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 م 2020 لسنة (27) رقم بقانون قرار

 والذخائر  النارية األسلحة بشأن م1998 لسنة (2) رقم القانون بتعديل

 

 رئيس دولة فلسطين 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

 م وتعديالته، 2003 وللقانون األساسي المعدل لسنة

 م، بشأن األسلحة النارية والذخائر، 1998لسنة  (2) وبعد االطالع على القانون رقم 

 م وتعديالته، 1960لسنة  (16)وعلى قانون العقوبات رقم 

 م وتعديالته، 1936لسنة  (74)وعلى قانون العقوبات رقم 

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

 وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

 

 :اآلتي بقانون القرار أصدرنا

 ( 1) مادة

 .األصليبالقانون  م، بشأن األسلحة النارية والذخائر، لغايات إجراء هذا التعديل1998لسنة  (2)يشار إلى القانون رقم 

 ( 2) مادة

 :من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي (25)تعدل المادة 

 :مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب .1

 المتداولة قانوناً، أو  بالحبس مدة ال تتجاوز سنة، وبغرامة مالية مقدارها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة .أ

موضوعة على سالح ناري خالفاً ألحكام هذا   بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غير أو زور قصداً رقماً أو عالمة

 .القانون

لمدة خمس سنوات    بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات، وثالث سنوات حبس مع وقف التنفيذ .ب

وال تزيد على عشرة آالف دينار أردني، أو ما   عن ألفي دينار أردنيتبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة ال تقل 

قانوناً، كل من حاز المتداولة  بالعملة  الجهات   يعادلها  ترخيص من  بدون  ذخائر  أو  ناري  نقل سالح  أو  أو حمل 

   .المختصة

ذ لمدة خمس  وقف التنفي  بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات مع  .ج

دينار أردني وال تزيد على عشرين ألف    سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف

قانوناً، المتداولة  بالعملة  يعادلها  أو ما  أو تصرف    دينار أردني،  للغير  أو ذخيرة  نارياً  أو قدم سالحاً  كل من باع 

 .بصورة تخالف أحكام هذا القانون 

وقف التنفيذ لمدة خمس    ن لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات مع بالسج .د

دينار أردني وال تزيد على عشرين ألف دينار    سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وغرامة ال تقل عن عشرة آالف

أو صدر أسلحة نارية أو ذخيرة أو شارك أو تآمر مع  كل من استورد  أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً،

 .وكل من زاول مهنة االتجار باألسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص من الجهات المختصة آخرين على ذلك،

مع وقف التنفيذ لمدة خمس    بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة، وعشر سنوات  .ه

عشرة آالف دينار أردني وال تزيد على عشرين ألف دينار    تهاء العقوبة الفعلية، وغرامة ال تقل عنسنوات تبدأ من ان



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Palestinian Authorities. 

DCAF’s Assistance Programme for the Palestinian Security and Justice Sector  

is supported by the German Federal Foreign Office. 
 

Page 2 of 2 

بالعملة يعادلها  ما  أو  الجهات    أردني،  من  ترخيص  بدون  ذخائر  أو  نارية  أسلحة  من صنع  كل  قانوناً،  المتداولة 

 .المختصة

الفقرة    .2 المنصوص عليها في  العقوبات  إلى  المضبوطةمن ه   (1)إضافة  المادة، تصادر األسلحة  خالفاً ألحكام هذا    ذه 

 .القانون

هذا القانون، تضاف عقوبة   إذا ارتكبت جريمة نصت عليها القوانين النافذة، بواسطة سالح تمت حيازته خالفاً ألحكام .3

 .حيازة السالح إلى عقوبة الجريمة المرتكبة به

للقانون، تضاف   القانوني لها في القوانين النافذة، بسالح تمت حيازته  كل من ارتكب جريمة قتل وفقاً للتوصيف .4 خالفاً 

 .المنصوص عليها قانوناً، بالغة ما بلغت عقوبة حيازة السالح إلى عقوبة الجريمة، ويعاقب بالحد األقصى للعقوبة

 ( 3) مادة

 .في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون،
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