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یکشنبه،٢٨ آذر ١٣٨٩  
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 Label
شماره ویژه نامه: ١٩١۶۶

سال صفر شماره ١٩١۶۶
اصالحیه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب١٣ 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پیوست يك نسخه از مصوبه مورخ 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « اصالحیه قانون اصالح قانون مبارزه با         

مواد مخدر مصوب1376» كه در تاريخ 10/7/1389 به تائید مقام معظم رھبري (مدظله العالي) رسیده و به رؤساي قواي سه گانه كشور
.ابالغ شده است، جھت انتشار در روزنامه رسمي كشور، ارسال مي گردد

رئیس امور حقوقي و كمیسیونھاي مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ حسن واعظي
شماره4494/م/خ                                               16/9/1389

اصالحیه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376
(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 

ـ در بندھاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و  مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)،1        
(26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان گردان ھاي صنعتي

.غیرداروئي» اضافه گرديد
:ـ تبصره دو به شرح زير به ماده1 قانون الحاق گرديد2         
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.تبصره ـ رسیدگي به جرائم مواد روان گردان ھاي صنعتي غیرداروئي تابع مقررات رسیدگي به جرائم مواد مخدر مي باشد        
:ـ ماده 4 قانون به شرح زير اصالح گرديد3         
ماده4ـ ھر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شیره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان ھاي صنعتي غیرداروئي         

كه فھرست آنھا به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد را به ھر نحوي به كشور وارد و يا به ھر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا
مبادرت به تولید، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دھد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتھاي

:زير محكوم مي شود
ـ در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندھاي (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) به4         

جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء ھزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از ھمان جرم»
.جايگزين گردد

:ـ ماده8 قانون به شرح زير اصالح شد 5         
ماده8 ـ ھر كس ھروئین، مرفین، كوكائین و ديگر مشتقات شیمیايي مرفین و كوكائین و يا لیزرژيك اسید دي  اتیل آمید         

(ال.اس.دي)، متیلن دي اكسي  مت  آمفتامین (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما ھیدروكسي بوتیريك اسید (جي.اچ.بي)، فلونیترازپام،
آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان ھاي صنعتي غیرداروئي كه فھرست آنھا به تصويب مجلس شوراي
اسالمي مي رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، تولید، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار

.دھد و يا نگھداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زير مجازات خواھدشد
:ـ ماده 15 قانون ھمراه با دو تبصره به شرح ذيل اصالح و تصويب گرديد 6         
ماده15ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غیردولتي يا خصوصي و يا سازمان ھاي مردم نھاد درمان و كاھش         

آسیب، اقدام به ترك اعتیاد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواھي تحت درمان و كاھش
آسیب دريافت نمايد، چنانچه تجاھر به اعتیاد ننمايد از تعقیب كیفري معاف مي باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتیاد

.ننمايند، مجرمند
تبصره1ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيین نامه اي كه توسط وزارتخانه ھاي بھداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و         

.تأمین اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تھیه و به تصويب ستاد مي رسد، تعیین مي شود
  
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاھش آسیب قراردادن معتادان بي بضاعت،         

تمام ھزينه ھاي ترك اعتیاد را مشمول بیمه ھاي پايه و بستري قرار دھد. دولت مكلف است ھمه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات الزم را
.پیش بیني و تأمین نمايد

:ـ ماده16 قانون به شرح زير اصالح و با سه تبصره تصويب شد7         
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواھي موضوع ماده (15) و متجاھر به اعتیاد، با         

دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاھش آسیب نگھداري مي شوند. تمديد مھلت براي يك
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دوره سه ماھه ديگر با درخواست مراكز مذكور بالمانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم
.درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع مي باشد

تبصره1ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكالیف مراقبت بعد از         
.خروج مي باشند كه بنابر پیشنھاد دبیرخانة ستاد با ھمكاري دستگاه ھاي ذيربط، تھیه و به تصويب رئیس قوة قضايیه مي رسد

تبصره2ـ مقام قضايي مي تواند براي يك بار با اخذ تأمین مناسب و تعھد به ارائه گواھي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به         
تلعیق تعقیب به مدت شش ماھه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماھیانه

گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأيید درمان و ترك اعتیاد با صدور قرار موقوفي تعقیب
توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غیراين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي شود. تمديد مھلت موضوع اين تبصره با درخواست

.مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماھه ديگر بالمانع است
.تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تكالیف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي شود         
:ـ ماده17 به شرح زير به قانون الحاق گرديد 8         
ماده17ـ چنانچه اتباع جمھوري اسالمي ايران با ھر قصدي اقدام به نگھداري، حمل يا قاچاق ھر مقدار مواد موضوع اين قانون         

به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند و در
صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند. صدور ھرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در

.خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع اين ماده مي باشد
:ـ ماده18 به شرح زير به قانون الحاق گرديد9         
ماده18ـ ھركـس براي ارتكاب ھر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجیر كند يا به خدمت گمارد و يا فعالیت آنھا را         

سازماندھي و يا مديريت كند و از فعالیت ھاي مذكور پشتیباني مالي يا سرمايه گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه
حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم

.مي شود. مجازات سركرده يا رئیس باند يا شبكه اعدام خواھدبود
:ـ ماده35 به شرح زير به قانون الحاق گرديد10         
ماده35ـ ھركس اطفال و نوجوانان كمتر از ھجده سال تمام ھجري شمسي و افراد محجور عقلي را به ھر نحو به مصرف و يا         

به ارتكاب ھر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به ھر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان گردان نمايد و يا مواد
مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونیم برابر حداكثر مجازات قانوني ھمان جرم و در مورد حبس

ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي شود. در صورت ساير جھات ازجمله ترغیب، مرتكب به مجازات مباشر
.جرم محكوم مي شود

:ـ ماده36 قانون به شرح ذيل اصالح و ھمراه با يك تبصره تصويب شد11         
ماده36ـ در كلیه مواردي كه در اين قانون، مرتكبین عالوه بر مجازاتھاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون         

محكوم مي شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حكم يا در حكم اصالحي قید نمايد. تخلف از



2/26/2018 rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=3241

http://rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=3241 4/5

.مقررات مذكور موجب تعقیب انتظامي و محكومیت از درجه4 به باال مي باشد
.تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كلیه احكام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند         
:ـ يك تبصره به شرح زير به ماده41 قانون الحاق گرديد12         
تبصره ماده41ـ كشت شقايق پاپاور سامنیو فرم الي فرا به درخواست وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت         

.جھاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمین داروھاي جايگزين بالمانع است
:ـ ماده43 ھمراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد13         
ماده43ـ نیروي انتظامي جمھوري اسالمي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه ھاي قانوني دو يا چندجانبه بین جمھوري         

اسالمي ايران و ساير دولت ھا با مشاركت مأمورين ديگر كشورھا به منظور شناسايي مجرمین موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي،
كشف طرق ورود يا عبور محموله ھاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا تولید يا ساخت مواد مذكور با تنظیم طرح

عملیاتي و درخواست فرمانده نیروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله ھاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت
ساير كشورھا در قلمرو آن كشورھا مورد تعقیب قرار داده و پس از تكمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي اي
.كه او تعیین مي كند تسلیم نمايد. ھرگونه تغییر در طرح عملیاتي مذكور در حین اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بالمانع است

تبصره1ـ در ھر حال احراز ھويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورھا در طرح عملیات الزامي مي باشد. ضبط، جايگزيني         
كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله ھاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگھداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان
صنعتي غیرداروئي و يا تھیه وسايل و تسھیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه ھاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت

.كنوانسیونھاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بالمانع است
تبصره2ـ رسیدگي به اتھامات متھمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صالحیت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان         

.كل كشور تعیین مي شود
:ـ ماده44 به شرح زير به قانون الحاق گرديد14         
ماده44ـ وزارت اطالعات مكلف است ضمن جمع آوري اطالعات الزم در زمینه شبكه ھاي اصلي منطقه اي و بین المللي قاچاق         

سازمان يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختیارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقیب آنھا با حكم دادستان كل يا
.قاضي اي كه او تعیین مي كند اقدام و ھمچنین نسبت به ارائه سرويس اطالعاتي به نیروي انتظامي و مراجع ذيصالح نیز اقدام نمايد

:ـ ماده45 ھمراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد15         
.ماده45ـ اصالح اين قانون توسط مجلس شوراي اسالمي بالمانع است         
تبصره ـ فھرست مواد مخدر و روان گردانھاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا اليحه در         

.مجلس شوراي اسالمي به تصويب خواھدرسید
اصالحات مذكور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نھم مرداد ماه يكھزار و سیصد و ھشتاد و نه مجمع تشخیص         

.مصلحت نظام به تصويب رسید
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