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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Πυροβόλων "Οπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του
1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 85 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ .
ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 5 7 .
11 του 1959.

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Πυροβόλων
"Οπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, θα άναγινώσκηται δε
όμοϋ μετά του περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμου (έν τοΐς εφεξής ανα
φερομένου ώς ό «βασικός Νόμος»).

Άντικατάστασις
ώρισμένων
λέξεων τοΰ
βασικού
Νόμου.

2. Ό βασικός Νόμος δια τοΟ παρόντος τροποποιείται δια της αντι
καταστάσεως των ακολούθων λέξεων δι' ετέρων τοιούτων. Αϊ λέξεις
«Κυβερνήτης έν Συμβουλίω» αντικαθίστανται ε'ις πάσαν περίπτωσιν
δια των λέξεων «Ύπουργικόν Συμβούλιον», ή λέξις «Κυβερνήτης»
δια των λέξεων «Υπουργός Εσωτερικών» εις πάσαν περίπτωσιν πλην
έν άρθροις 4 και 14 ένθα αντικαθίσταται δια των λέξεων «Ύπουργι
κόν Συμβούλιον», εις πάσαν δε περίπτωσιν ή λέξις «Διοικητής» αντι
καθίσταται διά της λέξεως «"Επαρχος» ή δε λέξις «Αποικία» δια της
λέξεως «Δημοκρατία».

ΤροτιοποΙησις τοΰ
άρθρου 5
τοΰ δασικοΰ
Νόμου.

3 . Το εδάφιον (1) του άρθρου 5 του βασικοϋ Νόμου διά του παρόν
τος τροποποιείται διά της έν τω τέλει αυτού* προσθήκης τής ακο
λούθου επιφυλάξεως :
«Νοείται δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται διακριτικήν
έξουσίαν δπως, διά Διατάγματος αύτοΟ δημοσιευομένου έν τη έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, θέτη δι' ώρισμένην χρονικήν
περίοδον περιορισμούς επί τής εισαγωγής πυροβόλων δπλων ή έπί
του άριθμοΰ των είσαχθησομένων πυροβόλων δπλων διά τήν προ
φύλαξιν των θηραμάτων ή άλλως πως».

Τροποποίησις τοΰ
άρθρου 8
τοΰ βασικοΰ
Νόμου.

4 . Το εδάφιον (2) του άρθρου 8 τοΰ βασικού Νόμου διά του πα
ρόντος καταργείται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου :
«(2) —(α) Έ ά ν μετά τήν πάροδον τής ετησίας περιόδου, πυρο
βόλον δπλον κατατεθέν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του εδαφίου (1)
του παρόντος άρθρου είναι εισέτι κατατεθειμένον, τούτο θά υπό
κειται είς τήν άκόλουθον μεταχείρισιν :
(i) Εις τον κύριον, κάτοχον ή καταθέτην αύτου και είς τήν τελευ
ταίαν γνωστήν διεύθυνσιν αύτοΟ θά έπιδίδηται είδοποίησις
έν τω τύπω «Στ» του Παραρτήματος"
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(ϋ) Έ ά ν μετά την πάροδον της εν τη τοιαύτη ειδοποιήσει καθορι
ζομένης νέας προθεσμίας, ήτις έν ουδεμία περιπτώσει θά
ύπερβαίνη τους τρεις μήνας άπό τής ημερομηνίας της ειδο
ποιήσεως, το πυροβόλον δπλον είναι εισέτι κατατεθειμένο ν, 6
ανώτερος αξιωματικός τής Αστυνομίας ή Χωροφυλακής θα
προβαίνη εις την δια δημοσίου πλειστηριασμού πώλησιν αυ
τού, διενεργούμενη ν εις ήμερομηνίαν καθοριζομένην έν τη
τοιαύτη ειδοποιήσει'
(in) Τό προκύπτον έκ τής πωλήσεως ποσόν, αφαιρουμένων απάν
των των νομίμως διενεργηθέντων δια τήν πώλησιν εξόδων,
ανήκει εις τον κύριον του δπλου.
(β) Ό ανώτερος αξιωματικός τής 'Αστυνομίας ή Χωροφυλακής,
ή οιοσδήποτε έτερος ενεργεί έκ μέρους αυτών, κέκτηται έξουσίαν
μεταβιβάσεως τής κυριότητος τοΟ πυροβόλου δπλου είς τόν άγο
ραστήν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου, έν περι
πτώσει απουσίας ή αρνήσεως του κυρίου δπως πράξη οϋτω».
5. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου Π του βασικού Νόμου δια του πα
ρόντος τροποποιείται δια τής παρεμβολής των λέξεων «τη καταβολή
τέλους διακοσίων πεντήκοντα μίλς» αμέσως μετά τήν λέξιν «πιστό
ποιητικόν» έν τη έβδομη γραμμή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
("Αρθρον 8 (2)),
ΕΝΤΥΠΟΝ «ΣΤ»

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΠΛΟΥ
Προς

Πληροφορεΐσθε δτι τό πυροβόλον δπλον
(εκτίθενται τά στοιχεία των πιστοποιητικών τοΟ πυροβόλου, κ.λ.π.)
κατατεθέν τη
έν
είναι εισέτι κατατεθειμένον, και
είδοποιεΐσθε δτι έκτος έάν λάβετε τά απαραίτητα μέτρα διά τήν £κ
δοσιν αδείας πυροβόλου δπλου εντός
(καθορίζεται ή προθεσμία ήτις δέν δύναται νά ύπερβαίνη τους τρεις
μήνας) άπό τής ημερομηνίας τής παρούσης, τούτο θά πωληθή διά
δημοσίου πλειστηριασμού διενεργηθησομένου τη
(καθορίζεται ή ημερομηνία ήτις δύναται νά είναι οιαδήποτε ημερο
μηνία μετά τήν πάροδον τής ανωτέρω προθεσμίας), τό δε προκύπτον
έκ τής πωλήσεως ποσόν, αφαιρουμένων απάντων των νομίμως διενερ
γηθέντων διά τήν πώλησιν εξόδων, θά καταβληθή ή τεθή είς τήν διά
θεσιν υμών έν
Ημερομηνία

'Ανώτερος Αξιω ματικός
Άστυνομίας/Χωροφυλακής.
Σταθμός.

Τροποποί
ησιςτοϋ
^ζ^, 1
Νόμου.

