قاونن مبارزه با مواد مخدر با اصالحات والحاقات

مصوب  ۷۶/۸/۱۷مجمع تشخیص مصلحت نظام
مهراه با اصالحات ۱۳۸۹/۵/۹

ماده  .۱اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
ً
 .۱کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر داروئی.
 .۲وارد کردن ،ارسال ،صادرکردن ،تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 .۳نگهداری ،حمل ،خرید ،توزیع ،اخفاء ،ترانزیت ،عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 .۴دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 .۵استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق ،مگر در مواردی ک ه ق انون مت تینی
کرده باشد.
 .۶تولی د ،س اخت ،خری د ،ف روش ،نگه داری ت ت و ادوات و اب زار مرب وت ب ه س اخت و اس تعمال م واد مخ در ی ا
روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
 .۷قرار دادن یا پناه دادن متهمین ،محکومیت مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئ ی ک ه تح ت تعقینن د و ی ا
دستگیر شده اند.
 .۸امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
 .۹قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا ت ت و ادوات استعمال در محلی به قصد م ته ک ردن
دیگری.
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تنصره .منظور از مواد مخدر در این قانون ،کلیه موادی است که در تصویب نامه راج ع ب ه فهرس ت م واد مخ در مص و
 ۱۳۳۸و اصالحات بعدی تن احصاء یا توسط وزارت بهداشت ،درمان و تموزش پزشکی به عنوان مخدر ش ناخته و اع الم
میگردد.
تنصره  .۲رسیدگی به جرای مواد روانگردانهای صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرای مواد مخدر میباشد.
ماده  .۲هرکس منادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئ ی
به کشت شاهدانه بپردازد عالوه بر امحاء کشت برحتب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
 .۱بار اول ،ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
 .۲بار دوم ۵۰ ،تا  ۵۰۰میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق.
 .۳بار سوم ،صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حنس.
 .۴بار چهارم ،اعدام.
تنصره .هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا متتأجر ملک و یا قائ مق ام ق انونی تنه ا
صورت گرفته است ،شخص دستور دهنده که سنب بوده است به شرت تن که اقوی از مناشر باشد ،به مجازاتهای مقرر
در این ماده محکوم میشود و مناشر که متصدی کشت بوده است ،به  ۱۰تا  ۳۰میلیون ری ال جریم ه نق دی و پ انزده ت ا
چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  .۳هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا ب ذر ش اهدانه را نگه داری ،مخف ی و ی ا حم ل کن د ب ه ی ک
میلیون تا  ۳۰میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد ،در مورد بذر شاهدانه قصد تولید
مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از تنها باید احراز شود.
ماده  .۴هر کس بنگ ،چرس ،گراس ،تریاک ،شیره ،سوخته ،تفال ه تری اک و ی ا دیگ ر م واد مخ در ی ا روانگردانه ای
صنعتی غیردارویی که فهرست تنها به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد را به هر نحوی به کش ور وارد و ی ا ب ه ه ر
طریقی صادر یا ارسال نماید یا منادرت به تولید ،ساخت ،توزیع یا ف روش کن د ی ا در مع رر ف روش ق رار ده د ب ا رعای ت
تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات های زیر محکوم میشود:
 .۱تا پنجاه گرم ،تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق.
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 .۲بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ،از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نق دی و بیت ت ت ا هفت اد و چه ار ض ربه
شالق و در صورتی که دادگاه زم بداند تا سه سال حنس.
 .۳بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ،از پنجاه میلیون ریال تا دویتت میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چه ار
ضربه شالق و سه تا پانزده سال حنس.
 .۴بیش از پنج کیلوگرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تنصره .هرگاه محرز شود مرتکنین جرائ موضوع بند  ۴این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موف ق ب ه توزی ع ی ا
فروش تنها ه نشده و مواد ،بیتت کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروت مذکور تنها را ب ه ح نس اب د و هفت اد و چه ار
ضربه شالق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید .در اوزان با ی بیتت کیل وگرم م رتکنین تح ت ه ر
شرایطی اعدام میشوند.
ماده  .۵هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده  ۴را خرید ،نگهداری ،مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و ب ا توج ه
به مقدار مواد و تنصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
 .۱تا پنجاه گرم ،تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق.
 .۲بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ،پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شالق.
 .۳بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ،پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل ت ا هفت اد و چه ار ض ربه
شالق و دو تا پنج سال حنس.
 .۴بیش از پنج کیلوگرم یا بیتت کیلوگرم ،شصت تا دویتت میلیون ریال جریمه نق دی و پنج اه ت ا هفت اد و چه ار ض ربه
شالق و پنج تا ده سال حنس و در صورت تکرار برای بار دوم عالوه ب ر مجازاته ای م ذکور ،ب ه ج ای جریم ه مص ادره
اموال ناشی از همان جرم ،و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 .۵بیش از بیتت کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ،عالوه بر مج ازات مق رر در بن د  ۴ب ه ازاء ه ر کیل وگرم دو میلی ون ری ال ب ه
مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 .۶بیش از یکصد کیلوگرم ،عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در بندهای  ۴و  ۵حنس اب د و در ص ورت تک رار
اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
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تنصره .مرتکنین جرائ فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باش ند و م واد ب رای مص رخ داخ ل باش د مش مول
مجازاتهای ماده  ۴خواهند بود  .و چنانچه یکی از دو شرت موجود نناشد به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند.
ماده  .۶مرتکنین جرائ مذکور در هر یک از بندهای  ۲ ،۱و  ۳دو ماده  ۴و  ۵در صورت تکرار جرم مذکور در هم ان بن د
یا هر یک از بندهای دیگر ،برای بار دوم به یک برابر و نی  ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتنه های بع د ب ه ترتی ب دو و
نی  ،سه ،سه و نی و ...برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد .مجازات شالق برای بار دوم به بعد ،حدا کیر هفت اد
و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرائ موضوع بندهای مذکور از ماده  ۴میزان م واد ب ه ب یش از پ نج کیل وگرم برس د مرتک ب ب ه
مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم میشود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائ مذکور از دو ماده  ۴و
 ۵یا بندهای مذکور در ماده  ۵مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند  ۴از ماده  ۵محکوم خواهد شد.
ماااده  .۷در ص ورتی ک ه مرتک ب ج رائ م ذکور در م واد  ۴و  ۵از کارکن ان دول ت ی ا ش رکتهای دولت ی و مسست ات و
سازمانها و شرکتهای وابتته به دولت باشد و مط ابق ق وانین اس تخدامی مش مول انفص ال از خ دمات دولت ی نگ ردد
عالوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قنل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفص ال و ب رای
بار سوم به انفصال دائ از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده . ۸هر کس هروئین ،مرفین ،کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل تمید
(ال.اس.دی) ،مت یلن دی ا کت ی م ت تمفت امین (ام.دی.ام.ت .ی ا ا کتتاس ی) ،گام ا هیدروکت ی بوتیری ک اس ید
(جی.اچ.بی) ،فلونیترازپام ،تمفتامین ،مت تمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای ص نعتی غیرداروئ ی
که فهرست تنها به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد را وارد کشور کند و یا منادرت به ساخت ،تولید ،توزیع ،صدور،
ارسال ،خرید یا فروش نماید و یا در معرر فروش قرار دهد و یا نگهداری ،مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توج ه
به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
 .۱تا پنج سانتیگرم ،از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیتت تا پنجاه ضربه شالق.
 .۲بیش از پنج سانتیگرم تا یک گرم ،از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق.
 .۳بیش از یک گرم تا چهار گرم ،از هشت میلیون تا بیتت میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پ نج س ال ح نس و س ی ت ا
هفتاد ضربه شالق.
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 .۴بیش از چهارگرم تا پانزده گرم ،از بیتت میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حنس و سی تا
هفتاد و چهار ضربه شالق.
 .۵بیش از پانزده گرم تا سی گرم ،از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حنس و سی ت ا
هفتاد و چهار ضربه شالق.
 .۶بیش از سی گرم ،اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تنصره  .۱هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ( )۶این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزی ع ی ا
فروش تن ه نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نناشد با جمع شروت مذکور یا عدم احراز قصد توزی ع ی ا
فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و متیر حمل ،دادگاه به حنس ابد و مصادره ام وال ناش ی از هم ان ج رم حک
خواهد داد.
تنصره  .۲در کلیه موارد فوق چنانچه مته از کارکنان دولت یا شرکتهای دولت ی و ش رکتها و ی ا مسست ات وابت ته ب ه
دولت باشد ،عالوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائ از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده  .۹مجازاتهای مرتکنین جرائ مذکور در بندهای  ۱تا  ۵ماده  ۸برای بار دوم یک براب ر و ن ی مج ازات م ذکور در
هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شالق برای بار دوم ب ه بع د ،ح دا کیر هفت اد و
چهار ضربه میباشد.
چنانچه در مرتنه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حک مفت د ف ی ا رر اس ت و ب ه
مجازات اعدام محکوم میشود .حک اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در مالء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتنه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ری ال جریم ه
نقدی ده تا پانزده سال حنس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود.
ماده  .۱۰حذخ شد.
ماده  .۱۱مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به ط ور مت لحانه
اعدام است و حک اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در مالء عام اجرا خواهد شد.
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ماده  .۱۲هرکس مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگ اه ب ازپروری و
نگهداری معتادان وارد نماید ،حتب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد  ۴ت ا  ۹محک وم میگ ردد و در ص ورتی ک ه
مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائ از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و متامحه مأموران ،مواد مخدر به داخل این مرا کز وارد شود م أموران خ اطی ب ه تناس ب ،ب ه
مجازات :الف :تنزل درجه : .انفصال موقت .ج :انفصال دائ محکوم میشوند.
ماده  .۱۳هرگاه کتی واحد صنعتی ،تجاری ،خدماتی و یا محل متکونی خود را برای اننار کردن ،تولید و یا توزی ع م واد
مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور تنها را در اختیار دیگری
بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطالع یا اجازه وی مرتکب این امور شود .موافقت اصولی و پروانه به ره ب رداری واح د
صنعتی یا جواز کتب واحد تجاری و خدماتی مربوت لغو و واحد ی ا واح دهای م ذکور در ای ن م اده ب ه نف ع دول ت ض نط
میگردد.
ماده  .۱۴هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج
میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیتت تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک تا دو س ال ح نس و انفص ال دائ از
خدمات دولتی محکوم میشود .مجازات تکرار این جرم ،دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تنصره .در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد عالوه ب ر مج ازات مق رر در ای ن
ماده ،موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کتب واحد تجاری و خ دماتی مرب وت ب ه م دت ی ک
سال از اعتنار می افتد و در صورت تکرار جرم ،واحد مذکور به نفع دولت ضنط میشود.
ماده .۱۵معتادان مکلفند با مراجعه به مرا کز مجاز دولتی ،غیردولتی یا خصوصی و ی ا س ازمانهای مردمنه اد درم ان و
کاهش تسیب ،اقدام به ترک اعتیاد نمایند .معتادی که با مراجعه به مرا کز مذکور نتنت ب ه درم ان خ ود اق دام و گ واهی
تحت درمان و کاهش تسیب دریافت نماید ،چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاخ میباشد .معتادانی که
منادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند ،مجرمند.
تنصره .۱مرا کز مجاز موضوع این م اده ،ب ر اس اس تییننام های ک ه توس ط وزارتخان ههای بهداش ت ،درم ان و تم وزش
پزشکی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ظرخ مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد میرسد ،تعیین
میشود.
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تنصره .۲وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و ک اهش تس یب ق راردادن معت ادان
بیبضاعت ،تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بتتری قرار ده د .دول ت مکل ف اس ت همهس اله در
لوایح بودجه ،اعتنارات زم را پیشبینی و تأمین نماید.
ماده  .۱۶معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده  ۴و  ۸به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ض ربه
شالق محکوم ،در صورت تکرار برای هر مرتنه هر بار تا  ۷۴ضربه شالق محکوم خواهند شد .در ص ورتی ک ه مرتک ب از
کارکنان دولت یا مسستات و یا ارگانهای دولتی یا وابتته به دول ت باش د ع الوه ب ر مج ازات جریم ه نق دی و ش الق ،ب ه
ً
انفصال دائ از خدمات دولتی محکوم میشود .ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا میتوان د
مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود.
تنصره .۱با درخواست مرا کز مذکور و طنق دستور مقام قضایی ،معت ادان موض وع ای ن م اده مکل ف ب ه اج رای تک الیف
مراقنت بعد از خروج میباشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط ،تهیه و به تص ویب رئ یس
قوة قضاییه میرسد.
تنصره .۲مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گ واهی موض وع م اده ( )۱۵ای ن ق انون،
نتنت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یک ی از مرا ک ز موض وع م اده مزب ور معرف ی نمای د .مرا ک ز
مذک ور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نماین د .در ص ورت تأیی د درم ان و
ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان ،پرونده بایگانی و در غیراینصورت طن ق مف اد ای ن م اده اق دام
میشود .تمدید مهلت موضوع این تنصره با درخواست مرا کز ذی ربط برای یک دوره سهماهه دیگر بالمانع است.
تنصره .۳متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تنصره ( )۲این ماده به حنس از نود و ی ک روز ت ا ش شماه محک وم
میشود.
ماده .۱۷چنانچه اتناع جمهوری اسالمی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری ،حمل یا قاچاق هر مقدار م واد موض وع
این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند ،از زمان قطعیشدن حک به مدت یک ت ا پ نج س ال گذرنام ه تن ان ابط ال و
ممنوعالخروج میشوند و در صورت تکرار ،به مدت پنج تا پ انزده س ال گذرنام ه تن ان ابط ال و ممن وعالخروج میش وند.
صدور هرگونه گذرنامه برای اتناع ایرانی که در خارج از کشور به سنب جرای موضوع این قانون محکوم ش دهاند مش مول
ممنوعیت موضوع این ماده میباشد.
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ماده .۱۸هرکس برای ارتکا هر یک از جرای موضوع این قانون ،اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالی ت
تنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتینانی مالی یا سرمایهگذاری نماید ،در مواردی که مجازات
عمل مجرمانه حنس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکا ای ن ج رم و در س ایر م وارد ب ه ح دا کیر مج ازات
عمل مجرمانه ،محکوم میشود .مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شنکه اعدام خواهد بود.
ماده  .۱۹افراد غیرمعتادی که مواد مخدر استعمال نمایند ،برحتب نوع مواد به شرح ذیل مجازات میشوند:
 .۱استعمال مواد مذکور در ماده ( )۴به بیتت تا هفتاد و چهار ضربه شالق و ی ک میلی ون ت ا پ نج میلی ون ری ال ج زای
نقدی.
 .۲استعمال مواد مذکور در ماده ( )۸به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده  .۲۰هرکس ت ت و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخ در ی ا روانگردانه ای ص نعتی غیرداروئ ی را وارد
کند ،بتازد ،خرید یا فروش کند ،عالوه بر ضنط تنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنج اه ض ربه
شالق محکوم میشود .مرتکنین نگهداری ،اخفاء یا حمل ت ت و ادوات استعمال مواد مخدر ،عالوه بر ضنط تنها به ازاء
هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیتت ضربه شالق محک وم میش وند .عت ایق از ش مول ای ن م اده
متتینی میباشند.
ً
ً
ماده  .۲۱هرکس مته موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا قرار ده د و
یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد ،به یک پنج تا یک دوم مجازات جرمی که مته به تن را فرار یا
پناه داده است محکوم میشود.
در مورد حنس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حنس و ده تا پانزده سال حنس و از سی ت ا هفت اد و چه ار
ضربه شالق محکوم میشود.
تنصره  .۱مجازات اقربای درجه یک مته در هر حال بیش از یک ده مجازات مته اصلی نخواهد بود.
تنصره  .۲در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قض ایی باش د ،ع الوه ب ر مج ازات
مذکور ،از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
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ماده  .۲۲هرکس مته موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در
فرار تنها همکاری و مشارکت نماید ،به نصف مجازات مته یا مج رم اص لی محک وم خواه د ش د .در م ورد ح نس اب د و
اعدام ،مرتکب به ترتیب به ده سال و بیتت سال حنس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم میشود.
تنصره  .۱در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد ب ه مج ازات
مته یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استینای مورد اعدام که مجازات مأمور ،بیت ت و
پنج سال حنس و انفصال دائ از خدمات دولتی خواهد بود.
تنصره  .۲در موارد مش مول دو م اده  ۲۱و  ۲۲در ص ورتیکه م ته اص لی پ س از دس تگیری تنرئ ه ش ود اج رای احک ام
بالفاصله نتنت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه مته اصلی به ج رم خفی فت ری محک وم گ ردد در ه ر ص ورت
محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده  ۳۲این قانون قابل تجدید نظر میباشد.
ً
ً
ماده  .۲۳هر کس عالما و عامدا به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی اقدام کن د
به یک پنج تا نصف مجازات مته اصلی محکوم میشود .در مورد حنس اب د مرتک ب ب ه چه ار ت ا ده س ال و در م ورد
اعدام به هشت تا بیتت سال حنس محکوم میشود.
ماده  .۲۴هر یک از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به محض تگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه
ً
در حوزه روستا مراتب را کتنا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطالع ده د .فرمان دهان پاس گاه ه ا و ح وزه
ً
های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده ب ا تر خ ود ،ب ه اتف اق ده دار ی ا بخش دار و نماین ده
شورای اسالمی روستا در محل کشت حاضر شوند و تن را امحاء و صورتجلته امر را تهیه کنند و همراه مته یا متهم ین
به مراجع ذیصالح قضائی تحویل نمایند.
تنصره .در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کش ت ی ا روئی ده ش ده باش د ،م أمورین( نی روی
انتظامی ،شهرداری ،نیروی مقاومت بتیج منطقه) حتب مورد موظفند به محض تگاهی مراتب را به نزدیکترین پاس گاه
انتظامی و یا پایگاه نی روی مقاوم ت بت یج منطق ه اط الع دهن د و مت بو ن مربوط ه ب ه اتف اق نماین ده مرج ع قض ائی
ذیصالح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده  .۲۵اشخاص مذکور در ماده  ۲۴و تنصره تن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خ ودداری ی ا کوت اهی
کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم ب ه انفص ال دائ از خ دمات دولت ی محک وم
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میشوند .اعضای شورای اسالمی نیز بار اول به شش م اه ت ا ی ک س ال و ب ار دوم ب رای همیش ه از عض ویت ش وراهای
اسالمی محروم میشوند.
ماده  .۲۶هرکس به قصد مته کردن دیگری ،م واد مخ در ی ا روانگردانه ای ص نعتی غیرداروئ ی و ی ا ت ت و ادوات
استعمال تن را در محلی قرار دهد به حدا کیر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ً
ماده  .۲۷هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصالح ،تعمدا و به خالخ واقع مته به یکی از ج رائ
موضوع این قانون نماید به بیتت تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  .۲۸کلیه اموالی که از راه قاچاق م واد مخ در ی ا روانگردانه ای ص نعتی غیرداروئ ی تحص یل ش ده و نی ز ام وال
متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ،به نفع دولت ضنط و مشمول اصل  ۵۳قانون
اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
تنصره  .وسایل نقلیه ای که در درگیری متلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئ ی بدس ت
می تید دادگاه تن را به نفع سازمان عمل کننده ضنط می کند.
ماده .۲۹دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحتا درتمد عمومی واری ز
نمایند.
به منظور تأمین اهداخ طرح ملی منارزه با مواد مخدر ،دولت اعتنار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصو ستاد منارزه
با مواد مخدر را تحت همین عنوان ،سا نه در یحه بودجه کل کشور منظور می نماید.
تنصره .اعتنارات مصو هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ،پس از تنظی به شرح طرحها و فعالیت های اجرایی و
تصویب ستاد ،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و منادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده  .۳۰وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدریا روانگردانهای ص نعتی غیرداروئ ی ش ناخته میش وند ب ه نف ع دول ت
ضنط و با تصویب ستاد منارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد .چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و
اطالع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک تن متترد میشود.
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تنصره  .کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعنیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر ی ا روانگردانه ای ص نعتی
غیرداروئی در وسائل نقلیه می نمایند ،در صورت وقوع یک جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر تن از سه ماه تا
شش ماه حنس و حتب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
ماده  .۳۱محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حک نناش ند بای د ب ه ازای روزی ده ه زار
ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مرا کز اشتغال و حرفه تموزی اقامت نمایند ،در صورتی که طرز کار و رفت ار محکوم ان
در مدت اقامت مذکور شایتته باشد بنا به تقاضا و تشخیص متبو ن اداره مرا کز و موافقت اجرای احکام ،منلغ ف وق ب ه
ازای روزی بیتت تا پنجاه هزار ریال محاسنه میشود.
تنصره  .۱تقتیط جزای نقدی مورد حک پس از اجرای مدت حنس توسط اجرای احکام ،منوت اس ت ب ه اخ ذ وثیق های
معادل تن و تضمین معتنر از طرخ شخص ثالث که مدت تن بیش از سه سال نناشد.
تنصره  .۲طول مدت حنس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
[مادۀ  ۳۲طنق مادۀ  ۵۷۰قانون تیین دادرسی کیفری مصو  ۱۳۹۲نتخ صریح شده است].
[رای وحدت رویه شماره  ۷۴۳دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام خواهی بودن احکام اعدام در جرای مواد مخدر ]

ماده  ۳۲ا احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کش ور و ی ا دادس تان ک ل
کشور قطعی و زم ا جراست  .در سایر موارد چنانچه حک به نظر رییس دیوانع الی کش ور و ی ا دادس تان ک ل کش ور در
مظان تن باشد که بر خالخ شرع یا قانون است و یا تن که قاضی صادر کننده حک ص الح نیت ت  ،ری یس دی وان ع الی
کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حک را دارند لکن وجود این حق مانع قطعی ت و زم ا ج را ب ودن
حک نیتت .
ماده  .۳۳به منظور پیشگیری از اعتیاد و منارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از ه ر قنی ل،
اع از تولید ،توزیع ،خرید ،فروش و استعمال تنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ،ستادی به ریاس ت
رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و تموزش عمومی و تنلیغ علیه مواد مخدر
در این ستاد متمرکز خواهد بود ،اعضای ستاد بشرح زیر میباشند:
 .۱رئیسجمهور
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 .۲دادستان کل کشور
 .۳وزیر کشور
 .۴وزیر اطالعات
 .۵وزیر بهداشت ،درمان و تموزش پزشکی
 .۶وزیر تموزش و پرورش
 .۷رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 .۸فرمانده نیروی انتظامی
 .۹سرپرست دادگاه انقال اسالمی تهران
 .۱۰سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
 .۱۱فرمانده نیروی مقاومت بتیج
 .۱۲وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
تنصره  .۱رئیس جمهور میتواند برای اداره جلتات ستاد منارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تنصره  .۲برای پیشگیری از ارتکا جرائ مواد مخدر ،دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختص اص و
به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابالغ نماید.
ماده  .۳۴به ستاد منارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که براساس ضرورت به تهیه و ت دوین تئ یننام هه ای اجرای ی
مورد نیاز اقدام نماید.
ماده .۳۵هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمتی و اف راد محج ور عقل ی را ب ه ه ر نح و ب ه
مصرخ و یا به ارتکا هر یک از جرای موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به ه ر طری ق مجن ور ب ه مص رخ م واد
ً
مخدر یا روانگردان نماید و یا مواد مذکور را جنرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ون ی براب ر
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حدا کیر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حنس ابد ب ه اع دام و مص ادره ام وال ناش ی از ارتک ا ای ن ج رم محک وم
میشود .در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب ،مرتکب به مجازات مناشر جرم محکوم میشود.
ماده .۳۶در کلیه مواردی که در این قانون ،مرتکنین عالوه بر مجازات ه ای مق رره ب ه مص ادره ام وال ناش ی از ج رای
ً
موضوع این قانون محکوم میشوند ،دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادرهشده را دقیقا در حک یا در حک
اصالحی قید نماید .تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴به با میباشد.
تنصره  .محاک موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد منارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده  .۳۷طول مدت بازداشت موقت بهر حال بیش از  ۴ماه نخواهد بود ،چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منته ی
به صدور حک نشده باشد مرجع صادر کننده قرار ،مکلف به فک و تخفیف قرار ت أمین ف وق میباش د مگ ر تنک ه جه ات
قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزب ور ق رار ابق اء
میشود.
ماده  .۳۸دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در ای ن ق انون را ت ا نص ف ح داقل
مجازات تن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف م ی یاب د .می زان
تخفیف در احکام حنس ابد  ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مج ازات ب ه کمیت یون
عفو ارسال خواهد شد.
تنصره .کلیه محکومینی که پس از صدور حک به نحوی با نیروی انتظ امی ی ا س ازمان عم ل کنن ده همک اری نماین د و
اقدام تنها منجر به کشف شنکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظ امی و ی ا س ازمان عم ل
کننده براساس اسناد مربوطه ،مجازات وی را ضمن اصالح حک سابقالصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده  ۳۹الحاقی .در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها ی ا س وابق بع د از
اجرای قانون منارزه با مواد مخدر سال  ۱۳۶۷منات اعتنار است.
ً
ً
ماده  ۴۰الحاقی .هرکس عالما عامدا به قصد تندیل یا تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی ،من ادرت
به ساخت ،خرید ،فروش ،نگهداری ،حمل ،ورود ،صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قنیل انیدرید استیک ،اس ید
انتر اتیلیک ،اسید فنیل استیک ،کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول ی ک و دو ض میمه ب ه م اده  ۱۲کنوانت یون
منارزه با قاچاق م واد مخ در و داروه ای روانگ ردان مص و م یالدی  ۱۹۸۸و اص الحات و الحاق ات بع دی تن بنمای د،
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همچنین نتنت به ورود ،خرید ،فروش ،ساخت ،مصرخ ،نگهداری ی ا ص دور ک دئین و مت ادون اق دام بنمای د ب ا رعای ت
تناسب و با توجه به مقدار مواد حتب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده  ۵قانون منارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده  .۴۱ساخت ،تولید ،خرید ،فروش ،ارسال ،نگهداری ،ورود ،صدور ،مصرخ و حمل مواد ممنوع حت ب م ورد ب رای
مصارخ پزشکی ،تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ،درمان و تم وزش پزش کی از ش مول ای ن ق انون مت تینی
است.
تنصره  .کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الیفرا به درخواست وزارت بهداشت ،درمان و تموزش پزش کی تح ت نظ ر وزارت
جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد منارزه با موادمخدر ،برای مصارخ دارویی و تأمین داروهای جایگزین بالمانع است.
ماده  .۴۲به قوه قضائیه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئ ی را
به جای زندان در اردوگاه های خاص ( با شرائط سخت و عادی) نگهداری نمایند.
دولت موظف است اعتنارات و تتهیالت و مقررات زم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرخ مدت یک سال تأمین
کند.
تنصره  .۱اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضائیه است.
تنصره  .۲دادگاهها میتوانند به جای کیفر حنس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
ماده .۴۳نیرویانتظامی جمهوری اسالمی ایران اج ازه دارد در چ ارچو موافقتنام ههای ق انونی دو ی ا چندجانن ه ب ین
جمهوری اسالمی ایران و سایر دولتها با مشارکت مأمورین دیگر کش ورها ب ه منظ ور شناس ایی مج رمین موض وع ای ن
قانون ،ردیابی منابع مالی ،کشف طرق ورود یا عنور محمولههای قاچاق از کشور ،کشف وسایل یا مکان کشت یا تولی د ی ا
ساخت مواد مذکور با تنظی طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حک دادستان کل کشور ،محمولههای
تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو تن کش ورها م ورد تعقی ب ق رار داده و پ س از تکمی ل
تحقیقات ،گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضیای که او تعیین میکند تت لی نمای د .هرگون ه تغیی ر در ط رح
عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتنی دادستان کل کشور بالمانع است.
تنصره .۱در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگ ر کش ورها در ط رح عملی ات الزام ی میباش د .ض نط،
جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عنور محمولههای موضوع این ماده از کشور و ی ا اخ ذ ،نگه داری ،اخف ا ،حم ل و ی ا
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تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهی ه وس ایل و تت هیل اق دامات موردنی از توس ط ض ابطان طن ق
موافقتنامههای قانونی دو یا چندجاننه و با رعایت کنوانتیون های الحاقی با حک دادستان کل کشور بالمانع است.
تنصره .۲رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی اس ت ک ه از ط رخ
دادستان کل کشور تعیین میشود.
ماااده .۴۴وزارت اطالع ات مکل ف اس ت ض من جم عتوری اطالع ات زم در زمین ه ش نکههای اص لی منطق های و
بینالمللی قاچاق سازمانیافته مرتنط با جرای موضوع این قانون ،در حوزه اختیارات قانونی نتنت به شناس ایی و تعقی ب
تنها با حک دادستان کل یا قاضیای که او تعیین میکند اقدام و همچنین نتنت به ارائه سرویس اطالع اتی ب ه نی روی
انتظامی و مراجع ذی صالح نیز اقدام نماید.
ماده .۴۵اصالح این قانون توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است.
تنصره  .فهرست مواد مخدر و روان گردان های موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قال ب ط رح ی ا
یحه در مجلس شورای اسالمی به تصویب خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر  ۴۲ماده و  ۲۵تنصره در اجرای بند هشت اصل یکص د و ده ق انون اساس ی در جلت ات متع دد
مجمع مطرح و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۷به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -ا کنر هاشمی رفتنجانی
اصالحیه قانون اصالح قانون منارزه با مواد مخدر مصو  ۱۳۷۶در تاریخ  ۱۳۸۹/۷/۱۰به تائید مقام معظ رهنری رسید.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←

15

