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ماده  : 1اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود :
 -1كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.
 -2وارد كردن  ،ارسال  ،صادر كردن  ،توليد و ساخت انواع مواد مخدر.
 -3نگهداري  ،حمل  ،خريد  ،توزيع  ،اخفا  ،ترانزيت  ،عرضه و فروش مواد مخدر.
 -4داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.
 -5استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق  ،مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
 -6توليد  ،ساخت  ،خريد فروش نگهداري  ،آالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
 -7فرار دادن يا پناه دادن متهمين  ،محكومين مواد مخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.
 -8امحا يا اخفا ادله جرم مجرمان.
 -11قراردادن مواد مخدر يا آالت و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
تبصره  :منظور از مواد مخدر در اين قانون كليه مواردي است كه در تصويبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوو
 1338و اصالحات بعدي آن احصا يا توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي به عنووان مخودر شوناخته و
اعالم مي گردد.
ماده  : 2هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر بوه كشوت شواهدانه باوردازد
عالوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد :
 -1بار اول  11تا  111ميليون ريال جريمه نقدي.
 -2بار دوم  51تا  511ميليون جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق.
 -3بار سوم  111تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس.
 -4بار چهارم  ،اعدام.
تبصره  :هرگاه ثابت كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقوام قوانوني
آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي
مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه مقصدي كشت بوده است به  11تا  31ميليون ريال محكوم مي شود
و مباشر كه متصدي كشت بوده است به  11تا  31ميليون ريال جريمه نقودي و  15توا  41ضوربه شوالق محكووم
خواهد شد.
ماده  : 3هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه نگهداري مخفي و يا حمول كنود يوك
ميليون تا  31ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا  71ضربه شالق محكوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصود توليود

1

قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات های آن
www.haghkavan.com
مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.
ماده  : 4هر كس بنگ  ،چرس  ،گراس  ،ترياك  ،شيره  ،سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحوي به كشوور وارد و
يا به طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد  ،ساخت توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهود بوا
رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
 -1تا  51گرم تا  4ميليون ريال جريمه نقدي و تا  51ضربه شالق.
 -2بيش از  51گرم تا  511گرم از  4ميليون تا  51ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق
و در صورتيكه دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس.
 -3بيش از  511گرم تا  5كيلو گرم از  51ميليون ريال تا دويست ميليون ريوال جريموه نقودي و  51توا  74ضوربه
شالق و سه تا پانزده سال حبس.
 -4بيش از  5كيلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره  :هر گاه محزر شود مرتكبين جرايم موضوع بند  4اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق بوه
توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد  21 ،كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها حبس ابد و  74ضوربه
شالق و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مينمايود در اوزان بواالي 21
كيلو گرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.
ماده  : 5هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده  4خريد نگهداري  ،مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و بوا
توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
 -1تا  51گرم تا  3ميليون ريال جريمه نقدي و  51ضربه شالق.
 -2بيش از  51گرم تا  511گرم  5تا  15ميليون ريال جريمه نقدي و  11تا  74ضربه شالق.
 -3بيش از  511گرم تا  5كيلو گرم  15ميليون تا  61ميليون ريال جريمه نقدي و  41تا  74ضربه شالق و دو توا 5
سال حبس.
 -4بيش از  5كيلو گرم تا  21كيلو گرم  61تا  211ريال جريمه نقدي و  51تا  74ضربه شالق و  5تا  11سال حبس
و در صورت تكرار براي بار دوم عالوه بر مجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال بوه اسوتثنا هزينوه توامين
زندگي متعارف براي خانواده محكوم و براي سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف بوراي
خانواده محكوم.
 -5بيش از  21كيلوگرم تا  111كيلو گرم عالوه بر مجازات مقرر در بند  4بوه ازاي هور كيلووگرم دو ميليوون ريوال
مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي
متعارف براي خانواده محكوم.
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 -6بيش از  111كيلوگرم عالوه بر مجازات جريمه نقدي و شالق مقرر در بندهاي  4و  5حبس ابد در صورت تكرار
و اعدام و مصادره اموال به استثناي تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
تبصره  :مرتكبين جرايم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند مواد براي مصرف داخل باشد مشمول
مجازاتهاي ماده  4خواهند بود .و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.
ماده  : 6مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي  2 ، 1و 3دو ماده  4و  5در صوورت تكورار جورم موذكور در
همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر  ،براي بار دوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابور و در مرتبوه هواي
بعدي به ترتيب دو نيم  ،سه  ،سه و نيم و ...برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد مجازات شوالق بوراي بوار
دوم به بعد حداكثر  74ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرايم موضوع بندهاي مذكور از ماده  4ميزان مواد به بيش از  51كيلو گرم برسد مرتكب به
مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكور از دو ماده  4و  5يا بنودهاي
مذكور در ماده  5مواد به بيش از  5كيلو گرم برسد و دو برابر مجازات بند  4از ماده  5محكوم خواهد شد.
ماده  : 7در صورتي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد  4و  5از كاركنان دولت يوا شوركتهاي دولتوي و سوازمانها و
شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشومول انفصوال از خودمات دولتوي نگوردد عوالوه بور
م جازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به
انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
ماده  : 8هر كس هرويين  ،مرفين  ،كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايي را وارد كشور كند يا مبادرت
به ساخت  ،توليد  ،توزيه  ،صدور  ،ارسال  ،خريد و 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 :
 -1تا پنج سانتي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و  21تا  71ضربه شالق.
 -2بيش  5سانتي گرم تا يك گرم از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و  31تا  71ضربه شالق.
 -3بيش از يك گرم تا چهار گرم از  8ميليون تا  21ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و  31توا 74
ضربه شالق.
 -5بيش از  15گرم تا  31گرم از  41ميليون تا  61ميليون ريال جريمه نقدي و  11تا  15سال حبس و سي تا هفتاد
و چهار ضربه شالق.
 -6بيش از سي گرم اعدام و مصادره اموال با استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم .
تبصره  : 1هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند  6اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفوق بوه
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توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از صد گرم نباشد يا جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد
توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل  ،دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزينه
تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم  ،حكم خواهد داد.
تبصره  : 2در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتهاي و يا موسسات وابسته
به دولت باشد عالوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده  : 9مجازاتهاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي  1تا  5ماده  8براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات موذكور
در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شالق براي بار دوم به بعد حوداكثر 74
ضربه شالق مي باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به  31گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في االرض است و
به مجازات اعدام محكوم مي شود .حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زنودگي محكووم و در موالا عوام اجورا
خواهد شد .چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به  41توا  61ميليوون
ريال جريمه نقدي  11تا  15سال حبس و  31تا  74ضربه شالق محكوم مي شود.
ماده  : 11حذف شد.
ماده  : 11مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعودام اسوت و حكوم اعودام در
صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در مالا عام اجرا خواهد شد.
ماده  : 12هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه باز پروري و نگهداري معتادان وارد نمايد ،
حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد  4تا  9محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكوب از مواموران دولوت
باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود .هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران  ،مواد مخدر
به داخل اين مراكز وارد شود ماموران خاطي به تناسب  ،به مجازات :
الف و تنزل درجه

و انفصال موقت ج و انفصال دائم محكوم ميشوند.

ماده  : 13هرگاه كسي واحد صنعتي  ،تجاري  ،خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كوردن  ،توليود و يوا
توزيع مواد مخد ر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگواه
نماينده مالك با اطالع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز
كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده  : 14هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به  5تا  11ميليون ريالجريمه نقودي
و  21تا  74ضربه شالق و يك تا دو سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود مجازات تكرار ايون
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جرم  2 ،تا  4برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره  :در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد عالوه بر مجازات مقرر
در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط بوه
مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم  ،واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده  : 15اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خود اقدام نمانيد.
تبصره  : 1معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند.
تبصره  : 2هزينه هاي تشخيص  ،درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوو بوه
واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تامين خواهد شد.
تبصره  : 3دولت مك لف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقودام الزم را بعمول
آورد.
ماده  : 16معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده  4و  8به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و توا 31
ضربه شالق محكوم در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا  74ضربه شالق محكووم خواهنود شود در صوورتيكه
مرتكب از كاركنان دولت با موسسات و با ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد عالوه بر مجازات جريمه نقدي و
شالق به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم تورك اعتيواد كورده اسوت
مجددا ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
ماده  : 17حذف شد.
ماده  : 11حذف شد.
ماده  : 19افراد غير معتادي كه مواد مخدر استعمال نمايند بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات
مي شوند :
 -1استعمال مواد مذكور در ماده  4به  21تا  74ضربه شالق و يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
 -2استعمال مواد مذكور در ماده  8به  51تا  74ضربه شالق و دو ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده  : 21هر كس آالت و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند  ،بسازد  ،خريد يا فروش كند
 ،عالوه بر ضبط آنها يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شالق محكوم ميشود مرتكبين
نگهداري  ،اخفا يا حمل آالت و ادوات استعمال مواد مخدر  ،عالوه بر ضبط آنها به ازا هر عودد  111توا  511هوزار
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ريال جريمه نقدي يا  5تا  21ضربه شالق محكوم مي شود عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده  : 21هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار
دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به
آن افراد يا پناه داده است محكوم مي شود .در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حوبس و
 11تا  15سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي شود.
تبصره  : 1مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره  : 2در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و يا ماموران زندان و يا از ماموران قضايي باشود عوالوه بور
مجازات مذكور از خدمات دولتي نيز منفصل ميشود.
ماده  : 22هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پنواه يوا فورار
دهد و يا فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد  ،به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهود شود در موورد
حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به  11سال و  21سال حبس و از  31تا  74ضربه شالق محكوم ميشود.
تبصره  : 1در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات
دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مامور  25 ،سال حبس و انفصال دايوم از خودمات دولتوي
خواهد بود.
تبصره  : 2در موارد مشمول دو ماده  21و  22در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام
بالفاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم تخفيف محكووم گوردد در هور صوورت
محكوميت پناه دهنده وفق ماده  32اين قانون قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده  : 23هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند يك پنجم تا نصف مجازات موتهم
اصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به  8تا  21سال حبس محكووم
ميشود.
ماده  : 24هر يك از اعضاي شوراي اسالمي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكوا يوا
شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطالع دهد فرماندهان پاسگاهها
و حوزه هاي انتظامي مو ظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده باالترين خود  ،به اتفاق دهدار يا بخشدار
و نماينده شوراي اسالمي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيوه كننود و هموراه
متهم يا متهمين به مراجع ذيصالح قضايي تحويل نمايند.
تبصره  :در صورتي كه خ شخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشوت يوا روييوده شوده باشود موامورين
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(نيروي انتظامي  ،شهرداري  ،نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب نزديكترين
پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطالع دهند و مسووالن مربوطه بوه اتفواق نماينوده مرجوع
قضايي ذيصالح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده  : 25اشخاص مذكور در ماده  24و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجوام وظيفوه خوودداري يوا
كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و با دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي
محكوم مي شوند .اعضاي شوراي اسالمي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشوه از عضوويت
شوراهاي اسالمي محروم ميشوند.
ماده  : 26هر كس به قصد متهم كردن ديگري  ،مواد مخدر و يا آالت و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد
به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده  : 27هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصالح  ،تعمدا و به خالف واقع متهم به يكوي از
جرايم موضوع اين قانون نمايد به  21تا  74ضربه شالق محكوم خواهد شد.
ماده  : 21كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قوانون در
صورت وجود ادله كافي براي مصادره  ،به نفع دولت ضبط و مشمول اصل  53اساسي در خصوص اموال دولتي نمي
باشد.
تبصره  :وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان
عمل كننده ضبط مي كند.
ماده  : 29دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را بحسا درآمد عمومي
واريز نمايند .به منظور تامين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر ،دولت اعتبار مورد نياز برا يواجراي برناموه هواي
مصو ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان  ،ساالنه در اليحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.
تبصره  :اعتبارات مصو هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده  ،پس از تنظيم بشرح طرحها و فعاليتهاي اجرائوي
و تصويب ستاد،توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
ماده  : 31وسايط نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبوارزه بوا
مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد.چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالوك وسويله نقليوه
صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
تبصره  :كليه ا فرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت  ،تعبيه يا جا سازي جهت عمل مواد مخدر در وسايل نقليه مي
نمايند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش مواه حوبس موورد از ده
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ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
ماده  : 31محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد بوه ازاي روزي 11
هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز يا مركز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كوه طورز كوار و رفتوار
محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد به تقاضا و تشخيص مسووالن اداره مراكز و موافقت اجراي احكوام ،
مبلغ فوق به ازاي  21تا  51هزار ريال محاسبه ميشوند.
تبصره  : 1تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام  ،منووط اسوت بوه اخوذ
وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشخيص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
تبصره  : 2طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهر حال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده  : 32احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تاييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل
كشور قطعي و الزم االجرا است در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كول كشوور
در مظان آن باشد كه بر خالف شرع يا قانون است و يا اينكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيسوت ريويس ديووان
عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق موانع قطعيوت و الزم
االجرا بودن حكم نيست.
ماده  : 33به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيول اعوم از توليود  ،توزيوع  ،خريود ،
فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و
كليه عمليات اجرائي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليوغ عليوه موواد مخودر در ايون سوتاد
متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشرح زير ميباشند :
 -1رييس جمهور.
 -2دادستان كل كشور.
 -3وزير كشور.
 -4وزير اطالعات.
 -5وزير بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي.
 -6وزير آموزش و پرورش.
 -7رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.
 -8فرمانده نيروي انتظامي.
 -9سرپرست دادگاه انقال اسالمي تهران.

8

قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات های آن
www.haghkavan.com
 -11سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي.
 -11فرمانده نيروي مقاومت بسيج.
 -12وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي.
تبصره  : 1رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر بوه نماينوده از جانوب خوود
تعيين نمايد.
تبصره  : 2براي پيشگيري از ارتكا جرايم مواد مخدر  ،دولت موظف است هر سوال بودجوه اي بوراي ايون امور
اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابالغ نمايد.
ماده  : 34به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده ميشود كه براساس ضرورت به تهيه و تودوين آئوين ناموه هواي
اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده  : 35حذف شد.
ماده  : 36در كليه مواردي كه در اين قانون مرتكبين عالوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي
هزينه تامين متعارف براي خانواده محكوم ميشوند دادگاه مكلف است مشخصات دقيق امووال مصوادره شوده را بوه
انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره مستثنيات محسو شده دقيقا در حكم يا در حكم اصالحي قيود
نمايد .تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه  4به باال ميباشد.
تبصره  :محاكم موظفند  ،رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده  : 37طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از  4ماه نخواهد بود چنانچه در مدت موذكور پرونوده اتهوامي
منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق ميباشد مگر آنكوه
در جهات قانوني يا علل موجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار
ابقا ميشود.
ماده  : 31دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را نصف حوداقل
مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصوف تخفيوف موي يابود.
ميزان تخفيف در احكام حبس ابد  15سال خواهد بود و در مورد اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون
عفو ارسال خواهد شد.
تبصره  :كليه محكوميتي كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند
و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده راي ميتواند نيروي انتظامي و يا سوازمان عمول كننود
براساس اسناد مربوط مجازات وي را ضمن اصالح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
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ماده  39الحاقي  :در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از
اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال  1376منوط اعتبار است.
ماده  41الحاقي  :هر ك س عالما و عامدا به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر  ،مبوادرت بوه سواخت خريود  ،فوروش ،
نگهداري  ،حمل  ،ورود  ،صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداسوتيك  ،اسويد انتراتيليوك  ،اسويد
فنيل استيك  ،كلرو استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك ضميمه به ماده  12كنوانسيون مبارزه بوا قاچواق موواد
مخدر و داروهاي روانگردان مصو ميالدي  1998و اصالحات و الحاقات بعدي آن بنمايد همچنين نسبت به ورود ،
خريد  ،فروش  ،ساخت  ،مصرف  ،نگهداري يا صدور كديين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و بوا توجوه بوه
مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده  5قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.
ماده  : 41ساخت  ،توليد  ،خريد  ،فروش  ،ارسال  ،نگهداري  ،ورود  ،صدور مصرف و حمل موواد ممنووع حسوب
مورد براي مصارف پزشكي  ،تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي از شومول ايون
قانون مستثني است.
ماده  : 42به قوه قضاييه اجازه داده ميشود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جواي زنودان در اردوگاههواي
خاص ( با شرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد دولت موظف است اعتبوارات و تسوهيالت و مقوررات الزم بوراي
تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تامين كند.
تبصره  : 1اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است.
تبصره  : 2دادگاهها مي توانند به جاي كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايد.
نيم نگاهي به مواد روان گردان جديد و نگاه قانون نسبت به آنها :
آيا آنها معتادند
برخي بر اين باورند كه چون مصرف مواد مخدر و سنتي به راحتي مصرف روانگردانها نبود ،گورايش بوه آن هوم
كمتر بود ،در حالي كه گرايش به روانگردانها روز به روز بيشتر مي شود.
مسأله روانگردانها را با مواد مخدر جديد مهلك تر مانند كريستال نبايد يك جا حسا كنيم ،چرا كه مواد مخدري
مانند كريستال گرچه مشتق از همان ترياك سنتي است ،اما مصرف آن آنقدر خطرناك است كه قابل قياس با موادي
چون شيره و ترياك نيست.
اما بحث در مورد روانگردانهاست و اين مسأله كه آيا مصرف اين مواد اعتيادآور است؟ و اگر اعتيادآور است بوراي
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معتادان آن چه كرده ايم؟
نكته مهم بحث اين جاست كه مصرف كنندگان قرصهاي روانگردان مانند مصرف كنندگان هروئين ،تريواك يوا
كريستال چهره تابلويي ندارند و چون بيشتر آنها از قشر مرفه هستند ،نبايد كنار جوي يا خرابه و آلونوك دنبوال آنهوا
گشت ،پس چگونه مي توان اين افراد را شناخت و نسبت به درمان آنها اقدام كرد؟
به نظر مي رسد حتي در مورد اين مسأله كه «اكسي»ها يا مصرف كنندگان دايم روانگردانها معتواد هسوتند هوم
هنوز يك اتفاق نظر جمعي وجود ندارد و برخي اعتياد اين عده را قبول ندارند.
هنوز هم به طور رسمي مصرف كنندگان دايمي اين مواد معتاد اعالم نشده اند و البته تاكنون مركزي هم بوراي
بازپروري آنها اختصاص نيافته است.
ماده  : 15اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خوود اقودام نمانيود .تبصوره  : 1معتوادان
مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند .تبصره  : 2هزينه هاي تشخيص
 ،درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصو به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود .
با كدام قانون
حال فرض كنيد ك ه تمام قرصها جنس خالص بوده و هيچ غشي در آنها وارد نشده است ،خواه ناخواه بايد با وارد
و توزيع كننده هاي افيون قرن  21برخورد جدي صورت گيرد.
اما اين مواد مخدر مانند ترياك و شيره و هروئين نيست كه به راحتي قابل شناسايي باشد ،تازه فورض كنيود آن
هم شناسايي شد ،براساس چه قانوني مي خواهيد مجرمان را مجازات كنيد كه به مجازات برابر با جرم آنها باشد ،در
حالي كه اين قرصها چند سالي است به كشور وارد شده و قانون ما مربوط به سالها قبل از تولد ايون قرصوها تحوت
عنوان روانگردان بوده است.
دكتر عباس شبيري ،استاد دانشگاه و حقوقدان در اين خصوص مي گويد :موواد مخودر انوواع مختلفوي دارد كوه
بعضي از آنها همچون حشيش ،ترياك ،هروئين و ...در بين مردم شناخته شده است و مردم با آن تا حدودي آشونايي
دارند ،اما مواد شيميايي كه به تازگي وارد بازار شده براي مردم شناخته شده نيست و كسي نمي تواند اثرات مخور
اين مواد را پس از مصرف روي بدن كسي مشخص كند در حالي كه عقيم شدن فرد ،جنون ،از دست دادن حافظه و
حتي مرگ از اثرات مخر قرصهاي روانگردان به شمار مي آيد.
شبيري تأكيد مي كند :دادگاه انقال يا مرجع قانونگذاري بايد قانوني تصويب كنند تا قرصهاي روانگوردان جوزو
مواد مخدر محسو شوند همچنين مرزها بايد به شدت كنترل شوند تا از اين طريق از ورود قرصهاي روان گوردان
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به داخل كشور جلوگيري شود.
وي در اد امه با اشاره به اينكه مراكز متعددي در خصووص تورك اعتيواد بوه موواد مخودر در كشوور وجوود دارد،
خاطرنشان مي كند :اين در حالي است كه هيچ گونه مركز بازپروري براي مصرف كنندگان قرصهاي روانگوردان در
سطح كشور وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه بحث پيشگيري در قانون جزا اولين مورد قانوني است ،اظهار مي دارد :دسوت
قانونگذار در تعيين مجازات براي وارد كنندگان ،فروشندگان ،توزيع كنندگان و همچنين مصرف كننودگان داروهواي
روان گردان باز است و قانونگذار بايد اشد مجازات را كه اعدام است بوراي عوامالن توليود و توزيوع داروهواي روان
گردان تعيين كند.
اين وكيل دادگستري در عين حال يادآور مي شود :بايد بدانيم كه ابزار پليس براي كشف اين مواد محدود است و
با اطالعات به دست آمده از مخبر قادر خواهد بود مواد روانگردان را كشف كند.
در همين راستا دكتر عليرضا آذربايجاني ،حقوقدان و وكيل دادگستري سرگرداني قضايي در رسيدگي بوه پرونوده
داروهاي روانگردان را ايرادي بر اصل قانوني بودن جرايم در دادگاه رسيدگي كننده خواند.
وي در خصوص رسيدگي مجتمعهاي جرايم پزشكي به پرونده هاي داروهاي صناعي مي گويود :توا زمواني كوه
ليست داروهاي روانگردان به فهرست موادمخدر اضافه نشود ،دادگاهها در رسويدگي بوه ايون جورايم دچوار مشوكل
هستند.
وي با بيان اينكه بسياري از داروهاي موجود در ايران داروهاي تقلبي و داراي درجوه هواي بواالي تووهم زايوي
هستند ،تصريح مي كند :گرچه مجتمعهاي جرايم پزشكي در خصوص داروهاي تقلبوي قوادر بوه پوذيرش شوكايات
هستند ،اما در خصوص داروهاي روانگردان به عنوان معضل قرن بايد هر چه زودتر توسط مجلس اصالحيه داروهاي
روانگردان و الصاق آنها به ليست موادمخدر تصويب شود تا دادگاهها بتوانند تحت عنوان جرايم موادمخدر نسبت بوه
صدور حكم اقدام كنند.
اين حقوقدان در خصوص راه حل مناسب براي جلوگيري از تشكيك اوضاع تا زموان تصوويب اصوالحيه قوانون
موادمخدر خاطرنشان مي كند :راه حل مناسب اين است كه تا زموان تصوويب و الزم االجورا شودن ايون اصوالحيه
دادگاههايي تحت عنوان كلي «تخلف» نسبت به تعزير توليدكنندگان و مصرف كنندگان مواد صوناعي و روانگوردان
اقدام كنند.
وي با بيان اينكه نمي توان مبارزه با داروهاي صناعي و موادمخدر را منحصر به عمل ارگان دانست ،يوادآور موي
شود :براي جلوگيري از رشد بحران اين مواد بايد نسبت به كنترل مرزهوا ،كنتورل ورود و خوروج گمركوي ،افوزايش
نظارت عام نيروهاي انتظامي و ايجاد رويه واحد در دادگاههاي رسيدگي كننده به پرونده هاي موادمخودر و فوريوت
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مجلس در تصويب اصالحيه اقدام كرد.
ناصر چوبدار يك وكيل دادگستري نيز با بيان اينكه هيچ قانون و ماده جزايي مستقلي براي جرم شناختن استفاده
از داروهاي روانگردان وجود ندارد ،مي گويد :نقض قانون در نبود ماده مستقل جهت مجازات توليد ،توزيع و مصورف
كنندگان قرصهاي روانگردان سبب مي گردد قبح اين عمل در بين جوانان از بين برود از سويي نه تنها وضع قوانون
نمي تواند به صورت قطعي از استفاده اين مواد در بين جوانوان جلووگيري كنود ،بلكوه بايود بسوترهاي اقتصوادي و
اجتماعي را براي آموزش نسبت به نتايج استفاده از اين قرصها فراهم كرد.
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