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 قاونن مجازات قاچاق اسلحه و هممات و دارندگان سالح و هممات غریمجاز

 1390/6/7 مصوب
 )کلیک کنید ت وزیرانئهی 8/10/1392نامه اجرایی این قانون مصوب  آیینبرای خواندن (

 کلیات .فصل اول 

تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد . ۱ماده
 .غیرمجاز است

زنی و  زنی و غیرگلوهمه مقصود از سالح و مهمات در این قانون انواع سالحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم  از گلوهمه .۲ماده
 .مهمات مربوط به آنها است

سالحهایی که به دهیل مشابهت و کماربرد، قابلیمت جمایگزینی سمالح را دارنمد از حیم   ته از شبهاسلحه هیزری و آن دس تبصره .
کننمد  تمابع احکمام  های آموزشمی و بیهو  گیرند و سالح احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سالح گرم قرار می

 .باشند سالح شکاری می

نواع مواد محترقه، ناریه، منفجر  اع  از نظامی و غیرنظامی، شمیمیایی، رادیواکتیمو، اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از ا .۳ماده
 .ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی و انتظامی است دهند  آور و شوک کنند  و اشک حس کنند ، بی میکروبی، گازهای بیهو 

ج کمردن آنهما از کشمور، سماخت، مونتما ، وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنتمرل بمه کشمور، خمار  .۴ماده
صالح جرم است و مرتکب بمه مجازاتهمای منمدرج در  نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی

  .شود این قانون محکوم می

 سالح و مهمات .فصل دوم 

قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت،  هر کس مرتکب قاچاق سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شکاری یا . ۵ماده
 :شود مونتا ، فرو  یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می

 سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ما  تا دو سال .اهف 

 سالح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال .ب 
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 سالح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا د  سال .پ 

 سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از د  تا پانزد  سال سالح گرم نیمه .ت 

ن ماد  بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشمد مجمازات مرتکمب حسمب ممورد یمک هرگا  موضوع جرم ای تبصره .
 .شود درجه تشدید می

هر کس به طور غیرمجاز سالح گرم یا سردجنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری  . ۶ماده
 :شود به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم مییا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، 

سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ما  یا جزای نقدی از د  میلیون تا بیست  .اهف 
 میلیون ریال

ما  تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیمون تما  سالح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش .ب 
 هشتاد میلیون ریال

 سالح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال .پ 

 به حبس از پنج تا د  سال سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، سالح گرم نیمه .ت 

هرگا  موضوع جرم این ماد  بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه  .تبصر  
 .شود تشدید می

در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسمل  یما سمازمان انمر ی اتممی در ممورد ممواد  .۷ماده
رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتماهی، انبو  بود  است، وی را 

 .نماید حکوم میبه حبس تعزیری از د  تا پانزد  سال م

نامه اجرائی این ماد  ظرف شش ما  در خصوص تعیین جدول انبو  هر یمک از مصمادیا ایمن قمانون توسمر وزارت  آیین .تبصره 
شود و به تصویب هیأت وزیران  های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل ، دادگستری و اطالعات تهیه می کشور با همکاری وزارتخانه

 .رسد می

به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح قرار دهد در مورد سالح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ما  تما  هر کس . ۸ماده
 .شود سه سال و در مورد سالح شکاری به جزای نقدی از پنجا  تا یکصد میلیون ریال محکوم می
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مما   نه اقدام نمایمد و چنانهمه ظمرف سمهدارند  پروانه حمل سالح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروا .۹ماده
شود و مرتکب به جزای نقدی از د  تا بیسمت میلیمون ریمال  پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سالح غیرمجاز تلقی می

 .گردد محکوم می

نه )آرم( سالح را جعل نماید هر کس مبادرت به تغییر در کاهیبر، هوهه و آالت متحرک هر نوع سالح نماید یا شمار  یا نشا .۱۰ماده
شود. چنانهه تغییمر یما جعمل بمه درخواسمت ماهمک اسملحه یما  به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می
 .شود متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می

 اقالم و مواد تحت کنترل .فصل سوم 

هر کس مرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتا  هر یک از آنها اقدام کنمد بمه ترتیمب زیمر بمه  .۱۱ماده
 :شود مجازات تعزیری محکوم می

 مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال .اهف 

 لمواد منفجر  نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا د  سا .ب 

ناریه یا منفجر  غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارز  مواد کشف شد  و در صمورتی  مواد .پ 
 برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ما  تا دو سال که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهر 

 آور به حبس از دو تا پنج سال ند  و اشککن کنند ، بیهو  حس گازهای بی .ت 

 ها )شوکرها(، به حبس از شش ما  تا دو سال دهند  مواد محترقه و شوک .ث 

هر کس به طور غیرمجاز اقالم یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یما بمه توزیمع یما فمرو  آنهما  .۱۲ماده
 :شود اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می

 ا بیست و پنج سالمواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزد  ت .اهف 

 مواد منفجر  نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال .ب 

شمد  و در  مواد ناریه یا منفجر  غیرنظامی، به حبس از شش ما  تا دو سال و جزای نقدی یمک تما دو برابمر ارز  ممواد کشف .پ 
ز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش برداری غیرمجا صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهر 

 ما 
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 آور، به حبس از شش ما  تا دو سال کنند  و اشک کنند ، بیهو  حس گازهای بی .ت 

 ها )شوکرها(، به حبس از نود و یک روز تا شش ما  دهند  مواد محترقه و شوک .ث 

شود مستوجب جزای نقدی از پانصمد همزار  اس  استفاد  میها و مر .خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن تبصره .
ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این مماد  و تبصمر  آن خمارج  ریال تا د  میلیون ریال است. مواد محترقه

 .است

انمر ی اتممی در ممورد  در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل  یما سمازمان. ۱۳ماده
مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقالم یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتماهی، عممد  و انبمو  بمود  اسمت، 

  .نماید چنانهه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می

 ها تشدید و تخفیف مجازات .فصل چهارم 

یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یمک درجمه تشمدید  هرگا  جرائ  موضوع این قانون توسر گرو  سازمان.  ۱۴ماده
 .شود می

 این قانون یا یکی از آنها مسل  باشد، حسب مورد مجازات،( ۱۲و )( ۱۱، )(۶، )(۵هرگا  مرتکبین جرائ  موضوع مواد ) .۱۵ماده
شود و چنانهه در برابر مأموران دوهتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی کمه محمارب شمناخته نشموند، بمه  یک درجه تشدید می

 .شوند حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می

ا  از تماری  چنانهه دارندگان غیرمجاز انواع اسملحه، مهممات، اقمالم و ممواد تحمت کنتمرل، داوطلبانمه ظمرف شمش مم .۱۶ماده
االجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظمامی یما امنیتمی تحویمل دهنمد، از مجمازات مقمرر معماف  الزم
شوند و در صورتی که با سالح مزبور مرتکب جرمی شد  باشند فقر به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جمرم محکموم  می
 .شوند می

ربمر مکلفنمد سمالح  انهه سالح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماد  تحویل گمردد مراجمع ذیچن. ۱تبصره
دهند  آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایر بما صمدور  مذکور را ظرف سه ما  از تاری  تحویل به تحویل

 .جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند

تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائ  تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائ  تعزیمری  .۲تبصره
 .شود درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می
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همکاری متهمان و محکومان جرائ  موضوع این قانون با ممأموران نظمامی، انتظمامی و امنیتمی بمرای کشمف اسملحه،  .۱۷ماده
و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائ  موضوع ایمن قمانون بمه تشمخیص مراجمع قضمائی مهمات، اقالم 

کنند  در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفمت و هشمت  رسیدگی
  .شود موجب معافیت از مجازات قانونی می

 اتسایر مقرر  .فصل پنجم 

شد  موضوع این قانون به موجب حکم  دادگما  بمه نفمع دوهمت  کلیه سالحها، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل کشف. ۱۸ماده
 .شود )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل ( ضبر می

رار مبارز  با این با توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقالم موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استم. ۱۹ماده
معضل و هزوم تأمین امنیت پایدار، دوهت موظف است ساالنه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائ  موضوع این قانون و مقابله 

 .با آنها و اجرای طرحهای ویژ  خلع سالح، اعتبار الزم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسل ، دادگستری و  نامه اجرائی این قانون توسر وزارت کشور با همکاری وزارتخانه ینآی. ۲۰ماده
 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می اطالعات ظرف شش ما  پس از تصویب این قانون تهیه می

و قانون تشدید  ۲۹/۱۲/۱۳۱۲قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ( ۴۵االجراء شدن این قانون، ماد  ) از تاری  الزم .۲۱ماده
قمانون تأسمیس ( ۴۳مماد  )( ۲تبصمر  )( ۲و بنمد ) ۲۶/۱۱/۱۳۵۰مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقهیان مسل  مصموب 

 .گردد هغو می ۲۴/۱۰/۱۳۷۰آوری و فرو  اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب  سازمان جمع

بیست و یک ماد  و هفت تبصر  در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفت  شهریورما  یکهزار و سیصد و نمود  قانون فوق مشتمل بر
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲۳/۶/۱۳۹۰مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاری  

 

  → 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  ←
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