ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ
ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ
178(I)/2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων και Μη

τίτλος.

Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και

113(Ι) του 2004 θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων
91(Ι) του 2005 Όπλων Νόμους του 2004 έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται
56(Ι) του 2007 ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
32(Ι) του 2011. αναφέρονται μαζί ως οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων
Όπλων Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 2) του 2011.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 2 του αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «αεροβόλο» της φράσης
βασικού νόμου.

«αλλά δεν περιλαμβάνει αεροβόλο πιστόλι» (πέμπτη γραμμή) από
τη φράση « καθώς επίσης και αεροβόλο πιστόλι ή περίστροφο·».

Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 4 του
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης
«των εδαφίων (2) και (3)» με τη φράση «των εδαφίων (2),
(3) και (3Α)». και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου 3Α:
«(3Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
όταν για εμπορικούς σκοπούς διενεργείται1

(α) μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία με
σκοπό μόνο τη μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος
ή την εξαγωγή,
(β) εισαγωγή με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε
κράτος μέλος ή την επανεξαγωγή
πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Γ,
που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά ή αεροβόλου
διαμετρήματος πέραν των 4.5 χιλιοστομέτρων και των
προσαρτημάτων

τους,

θα

εφαρμόζεται

η

εκάστοτε

ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση
ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση την υπό αναφορά
νομοθεσία και ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων θα
επιτρέπει ανάλογη μεταχείριση, νοουμένου ότι τα εν λόγω
όπλα ή πυρομαχικά ή προσαρτήματα μέχρι τη μεταφορά
σε κράτος μέλος ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους θα
παραδίδονται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που
ευρίσκονται

εντός

λιμανιού

ή

αεροδρομίου

της

Δημοκρατίας

ή θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες

αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, υπό τους όρους
και τη διαδικασία που καθορίζει ο Διευθυντής σύμφωνα με
την τελωνειακή νομοθεσία:
Νοείται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης των υπό
αναφορά όπλων, πυρομαχικών ή προσαρτημάτων τους,
όπως προβλέπεται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις
της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας αναφορικά με την
κατάσχεση προς δήμευση.».
Τροποποίηση

4.

Το εδάφιο (4) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 5 του ως ακολούθως:
βασικού νόμου.
2

(α) Με την αντικατάσταση της τελείας, στο

τέλος της

υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (γ) αυτού, με άνω
και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να
ζητήσει

την

προσκόμιση

ιατρικού

πιστοποιητικού

ικανότητας από κυβερνητικό ιατρό, όταν πρόκειται για
άτομα που κατά τη γνώμη του δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας ή συνέχιση κατοχής
όπλου.»· και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ε)
αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (εε):
«(εε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για
οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην
παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου και είναι κάτοχος
άδειας ξένης κατοχής, δυνάμει του άρθρου 41 του
παρόντος

Νόμου,

η

άδεια

αυτή

αναστέλλεται

και

παραδίδεται στον Αρχηγό Αστυνομίας μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης στο Δικαστήριο και ανάλογα με το
αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας είτε παύει η
αναστολή της εν λόγω άδειας και αυτή επιστρέφεται στον
κατόχό της είτε καταργείται.».
Τροποποίηση

5.

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 7 του
βασικού νόμου.
(α) Με τη διαγραφή της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της
πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού και την
3

προσθήκη,

αμέσως

μετά,

της

φράσης

«και

της

υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου
(3) του παρόντος άρθρου:»·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου
(3) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό

«(α)

Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Αρχηγός
Αστυνομίας, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει
επ’αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:
Νοείται ότι, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της εν λόγω προθεσμίας, η άδεια θα θεωρείται ως μη
χορηγηθείσα και ο αιτητής θα έχει δικαίωμα προσφυγής
δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου, χωρίς την
απαιτούμενη επίδοση ειδοποίησης από τον Αρχηγό
Αστυνομίας.». και
(γ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3)
αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (vii):
«(vii) εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους
ψυχικής υγείας.».
Τροποποίηση

6.

Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 28

προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως

του βασικού

μετά

νόμου.

«νοουμένου ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) είναι

τη

λέξη

«κυνηγίου»
4

(πέμπτη

γραμμή),

της

φράσης

κάτοχος άδειας κυνηγίου σε ισχύ,».
Τροποποίηση

7.

Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του

του άρθρου 29

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη

του βασικού

φράση «μη πυροβόλο» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή

νόμου.

συλλεκτικό».

Τροποποίηση

8.

του Πρώτου

ακολούθως:

Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.
Formatted: Space After: 0 pt

(α) Με την προσθήκη στην αρχή του σημείου I, αμέσως πιο
πάνω από την Κατηγορία Α αυτού, της φράσης
«Κατηγορίες Πυροβόλων Όπλων».
(β) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της Κατηγορίας Δ
του σημείου I αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά τη
λέξη «δύο» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και το μήκος
των καννών δεν είναι πιο μικρό από 60 εκατοστά ή 24
ίντζες.». και
(γ) με την αντικατάσταση στο υποσημείο (α) του σημείου IV
αυτού, του ορισμού του όρου «βραχύ πυροβόλο όπλο»,
από τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«‘βραχύ πυροβόλο όπλο’ σημαίνει πυροβόλο όπλο του
οποίου η κάννη δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά ή τις 24
ίντζες.».
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