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یکشنبه،٧ آبان ١٣٩۶  
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامه: ٩٩۴

سال ھفتاد و سه شماره ٢١١۵٨
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر 

شماره۶٣٠٣٢/٢١٩                                                                         ١/٨/١٣٩۶
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(١٢٣) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ ١٢/٧/١٣٩۶

و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

شماره٩۴٧٠۴                                                                                ٣/٨/١٣٩۶
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد
مخدر» که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ دوازدھم مھرماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در
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تاریخ ٢۶/٧/١٣٩۶ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ۶٣٠٣٢/٢١٩ مورخ ١/٨/١٣٩۶ مجلس شورای اسالمی واصل
گردیده، جھت اجرا ابالغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی
 

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ٣/٨/١٣۶٧ واصالحات بعدی آن الحاق و

شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصالح می گردد:
ماده۴۵ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد ھستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم
مفسد فی االرض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد
«مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به

حبس و جزای نقدی درجه دو و در ھر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:
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 ھمراه داشته باشند.
مـنظور از سالح در این بنـد، سالح سرد و سالح و مھـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مھمات و دارندگان سالح و مھمات

غیرمجاز مصوب ٧/۶/١٣٩٠ می باشد.
ب ـ درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (١٣٠) قانون مجازات اسالمی مصوب ١/٢/١٣٩٢) یا پشتیبان مالی و یا

سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ھجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی  که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده

سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (٨) این قانون مشروط بر
اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (٨) درصورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت
به مرتکبان، متھمان و مجرمان قبل از الزم االجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندھای (الف)، (ب) یا (پ) نیز

می باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر
شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (٣٨)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نھادھای ارفاقی به استثنای عفو
مقام معظم رھبری مذکور در بند (١١) اصل یکصد و دھم (١١٠) قانون اساسی بھره مند نخواھد شد و درصورتی که حکم به مجازات
بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت

پنج تا ده سال تعلیق کند.



2/26/2018 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=15401

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=15401 3/3

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ دوازدھم مھرماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای
اسالمی تصویب شد و در تاریخ ٢۶/٧/١٣٩۶ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 


