بار دوم به مذكور در هر بند و براي بار س م دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات ش

  بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد.

د مرتكب در حكم مفـسد في االرض  چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به ـسي گرم برـس
ورت ود. حكم اعدام در ـص ت و به مجازات اعدام محكوم مي ـش لحت در محل زندگي محكوم و در مالء   اـس مـص

  عام اجرا خواهد شد.

تا   ٣٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به ســي گرم نرســد مرتكب به  
الق محكوم مي   ٦٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠ ربه ـش ي تا هفتاد و چهار ـض ال حبس و ـس ريال جريمه نقدي ده تا پانزده ـس
  شود.

  

اده   اده  مع  -  ١٠ـم ذكور در ـم در ـم ه مواد مـخ ادان ـب ه    ٨ـت د ـب داري كنـن ا نگـه ل ـي ا را حـم ا ـيك گرم از آنـه ه ـت ـك
  محكوم نخواهند شد. ٩و  ٨مجازاتهاي مواد 

  

هاي صـنعتي غيرداروئي» موضـوع اين قانون به  گردانمجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر يا «روان    -١١ماده  
لحانه اعدام اـست و حكم اعدام در لحت در محل زندگي مرتكب در مالء عام اجراء خواهد   طور مـس ورت مـص ـص

  شد.

  

هاي صــنعتي غيرداروئي» را به داخل زندان يا بازداشــتگاه يا  گردانهر كس مواد مخدر يا «روان    -١٢ماده  
  محكوم  ٩تا    ٤اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد  

مي گردد و در صــورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشــد به انفصــال دائم از مشــاغل دولتي نيز محكوم مي 
  شود.

امحه مأموران، مواد مخدر يا «روان   هل انگاري و مـس نعتي غيرداروئي» به داخل  گردانهرگاه در اثر ـس هاي ـص
زل درجه. ب: انفصــال موقت. ج: انفصــال  اين مراكز وارد شــود مأموران خاطي به تناســب، به مجازات: الف: تن

  دائم محكوم مي شوند.

  

هرگاه كـسي واحد ـصنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مـسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا   -١٣ماده  
تفاده قرار دهد و يا بدين  گردانتوزيع مواد مخدر يا «روان   ازد و يا مورد اـس نعتي غيرداروئي» معد ـس هاي ـص



ر آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطالع يا اجازه وي مرتكب اين امور شـود. منظو
موافقت اـصولي و پروانه بهره برداري واحد ـصنعتي يا جواز كـسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا 

  واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.

  

هاي ـصنعتي غيرداروئي» مكاني را داير و يا  گردانهر كس به منظور اـستعمال مواد مخدر يا «روان    -١٤ماده  
ريال جريمه نقدي و بيســت تا هفتاد و چهار ضــربه شــالق و   ٧٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ٢٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠اداره كند به  

ات تكرار اين جرم، دو تا چهار يك تا دو سـال حبس و انفصـال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شـود. مجاز
  برابر مجازات بار اول خواهد بود.

  

ره د عالوه بر مجازات   -تبـص ورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باـش در ـص
ــب واـحد تـجاري و  ــولي و پرواـنه بهره برداري واـحد تولـيدي و نيز پرواـنه كسـ مقرر در اين ـماده، موافـقت اصـ

بط خدما ورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ـض ال از اعتبار مي افتد و در ـص تي مربوط به مدت يك ـس
  مي شود.

  

ــود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت  -  ١٥ماده   ــت. ولي به كليه معتادان اجازه داده مي ش اعتياد جرم اس
  ن و بازپروري خود اقدام نمايند.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درما

  

نهاد   هاي مردمــ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان  ١٥ماده  
ــبت به درمان   ــيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نس درمان و كاهش آس

ـــيب درـياـفت نـماـيد، چـنانـچه تـجاهر ـبه اعتـياد ننـماـيد از تعقـيب   خود اـقدام و گواهي تـحت درـمان و ـكاهش آسـ
  باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند. كيفري معاف مي

  

  از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون: -١٥ماده 

  



ــ مراكز مجاز موـضوع اين ماده، بر اـساس آيين١تبـصره   هاي بهداـشت، درمان و توـسط وزارتخانهاي كه  نامه   ــ
ــاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به  آموزش پزشكي و وزارت تعـ

  شود.رسد، تعيين مي  تصويب ستاد مي

  

ره   يب  ٢تبـص ــاون، كار و رفاه اجتماعي موظف اـست ـضمن تحت پوـشش درمان و كاهش آـس ــ وزارت تعــ ــ
هاي پايه و بـستري قرار دهد. دولت  هاي ترك اعتياد را مـشمول بيمهبـضاعت، تمام هزينه معتادان بي  قراردادن

  بيني و تأمين نمايد. ساله در لوايح بودجه، اعتبارات الزم را پيش مكلف است همه

  

  باشند.معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي  - ١تبصره 

  

هزينه هاي تـشخيص، درمان، دارو و بازپروري توـسط ـشخص معتاد براـساس تعرفه هاي مـصوب به   - ٢تبـصره  
ط دولت تأمين   اله توـس اعت هر ـس ود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بـض واحدهاي ذيربط پرداخت مي ـش

  خواهد شد.

  

پروري معتادين به مواد مخدر اقدام الزم را دولت مكلف اســت براي احياء و ايجاد اردوگاههاي باز  -  ٣تبصــره  
  بعمل آورد.

  

ــماه، اقدام به ترك اعتياد نمايند و   ٨كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده    -الف   ــشـ موظفند ظرف شـ
ســتاد موظف اســت از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد 

  معرفي كند.

  

كه ـسن آنها كمتر از ـشـصت ـسال باـشد موظفند ظرف مدت ـشش  ٤كليه معتادان به مواد مذكور در ماده    -ب 
ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقـضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باـشند دادـسرا آنها را به 

اد د ا ترك ـكاـمل اعتـي د و اين افراد ـت ازپروري اعزام مي كـن د. انـجام اين امر و مراكز ـب اـن د ـم اقي خواهـن ر مركز ـب
  برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است.

  



) و ١٥) فاقد گواهي موضوع ماده (٨) و (٤گردان مذكور در دو ماده (ـ معتادان به مواد مخدر و روان    ١٦ماده  
مجاز درمان و كاهش متجاهر به اعتياد، با دســتور مقام قضــايي براي مدت يك تا ســه ماه در مراكز دولتي و  

ماهه ديگر با درخواســت مراكز مذكور بالمانع   شــوند. تمديد مهلت براي يك دوره ســه آســيب نگهداري مي
ايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ( ت. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قـض ) اين ١٥اـس

  باشد. مي قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع

  

به مجازاتهاي زير محكوم    ٨پس از انقضــاي مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده    -١٦ماده  
  خواهند شد:

  

ــ با درخواـست مراكز مذكور و طبق دـستور مقام قـضايي، معتادان موـضوع اين ماده مكلف به اجراي ١تبـصره   ــ
هاي ذيربط ،  باشـند كه بنا بر پيشـنهاد دبيرخانة سـتاد با همكاري دسـتگاه تكاليف مراقبت بعد از خروج مي

  رسد.تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي 

  

)  ١٥تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (  ــ مقام قضايي مي  ٢تبصره  
وع ماده   بت به تلعيق [تعليق] تعقيب به مدت ـشش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موـض اين قانون، نـس

ــايي يا نماينده وي  مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام ق ض
ــتان، پرونده  ــط دادس ــدور قرار موقوفي تعقيب توس ــورت تأييد درمان و ترك اعتياد با ص ارائه نمايند. در ص

ـشود. تمديد مهلت موـضوع اين تبـصره با درخواـست  ـصورت طبق مفاد اين ماده اقدام ميبايگاني و در غير اين  
  نع است.ماهه ديگر بالما مراكز ذي ربط براي يك دوره سه

  

) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ٢ــ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (  ٣تبصره  
  شود. ماه محكوم مي

  

  بار اول، به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس. - ١

  



مه نقدي و يك تا ســه ســال حبس و در صــورتي كه  بار دوم، به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جري  -  ٢
  مرتكب از كاركنان دولت باشد عالوه بر جريمه نقدي و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي.

  

  و پنجاه ضربه شالق ٢بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند  - ٣

  

ــوع بـند ب    ٤مـجازات معـتاد ـبه مواد مـخدر ـمذكور در ـماده   -١٧ـماده   ـكه پس از ـبازپروري در   ١٥ـماده  موضـ
  مراكز مربوط مجدداً معتاد گردد بشرح زير است:

  

  بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس. -١

  

بار دوم، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات   -  ٢
  دولتي.

  

  و پنجاه ضربه شالق. ٢بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند  -٣

  

ـ چنانچه اتباع جمهوري اسالمي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد    ١٧ماده  
ــور نمايند، از زمان قطعي   ــوع اين قانون به داخل يا خارج از كش ــال شــدن حكم به مدت يك موض تا پنج س

شــوند و در صــورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده ســال گذرنامه آنان  الخروج مي گذرنامه آنان ابطال و ممنوع
شــوند. صــدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشــور به ســبب  الخروج ميابطال و ممنوع  

  باشد.موضوع اين ماده مي اند مشمول ممنوعيت جرائم موضوع اين قانون محكوم شده

  

هرگاه محرز شــود كه شــخصــي با انگيزه و به قصــد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد   -  ١٨ماده  
ال  ٨مخدر مذكور در ماده   ال حبس و براي بار دوم به ده تا بيـست ـس ده اـست براي بار اول به پنج تا ده ـس ـش

  د.حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد ش 

  



در ـصورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤـسـسات و يا ـشركتهاي دولتي يا وابـسته به دولت باـشد   -  ١تبـصره  
  در همان بار اول عالوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم ميشود.

  

اد نيروهاي نظامي و انتظامي در ـصورتيكه مرتكب عـضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانـشجو يا افر  -  ٢تبـصره  
را معتاد كند بار اول به ده تا بيســت ســال حبس و انفصــال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم  

  خواهد شد.

  

ــانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت ١٨ماده   ــس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـ ــ هر كـ ـ
ــازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت ــرمايه  گمارد و يا فعاليت آنها را س ــتيباني مالي يا س  هاي مذكور پش

ــصادره اموال ناشي از ارتكاب گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدا م و م
ــاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي   شود. مجازات سركرده يا رئيس باند اين جرم و در س

  يا شبكه اعدام خواهد بود.

  

ــتعـمال نـمايـند، بر   گردانافراد غيرمعـتادي ـكه مواد مـخدر ـيا «روان    -١٩ـماده  ــنعتي غيرداروئي» اسـ ـهاي صـ
  وع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند:حسب ن

  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ١٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠) به بيـست تا هفتاد و چهار ـضربه ـشالق و  ٤اـستعمال مواد مذكور در ماده (  -١
  ريال جزاي نقدي. ٧٠/

تعمال مواد مذكور در ماده (  -٢ الق و  ٨اـس ربه ـش   ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ٢٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠) به پنجاه تا هفتاد و چهار ـض
  جزاي نقدي.ريال  ١٠٠/

  

ــتعـمال مواد مـخدر ـيا «روان    -٢٠ـماده   ــوص تولـيد ـيا اسـ ــنعتي   گردانهر كس آالت و ادوات مخصـ ـهاي صـ
  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ١٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠غيرداروئي» را وارد كند، بســـازد، خريد يا فروش كند، عالوه بر ضـــبط آنها به  

ود. مرتك  ٧٠/ الق محكوم مي ـش ربه ـش بين نگهداري، اخفاء يا حمل آالت و ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ـض
  ٠٠٠هاي ـصنعتي غيرداروئي»، عالوه بر ـضبط آنها به ازاء هر عدد  گردانادوات اـستعمال مواد مخدر يا «روان  

ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيـست ـضربه ـشالق محكوم مي ـشوند. عتايق از ـشمول   ١٥/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ٣/  ٠٠٠/
  اين ماده مستثني مي باشند.

  



ت عالماً و عامداً پناه   -٢١ه  ماد تگيري اـس وع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دـس هر كس متهم موـض
ا ـيك دوم مـجازات  ه ـيك پنجم ـت د در هر مورد، ـب اري كـن ا فرار دادن او همـك اه دادن ـي ا در پـن ا قرار دـهد و ـي ـي

  جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود.

ي تا در مورد ح ال حبس و از ـس ال حبس و ده تا پانزده ـس بس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده ـس
  هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي شود.

  

  مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود. -١تبصره 

  

امي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قـضايي باـشد، عالوه بر در ـصورتي كه مرتكب از مأموران انتظ  -٢تبـصره  
  مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود.

  

وع اين قانون را پناه يا فرار   -٢٢ماده   هر كس متهم موـضوع اين قانون را پس از دـستگيري و نيز محكوم موـض
مجازات متهم يا مجرم اـصلي محكوم خواهد ـشد. در   دهد و يا در فرار آنها همكاري و مـشاركت نمايد، به نـصف

مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سـال و بيسـت سـال حبس و از سـي تا هفتاد و چهار ضـربه  
  شالق محكوم مي شود.

  

 در ـصورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قـضائي باـشد  -١تبـصره  
به مجازات متهم يا مجرم اصـلي و نيز انفصـال از خدمات دولتي محكوم مي شـود به اسـتثناي مورد اعدام كه  

  مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.

  

ره   مول دو ماده    -٢تبـص ود اج  ٢٢و    ٢١در موارد مـش تگيري تبرئه ـش لي پس از دـس ورتيكه متهم اـص راي در ـص
لي به جرم خفيف تري محكوم گردد   بت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اـص له نـس احكام بالفاـص

  اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. ٣٢در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 

  



اده   ا «روان    -٢٣ـم در ـي ه جرم مواد مـخ اء ادـل ا اخـف اء ـي ه امـح داً ـب اـم اً و ـع الـم ــنعتي   گردانهر كس ـع اي صـ ـه
غيرداروئي» اقدام كند به يك پنجم تا نـصف مجازات متهم اـصلي محكوم مي ـشود. در مورد حبس ابد مرتكب 

  به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود.

  

خاش يا كوكا يا هر يك از اعـضاي ـشوراي اـسالمي روـستا موظف اـست به محض آگاهي از كـشت خـش  -٢٤ماده  
گاه يا حوزه انتظامي اطالع دهد. فرماندهان  تا مراتب را كتبًا به دهدار و نزديكترين پاـس اهدانه در حوزه روـس ـش
ــوع به فرمانده باالتر خود، به اتـفاق  ـــگاه ها و حوزه هاي انتـظامي موظفـند فوراً و همزمان با گزارش موضـ پاسـ

ـستا در محل كـشت حاـضر ـشوند و آن را امحاء و ـصورتجلـسه امر دهدار يا بخـشدار و نماينده ـشوراي اـسالمي رو
  را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصالح قضائي تحويل نمايند.

  

در صــورتي كه خشــخاش يا كوكا يا شــاهدانه در حوزه هاي شــهري كشــت يا روئيده شــده باشــد،   -تبصــره
ــهرداري، نيروي مقاوم ــب مورد موظفند به محض آگاهي مأمورين( نيروي انتظامي، ش ــيج منطقه) حس ت بس

مراتب را به نزديكترين پاســـگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بســـيج منطقه اطالع دهند و مســـئوالن  
  مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصالح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

  

خاص مذكور در ماده    -٢٥ماده   ورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري    ٢٤اـش ره آن در ـص و تبـص
ــال دائم از  ــاغل دولتي و بار دوم به انفص ــال محروميت از مش ــش ماه تا يك س يا كوتاهي كنند بار اول به ش

المي نيز بار اول به ـشش ماه تا وراي اـس اي ـش وند. اعـض ال و بار دوم براي   خدمات دولتي محكوم مي ـش يك ـس
  هميشه از عضويت شوراهاي اسالمي محروم مي شوند.

  

هاي صـــنعتي غيرداروئي» و يا  گردانهر كس به قصـــد متهم كردن ديگري، مواد مخدر يا «روان    -٢٦ماده  
  آالت و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

  

هرگاه ـشخـصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيـصالح، تعمداً و به خالف واقع متهم به يكي   -٢٧ماده  
  از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم خواهد شد.

  



صـيل شـده و هاي صـنعتي غيرداروئي» تح گردانكليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا «روان    -٢٨ماده  
نيز اموال متهمان فراري موضــوع اين قانون در صــورت وجود ادله كافي براي مصــادره، به نفع دولت ضــبط و 

  قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد. ٥٣مشمول اصل 

  

مجمع تشــخيص مصــلحت   ٦٧/٨/٣قانون مبارزه با مواد مخدر مصــوب    ٢٨اموال موضــوع ماده    -ماده واحده  
ت و مشـمول اصـل نظام جزو   تاد مبارزه با مواد مخدر اـس ي در خصـوص اموال   ٥٣درآمدهاي ـس اـس قانون اـس

  دولتي نمي باشد.

  

ــره ــايل نقليه اي كه در درگيري مســلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر يا «روان    -تبص ــنعتي  گردانوس هاي ص
  كند.غيرداروئي» بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي 

  

دســتگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصــل از اجراي اين قانون را بحســاب درآمد    -٢٩ماده
  عمومي واريز نمايند.

به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصـوب  
  وان، ساالنه در اليحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عن

  

اعتبارات مصـوب هر يك از دسـتگاههاي موضـوع اين ماده، پس از تنظيم به شـرح طرحها و فعاليت   -تبصـره
اص و مبادله موافقت نامه  ور اختـص ازمان مديريت و برنامه ريزي كـش ط ـس تاد، توـس ويب ـس هاي اجرايي و تـص

  صورت خواهد پذيرفت.

  

ائط نقليه اي كه حامل مواد مخدر يا «روان    -٣٠ه  ماد وند  گردانوـس ناخته مي ـش نعتي غيرداروئي» ـش هاي ـص
ف قرار مي گيرد. چنانچه  ازمان كاـش تاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار ـس به نفع دولت ضـبط و با تصـويب ـس

مالك وســيله نقليه صــورت هاي صــنعتي غيرداروئي» بدون اذن و اطالع   گردانحمل مواد مخدر يا «روان  
  گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود.

  



ره ازي جهت حمل مواد مخدر يا «روان    -تبـص اخت يا تعبيه جاـس  گردان كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ـس
تكابي و هاي ـصنعتي غيرداروئي» در وـسائل نقليه مي نمايند، در ـصورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ار

ريال جريمه   ٢٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠تا    ٥٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠در غير آن از ســه ماه تا شــش ماه حبس و حســب مورد از  
  نقدي محكوم مي شوند.

  

محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخـشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي   -٣١ماده  
يا مراكز اشــتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صــورتي كه طرز   ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و

د بنا به تقاضـا و تشـخيص مسـئوالن اداره مراكز و  ايسـته باـش كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور ـش
  موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود.

  

نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ تقسيط جزاي    -١تبصره  
  وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.

  

  طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود. -٢تبصره 

  

ــور و يا احكام اعدامي كه به موجب   -  ٣٢ماده   ــود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كش ــادر مي ش اين قانون ص
ور و يا  اير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كـش ت. در ـس ور قطعي و الزم االجراـس تان كل كـش دادـس
دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خالف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح 

يس ديوان عالي كـشور و يا دادـستان كل كـشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين نيـست، رئ
  حق مانع قطعيت و الزم االجرا بودن حكم نيست.

  

آن دـسته از دادياران و دادـستانها و ـسرپرـستان دادـسراهايي كه رئيس قوه ي قـضائيه آنها را   -مكرر  ٣٢ماده ي  
رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر   ١٧و    ١٦ـصالح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد  

  نمايند.

  



هاي صنعتي غيرداروئي»    گردانواد مخدر يا «روان  به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق م  -٣٣ماده  
ده  تعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر ـش از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و اـس
ت، سـتادي به رياسـت رئيس جمهور تشـكيل و كليه عمليات اجرائي و قضـائي و برنامه هاي پيشـگيري و  اـس

ـــتاد متمركز    گردانعلـيه مواد مـخدر ـيا «روان    آموزش عمومي و تبليغ ــنعتي غيرداروئي» در اين سـ ـهاي صـ
  خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي باشند:

  

  رئيس جمهور -١

  

  دادستان كل كشور -٢

  

  وزير كشور -٣

  

  وزير اطالعات -٤

  

  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -٥

  

  وزير آموزش و پرورش  -٦

  

  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانرئيس سازمان  -٧

  

  فرمانده نيروي انتظامي -٨

  

  سرپرست دادگاه انقالب اسالمي تهران -٩

  



  سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي -١٠

  

  فرمانده نيروي مقاومت بسيج -١١

  

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي -١٢

  

ره   ت، به طور   -تبـص تاد اـس و ـس راي مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره اي كه عـض ت دادگاه و دادـس رپرـس ـس
  مستقل عمل مي كند.

  

رئيس جمهور مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود   -١تبصره  
  تعيين نمايد.

  

جرائم مواد مخدر، دولت موظف اسـت هر سـال بودجه اي براي اين امر براي پيشـگيري از ارتكاب   -٢تبصـره  
  اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابالغ نمايد.

  

رورت به تهيه و تدوين آئين نامه   -٣٤ماده   اس ـض ود كه بر اـس تاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي ـش به ـس
  هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد.

  

ود و امر مبارزه با مواد  ٣٥ي  ماده   دن اين قانون، اجراي كليه ي قوانين مغاير متوقف مي ـش : با الزم االجراء ـش
  مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.

  

ــ هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر   ٣٥ماده ــ
رف و يا به ارتكاب هر يك ا وع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور  نحو به مـص ز جرائم موـض

ــرف مواد مـخدر ـيا روان گردان نـماـيد و ـيا مواد ـمذكور را جبراً ـبه وي تزريق و ـيا از طريق ديگري وارد    ـبه مصـ
مصــادره  برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و  بدن وي نمايد به يك و نيم 



ي از ارتكاب اين جرم محكوم مي   اير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات اموال ناـش ود. در صـورت ـس ـش
  شود.مباشر جرم محكوم مي 

  

ـــ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين عالوه بر مجازات هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از   ٣٦ماده
وع اين قانون محكوم مي ادره   جرائم موـض ات دقيق اموال مـص خـص وند، دادگاه مكلف اـست مـش ده را دقيقاً  ـش ـش

در حكم يا در حكم اـصالحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه  
  باشد.به باال مي  ٤

  

تاد مبارزه با ده را پس از قطعيت به ـس ادر ـش ت كليه احكام ـص ره ـــــ محاكم موظفند رونوـش مواد مخدر  تبـص
  ارسال دارند.

  

ــت موـقت بهر ـحال بيش از   -٣٧ـماده  ـماه نخواـهد بود، چـنانـچه در ـمدت ـمذكور پروـنده   ٤طول ـمدت ـبازداشـ
اتهامي منتهي به ـصدور حكم نـشده باـشد مرجع ـصادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي 

د مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقا ورت با باـش د كه در اين ـص ته باـش ت وجود داـش ء قرار بازداـش
  ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود.

  

دادگاه مي تواند در صـورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصـف   -٣٨ماده  
مجازات تا نصف تخفيف  حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان  

ــاي عفو و   ١٥مي ـياـبد. ميزان تخفيف در احـكام حبس اـبد   ــال خواـهد بود و در مورد مـجازات اـعدام تـقاضـ سـ
  تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.

  

كليه محكوميني كه پس از صـدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سـازمان عمل كننده همكاري   -تبصـره
اقدام آنها منجر به كـشف ـشبكه ها گردد دادگاه ـصادركننده رأي مي تواند با تقاـضاي نيروي انتظامي نمايند و  

ف  دور تا نـص ابق الـص الح حكم ـس من اـص ناد مربوطه، مجازات وي را ـض اس اـس ازمان عمل كننده بر اـس و يا ـس
  تخفيف دهد.

  



صرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد م  -الحاقي  ٣٩ماده  
  مناط اعتبار است. ١٣٦٧بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 

  

ــد تـبدـيل ـيا تولـيد مواد مـخدر ـيا «روان   -الـحاقي ٤٠ـماده  ــنعتي   گردانهر كس ـعالـماً ـعاـمداً ـبه قصـ ـهاي صـ
ـصدور و عرـضه مواد ـصنعتي و ـشيميائي   غيرداروئي»، مبادرت به ـساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود،

اير مواد مندرج در جداول  تيل و ـس تيك، كلرور اـس يد فنيل اـس يد انتر اتيليك، اـس تيك، اـس از قبيل انيدريد اـس
كنوانســيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصــوب ميالدي    ١٢يك و دو ضــميمه به ماده  

ــالحات و الحاقات بعدي آن  ١٩٨٨ ــرف،    و اص ــاخت، مص ــبت به ورود، خريد، فروش، س بنمايد، همچنين نس
ــب مورد به  ــب و با توجه به مقدار مواد حس ــدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناس نگهداري يا ص

  قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد. ٥مجازاتهاي مقرر در ماده 

  

، نگهداري، ورود، صـدور، مصـرف و حمل مواد ممنوع حسـب سـاخت، توليد، خريد، فروش، ارسـال  -٤١ماده  
مول  كي از ـش نعتي با مجوز وزارت بهداـشت، درمان و آموزش پزـش كي، تحقيقاتي و ـص ارف پزـش مورد براي مـص

  اين قانون مستثني است.

  

  نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

قانون مذكور بوده و كشـت آن به درخواسـت   ٤١ماده واحده: شـقايق پاپاور سـامنيوفرم اليفرا ، مشـمول ماده  
تاد مبارزه با مواد   اورزي و با نظارت ـس وزارت بهداـشت ، درمان و آموزش پزـشكي ، تحت نظر وزارت جهاد كـش

  مخدر ، براي مصارف دارويي بالمانع است .

  

ره ماده   قايق   ٤١تبـص ت ـش ــ كـش امنيو فرم اليــ ت، درمان و آموزش   پاپاور ـس ت وزارت بهداـش فرا به درخواـس
پزـشكي تحت نظر وزارت جهاد كـشاورزي و با نظارت ـستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مـصارف دارويي و تأمين  

  داروهاي جايگزين بالمانع است.

  

هاي ـصنعتي  گردانمخدر يا «روان    به قوه قـضائيه اجازه داده مي ـشود كه بخـشي از محكومان مواد  -٤٢ماده  
  غيرداروئي» را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص( با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايند.



دولت موظف اـست اعتبارات و تـسهيالت و مقررات الزم را براي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك 
  سال تأمين كند.

  

  به عهده قوه قضائيه است اداره اين اردوگاهها -١تبصره 

  

  دادگاهها مي توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايند. -٢تبصره 

  

ــ نيروي  ٤٣ماده   هاي قانوني دو يا چند  انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه ـ
اي المي ايران و ـس ايي  ر دولتجانبه بين جمهوري اـس ناـس ها با مشـاركت مأمورين ديگر كشـورها به منظور ـش

هاي قاچاق از كـشور، كـشف  مجرمين موـضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كـشف طرق ورود يا عبور محموله
ــاخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواســت فرمانده نيروي   ــت يا توليد يا س ــايل يا مكان كش وس

هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ـساير كـشورها  كم دادـستان كل كـشور، محمولهانتظامي با ح
در قلمرو آن كـشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادـستان كل كـشور 

ور در حين اجرا با مجوز  اي كه او تعيين مي كند تسـليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذك يا قاضـي
  كتبي دادستان كل كشور بالمانع است.

  

باشد. ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي   ١تبصره  
بط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله ور و يا اخذ، نگهداري،  ـض وع اين ماده از كـش هاي موـض

حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صــنعتي غيرداروئي و يا تهيه وســايل و تســهيل اقدامات مورد    اخفا،
ابطان طبق موافقتنامه ط ـض يون هاي الحاقي با حكم  نياز توـس هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانـس

  دادستان كل كشور بالمانع است.

  

وضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صالحيت مرجع قضايي است ــ رسيدگي به اتهامات متهمان م  ٢تبصره  
  شود.كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي 

  



اي   هاي اصلي منطقه آوري اطالعات الزم در زمينه شبكه ــ وزارت اطالعات مكلف است ضمن جمع  ٤٤ماده  
ــازمان و بين ــوع اين قانون، المللي قاچاق س ــبت به   يافته مرتبط با جرائم موض در حوزه اختيارات قانوني نس

كند اقدام و همچنين نسـبت به اي كه او تعيين مي   شـناسـايي و تعقيب آنها با حكم دادسـتان كل يا قاضـي
  ارائه سرويس اطالعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذي صالح نيز اقدام نمايد.

  

ام يا حبس ابد هسـتند در صـورت احراز يكي مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعد  -  ٤٥ماده  
ي از مواد مخدر يا  بط اموال ناـش ند و به مجازات اعدام و ـض د في االرض مي باـش رايط ذيل در حكم مفـس از ـش
ال و  ي ـس مولين به اعدام» به حبس درجه يك تا ـس ب مورد « مـش ورت حـس روانگردان محكوم و در غيراين ـص

آن و « مـشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و  جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل
  در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند:

د مقابله با   -الف   يده يا به قـص الح كـش ركا حين ارتكاب جرم ـس ر جرم و يا حداقل يكي از ـش مواردي كه مباـش
  اري به همراه داشته باشند.مأموران، سالح گرم و يا شك

منظور از سـالح در اين بند، سـالح سـرد و سـالح و مهمات موضـوع قانون مجازات قاچاق اسـلحه و مهمات و 
  مي باشد. ١٣٩٠/ ٦/ ٧دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز مصوب 

 ٢/  ١) قانون مجازات اســالمي مصــوب  ١٣٠در صــورتي كه مرتكب نقش ســردســتگي (موضــوع ماده (  -ب 
) يا پشـتيبان مالي و يا سـرمايه گذار را داشـته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سـال يا مجانين ٣٩٢١/

  براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.

ابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد   -پ  وع اين قانون، ـس مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موـض
  باشد.يا حبس بيش از پانزده سال داشته 

) اين قانون مشــروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشــد و مواد موضــوع  ٤كليه جرائم موضــوع ماده (  -ت 
) در ٨) اين قانون مـشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باـشد و در خـصوص ـساير جرائم موـضوع ماده (٨ماده (

ــبت به مرتكب ــد. اجراي اين بند نس ــه كيلوگرم باش ــورتي كه بيش از س ان، متهمان و مجرمان قبل از الزم ص
  االجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي باشد.

  

ره   وع جرائم  مورد  در –تبـص ال پنج  از  بيش حبس  مجازات  كه  قانون  اين  موـض ورتي  در  دارد ـس  به  حكم  كه  ـص
ادر  قانوني  مجازات حداقل ود،  ـص اديق  مورد  در جز  ـش ره  مـص  مجازات،  اجراي  تعليق  از  مرتكب  ،)٣٨(  ماده  تبـص
اير  و  مـشروط  آزادي تثناي  به  ارفاقي  نهادهاي ـس ) اـصل يكـصد و ١١در بند (  مذكور  رهبري  معظم  مقام  عفو اـس
) قانون اســاســي بهره مند نخواهد شــد و در صــورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات ١١٠دهم (



قانوني ـصادر ـشود دادگاه مي تواند بخـشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت 
  پنج تا ده سال تعليق كند.

  

  ون توسط مجلس شوراي اسالمي بالمانع است.ـ اصالح اين قان ٤٦ماده 

  

ــ فهرـست مواد مخدر و روان گردان هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در  تبـصره ــ
 قالب طرح يا اليحه در مجلس شوراي اسالمي به تصويب خواهد رسيد.


