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 دسته دو است شده نييتع كيتفك به 1338 ماه مرداد دوم مورخ نامه بيتصو موجب به آن كامل فهرست كه مخدر مواد ـ 1 ماده

 : شود يم ميتقس

 . باشد يم مذكور مواد يدارا كه شود يم يباتيترك ريسا و رهيش و اكيتر سوخته و اكيتر شامل كه يونياف مواد ـ 1

 فهرست در كه ييايميش و يصنعت مخدر مواد و نيكوكائ و نيهروئ و نيمرف مانند)  اكيتر مشتقات از اعم( مخدر هيادو ريسا ـ 2

 . شناسد يم يضرور را آن مصرف در مراقبت يجهان بهداشت سازمان و شده نييتع ملل سازمان مخدر مواد

 يونياف مواد فيرد در قانون نيا مقررات نظر از آنها مشابه و چرس و بنگاب و بنگ ليقب از گريد باتيترك و شيحش ـ تبصره

 . شود يم محسوب

 تا سه از كي درجه يجنائ حبس مجازات به اول بار يبرا كشت يامحا بر عالوه دينما خشخاش كشت به مبادرت هركس ـ 2 ماده

 . شد خواهد محكوم اعدام مجازات به تكرار صورت در و سال پانزده

 نيا در باشد آمده عمل به آنها يقانون مقام قائم اي و مستاجر اي مالك دستور به خشخاش كشت كه شود ثابت هرگاه ـ تبصره

 خواهد محكوم سال پنج يال دو از دو درجه ييجنا حبس به زارع و فوق درماده مقرر مجازات حداكثر به مذكور اشخاص صورت

 . شد

 اطالع يژاندارمر پاسگاه نيكترينزد رابه مراتب فورا است مكلف كدخدا ديآ عمل به خشخاش كشت كه يمحل هر در ـ 3 ماده

 كدخدا حضور با و متيعز محل به كدخدا اعالم از پس بالفاصله است موظف او نيجانش اي محل يژاندارمر پاسگاه سيير دهد،

 متضمن كه يمجلس صورت و نموده محو را كشت باشد يم خشخاش كشت به متهم كه يشخص و محل معتمد نفر دو و يروحان و

 و صلح دادگاه نيكترينزد به هيقض متهمان اي و متهم همراه را امر پرونده يمقدمات قاتيتحق انجام از پس و ميتنظ باشد فوق مراتب

 . بود نخواهد امر نيا ياجرا مانع اي ريتاخ موجب متهم حضور عدم. دارد ارسال گريد صالحه مراجع اي دادسرا اي



 يكدخدا گردد كشف محصول برداشت موقع در اي و بعد اي و قبل كه آن از اعم شود كشت خشخاش كه محل هر در ـ 4 ماده

 يژاندارمر پاسگاه سيير و باشد نداده اطالع يژاندارمر پاسگاه به را مراتب خشخاش كشت به علم وجود با كه يصورت در محل

 اقدام ييقضا مراجع به آن ارسال و يمقدمات پرونده ليتشك و خشخاش كشت يامحا به نسبت كدخدا اعالم از پس كه يصورت در

 خدمت از ابد انفصال به پاسگاه سيير عالوه به. شد خواهند محكوم دو درجه ييجنا حبس سال پنج يال دو به كي هر باشد ننموده

 . گردد يم محكوم يدولت

 را الزمه يمراقبتها خشخاش كشت كشف يمستمرابرا مكلفند يژاندارمر يپاسگاهها يرؤسا و بخشداران و انيكدخدا ـ تبصره

 محروم ييكدخدا سمت از شهيهم يبرا كدخدا آنان، خدمت حوزه در خشخاش مزرعه كشف و مسامحه صورت در. دارند معمول

 يانتظام اي و يادار دادگاه در فهيوظ انجام در مسامحه علت به و بركنار خود سمت از زين يژاندارمر پاسگاه سيير و وبخشدار

 . شد خواهند محكوم مقرر يها مجازات به و واقع بيتعق تحت

 خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از يبيتاد حبس به كند حمل اي يمخف اي ينگاهدار را خشخاش گرز اي و بذر هركس ـ 5 ماده

 . شد

 در اي و بفروشد اي و بسازد اي كرده وارد را قانون نيا اول ماده از كمي شق در مندرج يونياف مواد ريسا و اكيتر هركس ـ 6 ماده

 عالما شود ثابت كه يصورت در كند حمل اي و يمخف اي و ينگهدار مذكور ازمواد لوگرميك كي از شيب اي و بگذارد فروش معرض

 گرم پنجاه از و كمتر لوگرميك كي از مكشوفه يونياف مواد مقدار هرگاه. شد خواهد محكوم اعدام مجازات به شده عامدامرتكب و

 باشد گرم پنجاه از كمتر مكشوفه ريمقاد اگر و بود خواهد سال ده يال دو از كي درجه ييجنا حبس مرتكب مجازات باشد شتريب

 ينقد يجزا به حكم حبس، مجازات يجا به تواند يم دادگاه يول گردد، يم محكوم سال سه تا كياز يا جنحه حبس به مرتكب

 . بدهد)باشد مؤثر متهم فعل ترك در كدام هر( يبدن هيتنب اي مقرر مجازات زانيم با متناسب

 يصنعت مخدر مواد و نيكوكائ و نيهروئ و نيمرف از اعم قانون نيا اول ماده از دوم شق در مندرج مخدر مواد ريسا هركس ـ 7 ماده

 از گرم پنج از شيب اي و دهد قرار فروش معرض در اي بفروشد اي و بسازد اي و واردكرده لياست كلرور و كياست ديدريان و ييايميش و

 به شده مرتكب عامدا و عالما شود ثابت كه يصورت در كند حمل اي و يمخف اي و ينگاهدار رمجازيغ طور به مذكوررا مواد

 حبس مرتكب مجازات باشد شتريب گرم كي از و كمتر گرم پنج از مكشوفه مواد زانيم هرگاه. شد خواهد محكوم اعدام مجازات

 . بود خواهد سال پانزده تا سه از كي درجه ييجنا

 دادگاه يول شد، خواهد محكوم سال تاپنج دو از دو درجه ييجنا حبس به مرتكب باشد گرم كي از كمتر مكشوفه مواد مقدار اگر

 متهم فعل ترك در كدام هر( يبدن هيتنب اي مقرر مجازات زانيم با متناسب ينقد يجزا به حكم حبس، مجازات يجا به تواند يم

 . بدهد )باشد مؤثر

 .  است يمستثن قانون نيا شمول از ماده نيا در مذكور مواد يصنعت و يپزشك مصارف ـ 1 تبصره

 طرف از حمل يمتصد و نبوده آن صاحب قانون نيا 7 و 6 مواد در مندرج مواد حامل كه شود ثابت اگر مورد هر در ـ 2 تبصره

 به كه باشد يم مال صاحب جرم مباشر و محسوب جرم معاون محموله مخدربودن به يو علم احراز صورت در است يگريد

 . شد خواهد محكوم ياصل مجرم مجازات



 ريدستگ ماموران توسط بوده، ولگرد معتاد اي و دينما استعمال يطب مجوز بدون را قانون نيا در مذكور مخدر مواد هركس ـ 8 ماده

 قرار يقانون يپزشك دييتأ مورد مخدر مواد استعمال به يابتال و باشد شده يمعرف گانيهمسا و شاوندانيخو لهيوس به اي و شود،

 مندرج مخدر مواد( آن امثال و نيمرف و نيهروئ كه يصورت در و يا جنحه حبس سال سه تا ماه شش به و واقع بيتعق تحت رد،يگ

 يجا به تواند يم دادگاه يول شد، خواهد محكوم يا جنحه حبس سال سه تا كي به باشد نموده استعمال)  اول ماده دوم دربند

 . بدهد) باشد مؤثر متهم فعل ترك در كدام هر( يبدن هيتنب اي مقرر زانيم با متناسب ينقد يجزا به حكم حبس مجازات

 توان ينم گرفت خواهند قرار مداوا تحت ادكاملياعت رفع يبرا حبس مدت در كه نيا به توجه با را فوق اشخاص مجازات ـ تبصره

 . داد ليتقل فوق ماده در مندرج مجازات حداقل از

 سال پنج تا سه از دو درجه ييجنا حبس به كند قيتزر يگريد به يطب مجوز و لزوم بدون را مخدر مواد از يكي هركس ـ 9 ماده

 . شد خواهد محكوم

 ممنوع يكل به يونياف مواد استعمال به مربوط ادوات و آالت فروش و ديخر و اختفا و ينگهدار و كردن وارد و ساختن ـ 10 ماده

 نيمأمور لهيوس به كشف از پس مذكور ادوات و آالت ضمنا. گردد يم محكوم يا جنحه حبس سال سه يال دو به متخلف.  است

 . شد خواهد معدوم يانتظام

 ياصل مرتكب با اي و باشد محل منافع در ميسه انحا از ينحو به اي كند ريدا مخدر مواد استعمال يبرا را يمحل هركس ـ 11 ماده

 . شد خواهد محكوم اعدام به تكرار صورت در و سال پانزده تا سه از كي درجه ييجنا حبس به اول بار يبرا دينما شركت

 مجازات. شد خواهد محكوم دوم درجه ييجنا حبس سال ده تا سال دو به دينما مذكور جرم در معاونت انحا از ينحو به هركس

 . باشد يم يا جنحه حبس سال سه تا ماه شش ندينما خدمت قبول مذكور محل در كه يكسان

 محل چنانچه. شد خواهد بسته صلح نيام اي شهرستان دادستان دستور به بالفاصله كشف از پس مخدر مواد استعمال محل ـ 12 ماده

 مخدر مواد استعمال محل كه يقسمت فقط باشند داشته سكونت آن در گريد اشخاص كه باشد يمسكون خانه از قسمت كي مذكور

 و شد خواهد مصادره و ضبط دولت نفع به مذكور ملك باشد استعمال محل مالك ، ركنندهيدا كه يصورت در شد خواهد بسته بوده

 كه يصورت در و شد خواهد موجر ليتحو ملك دادستان، ندهينما باحضور و منفسخ اجاره باشد يا اجاره مذكور محل چنانچه

 محكوم جرم معاون مجازات به دينما واگذار اي و دهد اجاره مخدر مواد استعمال يبرا بعدا را مذكور محل اطالع و علم با موجر

 . شد خواهد

 به آن يسرقفل و اموال متهم تيمحكوم درصورت و فيتوق بالفاصله مزبور كسب پروانه مخدر مواد فروش محل مورد در ـ تبصره

 . شد خواهد مصادره دولت نفع

 دهد قرار استفاده معرض در يونياف مواد استعمال يبرا را آن امثال و خانه قهوه و مهمانخانه ليقب از يعموم اماكن هركس ـ 13 ماده

 . شد خواهد محكوم اعدام مجازات به تكرار صورت در و سال 15 تا سه از كي درجه ييجنا حبس به

 تحت قانون نيا 13 و 11 و 7 و 6 و 2 درمواد مندرج ميجرا ارتكاب علت به كه ياشخاص رمنقوليغ و منقول اموال هيكل ـ 14 ماده

 مواد حامل هينقل وسائط و شد خواهد مصادره دولت نفع به يقطع حكم ازصدور پس و ضبط دادستان دستور به رنديگ قرار بيتعق

 خواهد قرار مخدر مواد قاچاق با مبارزه امر در استفاده منظور به جرم كاشف سازمان ارياخت در يقطع حكم صدور از پس زين مخدر

 .  گرفت



 اموال از يقسمت وضع از پس حكم صادركننده دادگاه باشند داشته تكفل تحت لهيعا الذكر فوق اشخاص كه يصورت در ـ 1 تبصره

 نفع به اموال هيبق مصادره به حكم يو تكفل تحت لهيعا متعارف شتيمع و مسكن نيمنظورتأم به رهيغ و يسكن محل از اعم محكوم

 . نمود خواهد دولت

 و نيهروئ گرم كي اي و گريد يونياف ومواد اكيتر گرم پنجاه از شيب و بوده مخدر مواد استعمال به معتاد كه ياشخاص ـ 2 تبصره

 . بود خواهند مصون اموال مصادره از 15 ماده در مندرج ميجرا ارتكاب به متهمان نيهمچن باشد نشده كشف آنان از آن مشابه

 در را قانون نيا در مذكور مخدر مواد لهيهروس به اي شخصا مجازات از خود ييرها اي و ريغ كردن متهم قصد به هركس ـ 15 ماده

 توطئه شود احراز يو يگناه يب يدگيرس و قاتيتحق انيجر در و شود واقع بيتعق تحت يگريد شود موجب كه دهد قرار يمحل

 برخالف را قانون نيا در مندرج ميجرا از يكي اگر نيهمچن و شد خواهد محكوم توطئه موضوع جرم مجازات حداكثر به كننده

 . شد خواهد محكوم يا جنحه حبس سال تاسه ماه سه به يمفتر دهد نسبت يگريد به تيسون اي و واقع

 طرف از قانون نيا در مندرج ميجرا نكهيا به علم با باشند يم قانون نيا در مذكور ميجرا بيتعق مأمور كه يكسان ـ 16 ماده

 نيمع نيمرتكب يبرا كه يمجازات به ندينما يخوددار دارند كشف و بيتعق يبرا كه يا فهيوظ انجام از است افتهي ارتكاب اشخاص

 . شد خواهند محكوم شده

 شانزده و پانزده و زدهيس ازده،ي و نه هشت، هفت، شش، دو، مواد در مذكور ميجرا ارتكاب اتهام به كه يكسان هيكل يبرا ـ 17 ماده

 صادر بازداشت قرار دينما آنان به اتهام توجه به يكاف داللت موجود قرائن و ليدال چنانچه رنديگ يم قرار بيتعق تحت قانون نيا

 و شد خواهد آزاد يجزائ ازدادگاه برائت حكم صدور با يدادرس شروع خيتار تا متهم بازداشت ادامه صورت در و خواهدشد

 . ديآ يم عمل به نوبت از خارج قانون نيا در مندرج ميجرا به يدگيرس

 قرار بيتعق تحت مذكور مواد حمل و يونگهدار اختفا نيهمچن و مخدر مواد به ادياعت و استعمال اتهام به كه يكسان هيكل ـ 18 ماده

 مواد و نيهروئ گرم كي و يونياف مواد گرم پنجاه از شيب مكشوفه مواد زانيم نكهيا به مشروط اند دهيگرد بازداشت و گرفته

 منظور به زندان يجا به قراربازداشت صدور از پس باشند مخدر مواد استعمال به معتاد زين اشخاص نيا و نبوده آن مخدرمشابه

 به كه يمراكز به لزوم صورت در يا حرفه تخصص كردن دايپ مداواو نيح در كار به آنان اشتغال و ادياعت كامل رفع و معالجه

. شد خواهد محسوب آنان مجازات مدت جز معالجه مدت. شد خواهد ينگهدار آنان از و اعزام خواهدشد جاديا دولت لهيوس

 مركز در باشد امدهين عمل به ادياعت رفع مجرم به نسبت كه مادام باشد حبس به تيمحكوم مدت از شيب معالجه مدت چنانچه

 . ديگرد خواهد ذكر يمعن نيا زين دادگاه حكم در و شده ينگاهدار معتاد متهم از مذكور

 مذكور مراكز در و آورده وجود به معتاد نيمجرم يمداوا و ينگهدار يبرا يمجهز مراكز است مكلف دولت ـ 19 ماده

 و اشتغال امكان و يتخصص حرفه به آنان ييآشنا و كار به معتادان منظوراشتغال به رهيغ و يكشاورز مزارع و يصنعت يكارگاهها

 وزارتخانه بيتصو به كه بود خواهد يا نامه نييآ موجب به مراكز نيا اداره. دينما جاديا زندان از خروج از پس درآمد ليتحص

 . ديرس خواهد يستيبهز و يبهدار و يدادگستر:  يها

 منظور به كه شود يم داده مهلت ماه شش قانون نيا بيتصو خيتار از مخدر مواد استعمال به معتاد اشخاص هيكل به ـ 20 ماده

 مذكور مدت يانقضا از پس واال ندينما مراجعه كرد خواهد نييتع يبهدار وزارت كه ييمارستانهايب اي درمانگاه به خود معالجه

 . شد خواهند مجازات و بيتعق



. بود خواهد باطل هيسهم يكارتها و يملغ معتادان به اكيتر هيسهم پرداخت به راجع مقررات قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 21 ماده

 . دينما فراهم مجاز معتادان معالجه و ادياعت ترك يبرا يكاف امكانات و وسائل است مكلف يبهدار وزارت

 به قانون نيا زدهميس و ازدهمي و وهفتم ششم و دوم مواد موجب به كه را ياشخاص ينگاهدار حكم تواند يم دادگاه ـ 22 ماده

 در ينگاهدار. كند صادر دگاهيتبع در)  قانون نيا جدهيه ماده در مندرج اشخاص ياستثنا به( اند شده محكوم ييجنا يحبسها

 و كار ياردوگاهها اي و يكشاورز مزارع و يصنعت يكارگاهها در ديتبع به نيمحكوم. بود خواهد حبس مجازات نيجانش دگاهيتبع

 . داشت خواهند اشتغال رهيغ

 بعادت نيمجرم ريسا و مخدر مواد نيمجرم يبرا را مذكور يها دگاهيتبع كشور مختلف نقاط در سال سه ظرف است مكلف دولت

 . شد خواهد بيتصو و هيته يدادگستر وزارت لهيوس به مذكور يدگاههايتبع نامه نييآ. دينما سيتأس جامعه يبرا خطرناك و

 امكان دارد يطوالن يحبسها به نيمحكوم به اختصاص كه حصار قزل زندان جمله من موجود يزندانها از ياريبس در چون ـ تبصره

 مجازات، حكم صدور ضمن دادگاهها لذا باشد يم موجود يكشاورز مزارع و يصنعت يها كارگاه در انيزندان كار به اشتغال

 . نمود خواهند حيتصر زندان تعاون بنگاه مقررات طبق را زندان به نيمحكوم كار به اشتغال

 شغل، پروانه اخذ كارخانجات، در كارگران اشتغال ،يردولتيغ و يدولت استخدام كشور، از خارج به مسافرت ازدواج، ـ 23 ماده

 وزارت. باشد يم مخدر مواد به ادياعت عدم يگواه ارائه به منوط ،يموتور هينقل وسائط يرانندگ نامه يگواه ،يبازرگان كارت

 . دارد اعالم و نييتع مذكور يگواه صدور يبرا يمراكز ماه شش ظرف است مكلف يبهدار

 يم ـ موضوعه نيقوان طبق ـ گريد صالح مراجع اي و يدادگستر مراجع عهده به قانون نيا در مندرج ميجرا به يدگيرس ـ 24 ماده

 . باشد

 مواد به راجع ميجرا نيمرتكب ومجازات مخدر مواد استعمال و خشخاش كشت منع به مربوط مقررات و نيقوان هيكل ـ 25 ماده

 .باشد يم يملغ قانون نيا ياجرا خيتار از مخدر مواد فهرست به راجع1338 ماه مرداد مورخ نامه بيتصو ياستثنا به مذكور

 


