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 يريوز نخست 2/11/1367 مصوب

 ماه بهمن اول از قبل چنانچه اند شده جرم مرتكب1367 ماه بهمن اول خيتار از قبل كه مخدر مواد ميجرا نيمرتكب به نسبت ـ 1 ماده

 قانون نيا در شده ينيب شيپ مجازات كه شوند يم محكوم قانون نيا استناد به يصورت در خ،يتار آن از بعد اي باشند شده بازداشت

 . شوند يم محكوم قبل مجازات همان به صورت نيا ريغ در باشد، سابق يمجازاتها از اخف

 نيا طبق مجازات به حكم چنانچه ييقضا يعال يشورا 16/9/61 مورخ 43382/1 شماره بخشنامه در مذكور موارد در ـ تبصره

 . شود يم عمل قانون نيا به باشد بخشنامه در شده نييتع مجازات از اخف قانون

 نيمرتكب مجازات ديتشد( قانون از قسمت آن نيبنابرا. شود يم متوقف ريمغا نيقوان ياجرا فقط 35 ماده از استفاده با ـ 2 ماده

 . است يباق خود قوت به ندارد يرتيمغا قانون نيا با كه انقالب يشورا 19/3/59 مصوب...)  اقدامات و مخدر مواد ميجرا

 و بيتعق قابل و شده يتلق جرم مخدر مواد انواع فهرست شامل 1338 مصوبه در مندرج مواد با رابطه در اقدام هرگونه ـ 3 ماده

 .  است يريگيپ

 مكلف يو نيجانش اي دادستان گردد يم نيسنگ مهيجر اي اموال ضبط اي مصادره به يمنته يارتكاب جرم كه يموارد در ـ 4 ماده

 . دينما پرونده مهيضم را آنها ستيل و اقدام هيجار ضوابط حسب منقول ريغ و منقول اموال فيتوق به نسبت است

 به ينحو هر به را شيخو منقول ريغ اي منقول اموال ، متعلقه ميجرا پرداخت و قانون ياجرا از فرار منظور به متهم چنانچه ـ تبصره

 ضبط اي مصادره به دادگاه در تيمحكوم صورت در ديبنما اي نموده منتقل يصور شكل به خود ريصغ وراث منجمله گرانيد

 . خواهدنمود يصور انتقال و نقل ابطال به حكم موضوع احراز با دادگاه ،ينقد مهيجر و ازاموال يقسمت

 تيعنا با است انقالب يشورا مصوب قانون 17 ماده در مطروحه موارد معادل شانيا به يانتساب ميجرا كه ينيمتهم مورد در ـ 5 ماده

 . است يالزام نوبت از خارج پرونده به يدگيرس نيهمچن و موقت بازداشت  قرار صدور مزبور ماده به

 شده گرفته كار به مخدر مواد استعمال جهت كه ياماكن موقت ليتعط به نسبت است موظف يو نيجانش اي دادستان ـ 6 ماده

 . ندينما اقدام)  انقالب يشورا مصوب قانون 12 ماده مطابق(

 تكرار اثر در كه است آن) مخدر مواد مجموع جرم تكرار جهينت در چنانچه  فوق مذكور مواد( قانون 6 ماده ليذ از مقصود ـ 7 ماده

 ميجرا مختلف انواع اي نوع كي از خواه برسد لوگرميك 5 از شيب به مواد زانيم 5و4 يها ماده يبندها از كي هر مذكوردر ميجرا



 اي و شود شتريب لوگرميك5 از كه يحد به 5و 4 مواد از 3 و 2 ـ1 يبندها از يبعض ارتكاب رينظ باشد مزبور يها درماده مذكور

 . باشد لوگرميك 5 از شتريب مواد مجموع كه يطور به 5 ماده 3 و 2 ـ 1 يبندها و 4 ماده 3و 2 ـ 1 يبندها از يبعض ارتكاب

 مكشوفه مواد صورت نيا در كه باشد معتاد شخص مصرف جهت ينگهدار و حمل كه است يمورد به منحصر 10 ماده ـ 8 ماده

 مصرف منظور به ينگهدار و حمل كه شود ثابت اگر لكن. شود يم اعزام ادياعت ترك مراكز به 15 ماده ياجرا در متهم و ضبط

 . شد خواهد محكوم 9 ـ 8 موارد در مقرر يمجازاتها به ستين شخص

 ريتصو از نسخه كي دادسراها شود عمل1367 سال بودجه قانون 35 تبصره طبق 14 ماده تبصره و 13 ماده ليذ ياجرا در ـ 9 ماده

 . نمود خواهند ارسال ستاد به الزم اقدامات انجام و اطالع جهت را دادگاه حكم

 مواد ديتول آن از قصد كه باشند يم آن امحا به مجاز يصورت در نيمامور ستين ممنوع يكل طور به شاهدانه كشت چون ـ 10 ماده

 . شود احراز متهم ااظهاراتي و شواهد و ليدال به قصد نيا و باشد مخدر

 ليوسا و لوازم و متعارف يزندگ نيتام يبرا آنها اتيمستثن زين و شود ضبط دولت نفع به ديبا كه ينيمجرم اموال هيكل ـ 11 ماده

 ديق دادگاه حكم و فرخواستيك در مشخصات ذكر با ديبا شود يم نييتع يمحل خبره اي كارشناس نظر با كه آنان خانواده يزندگ

 . گردد ارسال الزم اقدام و اطالع جهت ستاد يبرا زين ازحكم نسخه كي  و شود

 اجناس گريد و ميجرا از حاصله وجوه جواهرات و طال شمش مسكوكات نيهمچن يارز ـ يالير وجوه هيكل خصوص رد ـ 12 ماده

 35 تبصره تيرعا با و قانون 29 ماده ياجرا در است موظف دادسرا گردد يم ضبط اي فيتوق قانون نيا ياجرا در كه ياموال و

 امور وزارت در كه يمتمركز حساب به حاصله وجوه گريد و ها مهيجر تا دارند معمول را ياقدامات كشور، 1367 سال بودجه

 . ندينما زيوار شود يم افتتاح مخدر مواد با مبارزه ستاد نام به و ييودارا ياقتصاد

 از ياموال ز،ين يقطع حكم صدور از پس چنانچه گردد يم اموال مصادره اي ضبط به منجر صادره آرا كه يموارد هيكل در ـ 13 ماده

 خواهد ارجاع دادگاه به يليتكم يرا صدور جهت مراتب و يدگيرس موضوع به دادسرا قيطر از مجددا شود ييشناسا هيعل محكوم

 . شد

 به تيفور ديق به مهر و الك و يشمار برگ كي از پس. گردد يم يمنته اعدام حكم صدور به كه ييها پرونده هيكل ـ 14 ماده

 كل دادستان دفتر به قانون 32 ماده صدر ياجرا جهت محكوم مشخصات ليتكم فرم انضمام به يو نيجانش اي دادستان دستور

 . شود يم ارسال كشور

 به اجرا جهت پرونده رديگ قرار كشور كل دادستان اي كشور يعال وانيد استير دييتأ مورد ، صادره اعدام حكم چنانچه ـ 15 ماده

 . شد خواهد اعاده دادسرا

 اعاده حكم كننده صادر دادگاه نزد مجدد يدگيرس جهت پرونده و نقض صادره يرا ، اعدام حكم دييتا عدم صورت در ـ 16 ماده

 . دينما يم صادر اعدام جز به يمقتض حكم و يدگيرس پرونده به مجددا دادگاه. شود يم

 يگريد شعبه به خود هينظر ذكرمستندات با را پرونده باشد يباق خود يقبل يرا به حكم كننده صادر دادگاه چنانچه ـ 17 ماده

. دينما يم ارسال ياسالم انقالب دادگاه نيكترينزد به را پرونده نباشد دائر شهرستان آن در يگريد شعبه اگر و دينما يم ارجاع



 بدون و ليدل ذكر با را پرونده باشد اعدام بر يو نظر چنانچه و دينما صادر اعدام جز به يمقتض حكم تواند يم رالذكرياخ دادگاه

 . فرستد يم كل يدادستان به يرا انشا

 از يكي به دادگاهها اول شعبه استير توسط پرونده باشد دائر انقالب دادگاه شعبه چند مربوطه ييقضا حوزه در هرگاه ـ تبصره

 . شد خواهد ارجاع شعب

 و مستندا دهند صيتشخ موجه را هيعل محكوم اعتراض اي و باشند معترض صادره يرا به يو نيجانش اي دادستان چنانچه ـ 18 ماده

 يقانون اشتباه به رأسا يقاض كه يموارد زين و اشتباه قبول صورت در دهند يم تذكر يرا كننده صادر يقاض به را راديا موارد مستدال

 دفتر به يمقتض اقدام جهت مزبور هينظر انضمام به پرونده حكم ياجرا توقف دستور صدور ضمن شود واقف خود ياشرعي

 . شود يم ارسال كشور كل دادستان

 ندينما زيتجو را صادره حكم در دنظريوتجد دييتا را وارده راداتيا كشور كل دادستان اي كشور يعال وانيد استير چنانچه 

 . آورند عمل به الزم تااقدامات اعاده كننده صادر دادگاه به مربوطه پرونده

 دادسرا باشد يباق آن بر و دييتا را صادره حكم همچنان و ندانسته وارد را راداتيا يرا كننده صادر يقاض كه يصورت در ـ تبصره

 كشور كل دادستان دفتر به الزم اقدام و مالحظه جهت را پرونده و بوده صادره حكم ياجرا به موظف 32 ماده ليذ اجرا جهت

 . خواهدنمود ارسال

 در مندرج ليدال به بنا  كشور كل دادستان اي كشور يعال وانيد استير توسط اعدام جز به صادره احكام كه يصورت در ـ 19 ماده

 را پرونده حكم اجرا توقف ضمن دادسرا و شدو خواهد اعاده محل يدادسرا به الزم اقدام جهت پرونده شود نقض قانون  32 ماده

 . ندينما عمل نامه نييآ نيا 17 و 16 مواد در مقرر بيترت به تا نمود خواهد ارجاع يرا كننده صادر دادگاه به وقت دراسرع

 مصوبه نيقوان كه نگهبان يشورا و نظام مصلحت صيتشخ مجمع به پاسخ در يالعال مدظله امام حضرت نظر به توجه با ـ 20 ماده

 دنظريتجد موارد نييتع قانون هذايعل است، ريمغا نيقوان بر حاكم مجمع مصوبات است، يباق خود قوت به المصلحة مادام مجمع

 . بود نخواهد  مخدر مواد با دررابطه ياسالم انقالب يدادگاهها احكام بر ناظر ياسالم يشورا مجلس مصوب... دادگاهها احكام

 انقالب يدادگاهها و دادسراها عهده بر يوانتظام ينظام يروهاين يسو از قانون نيا در مندرج يارتكاب ميجرا به يدگيرس ـ 21 ماده

 .ستين يدگيرس قابل مراجع ريسا در و است ياسالم

   


