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 قاونن اصالح قاونن مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

 ۱۷/۰۸/۱۳۷۶مصوب 
 ۱۲/۷/۱۳۹۶با آخرین اصالحات تا 

 

 اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:ـ ۱ماده 

 .های صنعتی غیرداروئیگردانروانـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا  ۱
 .های صنعتی غیرداروئیگردانـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان ۲
 .های صنعتی غیرداروئیگردانـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان ۳
 .های صنعتی غیرداروئیگردانردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روانـ دایر کردن یا اداره ک ۴
 .های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشدگردانیا روان ـ استعمال موادمخدر  ۵
صنعتی  هایگرداناستعمال موادمخدر یا روانـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و  ۶

 .غیرداروئی
دستگیرشده  های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یاگردانـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان ۷

 .اند
 .ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان ۸
 .غیرداروئی یا آالت و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری های صنعتیگردانـ قرار دادن مواد مخدر یا روان ۹

و  ۱۳۳۸منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب  ـ۱تبصره 
 .اصالحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعالم می گردد

باشد. )الحاقی های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میگردانرسیدگی به جرائم مواد روان ـ۲تبصره 
 (۹/۰۵/۱۳۸۹مصوب 

های صنعتی غیرداروئی به کشت گردانت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روانهر کس مبادر  ـ۲ماده 
 :شاهدانه بپردازد عالوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد
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 .ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی ۱
 .ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالقـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون  ۲
 .ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق و دوتا پنج سال حبس ۳
 .ـ بار چهارم، اعدام ۴

م قانونی آنها صورت هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقا تبصره ـ
گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم 

میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شالق محکوم خواهد  ۳۰تا  ۱۰می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به 
 .شد

 ۳۰ر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ه ـ۳ماده 
میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا 

 .احراز شود های صنعتی غیرداروئی از آنها بایدگردانروان

های صنعتی گردانهر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان ـ۴ماده
رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسالمی می

فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا 
 (۹/۰۵/۱۳۸۹اصالحی مصوب ) :شودبه مجازاتهای زیر محکوم می

 ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. ۱
پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و در  ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا۲

 صورتی که دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس.
ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق  ۳

 و سه تا پانزده سال حبس.
 بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.ـ ۴

این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها  ۴هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند  تبصره ـ
ابد و هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس 

 اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان باالی بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار  ۴هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده  ـ۵ماده 
 :های زیرمحکوم می شودمواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات
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 .ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق ۱
 .جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شالق ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال ۲
ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو  ۳

 .تا پنج سال حبس
اه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و پنج ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنج ۴

و  تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم عالوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم
 .برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای  ۴ات مقرر در بند ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، عالوه بر مجاز  ۵
 .نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و  ۵و ۴ـ بیش از یکصد کیلوگرم، عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در بندهای  ۶
 .ادره اموال ناشی از همان جرممص

مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای  تبصره ـ
 .خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند ۴ماده 

در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک  ۵و ۴دو ماده  ۳ و ۲، ۱در هر یک از بندهای  مرتکبین جرایم مذکورـ ۶ماده 
از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم 

 .فتاد و چهار ضربه استو... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر ه
میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام  ۴چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 

یا بندهای مذکور در  ۵و ۴و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 
 .محکوم خواهد شد ۵از ماده  ۴مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند  ۵اده م

از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای  ۵ و ۴در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد  ـ۷ماده 
فصال از خدمات دولتی نگردد عالوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول ان

برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می 
 .شود

اتیل آمید هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی  ـ۸ماده 
کستاسی(، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید )جی.اچ.بی(، مت  اس.دی(، متیلن دی اکسی.)ال آمفتامین )ام.دی.ام.آ. یا آ

های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب گردانر مواد مخدر یا روانفلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین )شیشه( و یا دیگ
رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در مجلس شورای اسالمی می

وجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با ت
 (۹/۰۵/۱۳۸۹اصالحی مصوب ) .خواهدشد
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 .ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شالق۱
 .به شالقـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضر  ۲
ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه  ۳

 .شالق
ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد  ۴

 .شالقو چهار ضربه 
ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و  ۵

 .چهار ضربه شالق
 .ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ۶

برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش این ماده ( ۶هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ) ـ۱تبصره 
آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل 

 .خواهد دادکشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم 

در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد،  ـ۲تبصره 
 .عالوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد

برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای  ۸ماده  ۵تا  ۱ای مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بنده ـ۹ماده 
 .بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد

مرتکب درحکم مفسد فی االرض است و به مجازات اعدام چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد 
محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در مال عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد 

ل حبس و مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سا
 .سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می شود

 .حذف شد ـ۱۰ماده 

های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است گردانمجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانـ ۱۱ماده 
 .و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در مال عام اجرا خواهدشد

های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری گردانهر کس مواد مخدر یا روان ـ۱۲ده ما
محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت  ۹تا  ۴معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 

 .باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود

 :هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات
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 .الف : تنزل درجه
 .ب : انفصال موقت

 .انفصال دایم محکوم می شوندج : 

هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا ـ ۱۳ماده 
ذارد و نیز هر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگ  های صنعتی غیرداروئیگردانروان

گاه نماینده مالک بااطالع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد 
 .تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد

مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون   های صنعتی غیرداروئیگردانمخدر یا روانهر کس به منظور استعمال مواد  -۱۴ماده 
تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم 

 .اول خواهد بودمی شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار 

در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده ، تبصره ـ 
موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می 

 .صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شودافتد و در 

نهاد درمان و کاهش های مردممعتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان ـ۱۵ماده 
آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش 

باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به
 (۹/۰۵/۱۳۸۹اصالحی مصوب ) .ننمایند، مجرمند

اشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و های بهدای که توسط وزارتخانهنامهمراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیینـ ۱تبصره 
 .شودرسد، تعیین میتأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می

بضاعت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ـ۲تبصره 
ساله در لوایح بودجه، اعتبارات های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همههای ترک اعتیاد را مشمول بیمهتمام هزینه

 .بینی و تأمین نمایدالزم را پیش

 مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام الزم را به عمل آورد.دولت  ـ۳تبصره 

و متجاهر به اعتیاد، با ( ۱۵فاقد گواهی موضوع ماده )( ۸و )( ۴گردان مذکور در دو ماده )معتادان به مواد مخدر و روان ـ۱۶ماده 
شوند. تمدید مهلت برای در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میدستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه 

ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بالمانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد یک دوره سه

http://www.ekhtebar.com/?p=4022
http://www.ekhtebar.com/?p=4022
http://www.ekhtebar.com/?p=4022
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اصالحی مصوب . )باشدمزبور بالمانع می این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده( ۱۵آماده تداوم درمان طبق ماده )
۹/۰۵/۱۳۸۹) 

با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد  ـ۱تبصره 
 .رسدقوه قضاییه میهای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاهاز خروج می

این قانون، نسبت به ( ۱۵تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده )مقام قضایی می ـ۲تبصره 
تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه 
گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی 

شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با صورت طبق مفاد این ماده اقدام میتعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین
 .ماهه دیگر بالمانع استرای یک دوره سهدرخواست مراکز ذیربط ب

 .شودماه محکوم میاین ماده به حبس از نود و یک روز تا شش( ۲متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره) ـ۳تبصره 

قانون چنانچه اتباع جمهوری اسالمی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این  ـ۱۷ماده 
شوند الخروج میشدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعبه داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی

شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی الخروج میو در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع
 الحاقی) باشد.اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میاز کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهکه در خارج 

 (۹/۰۵/۱۳۸۹ مصوب

هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را  ـ۱۸ماده 
گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهسازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت

اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم  حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره
 (۹/۰۵/۱۳۸۹الحاقی مصوب . )شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبودمی

بر حسب نوع مواد به شرح ذیل های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، گردانافراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان  ـ۱۹ماده 
 :مجازات می شوند

 . به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی ۴ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۱
 . به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی ۸ـ استعمال مواد مذکور در ماده  ۲

های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، گردانهر کس آالت و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان ـ۲۰ده ما
خرید یا فروش کند عالوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شالق محکوم می شود. 
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آالت و ادوات استعمال مواد مخدر، عالوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال  مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل
 .جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شالق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند

ا و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالم ـ۲۱ماده 
دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است 

 .محکوم می شود

از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و 
 .محکوم می شود

 .مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود ـ۱تبصره 

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، عالوه بر مجازات مذکور، از  -۲تبصره 
 .مات دولتی نیز منفصل می شودخد

هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها  ـ۲۲ماده 
 همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب

 .به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می شود

در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا ـ ۱تبصره 
رد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مو

 .انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود

در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بالفاصله نسبت  ۲۲و  ۲۱در موارد مشمول دو ماده  ـ۲تبصره 
حکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری م

 .این قانون قابل تجدیدنظر می باشد ۳۲وفق ماده 

های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم گردانهر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روان ـ۲۳ماده 
د حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مور 

 .سال حبس محکوم می شود

گاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه  ـ۲۴ماده  هر یک از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به محض آ
روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطالع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند 
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باالتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسالمی روستا در محل کشت فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده 
 .حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصالح قضایی تحویل نمایند

اروئیده شده باشد مأمورین )نیروی انتظامی، در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یتبصره ـ 
گاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه  شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه( حسب مورد موظفند به محض آ

ماده اقدام نیروی مقاومت بسیج منطقه اطالع دهند و مسووالن مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصالح وفق مقررات این 
 .نمایند

و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول  ۲۴اشخاص مذکور در ماده  ـ۲۵ماده 
به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای 

 .ر اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسالمی محروم می شونداسالمی نیز با

های صنعتی غیرداروئی و یا آالت و ادوات استعمال آن گردانهر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان ـ۲۶ماده 
 .شد را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد

هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصالح ، تعمدا و به خالف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع  ـ۲۷ماده 
 .این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد

رداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری های صنعتی غیگردانکلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر یا روان ـ۲۸ماده 
قانون اساسی در خصوص  ۵۳موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 

 .اموال دولتی نمی باشد

به دست می آید   عتی غیرداروئیهای صنگردانوسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روانتبصره ـ 
 .دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند

دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، ـ ۲۹ماده 
رد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مو

روزنامه رسمی  ۲۶/۸/۱۳۸۰اصالحی مصوب ) .مخدر را تحت همین عنوان ، ساالنه در الیحه بودجه کل کشور منظور می نماید
 (۲۹/۳/۱۳۸۱مورخ  ۱۶۶۸۹شماره 

اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب  تبصره ـ
ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. )الحاقی مصوب 

۲۶/۸/۱۳۸۰) 
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در شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخ ـ۳۰ماده 
سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطالع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به 

 .مالک آن مسترد می شود

خت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساتبصره ـ 
وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون 

 .ریال جریمه نقدی محکوم می شوند

تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در محکومانی که قادر به پرداخت ـ ۳۱ماده 
زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت 

موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئوالن اداره مراکز و 
 .هزار ریال محاسبه می شود

تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن  ـ۱تبصره 
 .و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد

 .طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود ـ۲تبصره 

 (نسخ صریح شده است ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰طبق مادۀ  ۳۲مادۀ )

 (دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام خواهی بودن احکام اعدام در جرایم مواد مخدر ۷۴۳رای وحدت رویه شماره )

احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی  ـ۳۲ماده 
و الزم االجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خالف 

صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید شرع یا قانون است و یا آن که قاضی 
 .نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و الزم االجرا بودن حکم نیست

های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، گردانبه منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان ـ۳۳ماده 
توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل 

ی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد و کلیه عملیات اجرایی و قضای
 :بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند

 ـ رییس جمهور۱
 ـ دادستان کل کشور۲

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
http://www.ekhtebar.com/?p=17326
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 ـ وزیر کشور۳
 ـ وزیر اطالعات۴
 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی۵
 ـ وزیر آموزش و پرورش ۶
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانـ رییس  ۷
 ـ فرمانده نیروی انتظامی ۸
 ـ سرپرست دادگاه انقالب اسالمی تهران ۹

 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۰
 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج۱۱
 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۲

 .جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نمایدرییس جمهور می تواند برای اداره  ـ۱تبصره 

برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به ـ ۲تبصره 
 .دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابالغ نماید

مورد  آیین نامه های اجراییبه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین  ـ۳۴ماده 
 .نیاز اقدام نماید

هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به  ـ۳۵ماده 
گردان نماید و ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان

برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم یا مواد مذکور را جبرًا به وی تزریق
شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می

 (۹/۰۵/۱۳۸۹الحاقی مصوب ) .شودمرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می

در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین عالوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون  ـ۳۶ماده 
شده را دقیقًا در حکم یا در حکم اصالحی قید نماید. تخلف شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادرهمحکوم می

 (۹/۰۵/۱۳۸۹اصالحی مصوب ) .باشدبه باال می ۴تعقیب انتظامی و محکومیت از درجهاز مقررات مذکور موجب 

 محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. تبصره ـ

ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور  ۴طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ـ ۳۷ماده 
حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی 

 ار ابقامی شود.برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قر 

http://www.ekhtebar.com/?p=14626
http://www.ekhtebar.com/?p=14626
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دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن  -۳۸ماده 
جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس 

 .ر مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شدسال خواهد بود و د۱۵ابد 

کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها  تبصره ـ
روی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نی

 .مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصالح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد

در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه  ـ۳۹ماده 
 . ط اعتبار استمنا۱۳۶۷با موادمخدر سال 

های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت ، خرید، گردانهر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان ـ۴۰ماده 
فروش ، نگهداری ، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل 

کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای  ۱۲ر استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده استیک ، کلرو 
میالدی و اصالحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت،  ۱۹۸۸روان گردان مصوب 

د بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نمای
 .قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد ۵ماده 

ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف ـ ۴۱ماده 
 .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی استپزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز 

فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد ـ کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الیتبصره 
الحاقی مصوب ) .ن بالمانع استکشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزی

۹/۰۵/۱۳۸۹) 

های صنعتی غیرداروئی را به جای گردانبه قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان ـ۴۲ماده 
الزم را زندان در اردوگاههای خاص )با شرایط سخت و عادی( نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیالت و مقررات 

 (۹/۰۵/۱۳۸۹ مصوب الحاقی) برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

 اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .ـ ۱تبصره 

 دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.ـ ۲تبصره 
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های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامهنیروی ـ۴۳ماده
ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، اسالمی ایران و سایر دولت

چاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح های قاکشف طرق ورود یا عبور محموله
های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله

تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا  سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل
کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور ای که او تعیین میقاضی

 .بالمانع است

باشد. ضبط، جایگزینی می میدر هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزا ـ۱تبصره 
های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله

های قانونی دو یا نامهروانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت
 .دجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بالمانع استچن

رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان  ـ۲تبصره 
 .شودکل کشور تعیین می

المللی قاچاق ای و بینهای اصلی منطقهآوری اطالعات الزم در زمینه شبکهوزارت اطالعات مکلف است ضمن جمع ـ۴۴ماده 
یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا سازمان

مچنین نسبت به ارائه سرویس اطالعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصالح نیز اقدام کند اقدام و های که او تعیین میقاضی
 (۹/۰۵/۱۳۸۹ مصوب الحاقی) نماید.

مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم ـ ۴۵ماده 
صورت حسب اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این باشند و به مجازاتاالرض میفیمفسد
مشمولین به حبس »به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به اعدام»مورد 

گردان محکوم رائم مواد مخدر و روانبه حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از ج« ابد
 (۱۲/۷/۱۳۹۶الحاقی مصوب ) :شوندمی

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سالح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سالح گرم و یا 
 .شکاری به همراه داشته باشند

قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مـنظور از سالح در این بنـد، سالح سرد و سالح و مهـمات موضوع 
 .باشدمی ۷/۶/۱۳۹۰مصوب  مهمات غیرمجاز

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%ad%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86/
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یا پشتیبان مالی و یا  (۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  (۱۳۰که مرتکب نقش سردستگی )موضوع ماده )ب ـ درصورتی
 .اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشدگذار را داشته یا از سرمایه

که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از  پ ـ مواردی
 .پانزده سال داشته باشد

این قانون مشروط ( ۸بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده )این قانون مشروط ( ۴ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده )
که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند درصورتی( ۸بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده )

نوط به داشتن یکی از شرایط بندهای )الف(، )ب( یا االجراء شدن این ماده منسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از الزم
 .باشد)پ( نیز می

که حکم به حداقل مجازات قانونی در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتیتبصره ـ 
وط و سایر نهادهای ارفاقی ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشر (۳۸صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده )

که مند نخواهد شد و درصورتیبهره قانون اساسی (۱۱۰اصل یکصد و دهم )( ۱۱استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند )به
تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می

 مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

 (۹/۰۵/۱۳۸۹ مصوب الحاقی) اصالح این قانون توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است. -۴۶ماده 

گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا الیحه در فهرست مواد مخدر و روان تبصره ـ
 مجلس شورای اسالمی به تصویب خواهدرسید.

العالی( به تائید مقام معظم رهبری )مدظله ۱۰/۷/۱۳۸۹در تاریخ  ۱۳۷۶مبارزه با مواد مخدر مصوب اصالحیه قانون اصالح قانون 
 رسید.

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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