
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

TUX ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 373 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Πυροβόλων "Οπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964 τό κείμενον 

του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 66 τοΰ 1964 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 
ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 57 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ Π ΤΟΥ 1959 ΚΑΙ 85 ΤΟΥ 1963) 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Πυροβόλων 
"Οπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964 και θα άναγινώσκηται 
όμοΰ μετά του περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμου (έν το ΐς εφεξής κα

λουμένου «ό βασικός Νόμος*). 

2 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτω ένθέσεως ευ
θύς μετά τό άρθρον 7 του κάτωθι νέου άρθρου : 
«Μεταφορά 7Α.—(1) Πας όστις, άνευ νομίμου εξουσίας ή αιτ ίας ή 

άπόδειξις τής όποιας θά βαρύνη αυτόν, χρησιμοποιεί ή με
ταφέρει πυροβόλον δπλον οιουδήποτε τύπου δι' δ δεν έχει 
γίνει οιαδήποτε ειδική πρόβ'λεψις έν τω παρόντι Νόμω 
είναι ένοχος αδικήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τ ά δέκα έτη ή μέ πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς όκτακοσίας λίρας ή και μέ άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

(2) Πάς δστις, άνευ νομίμου εξουσίας ή αιτ ίας ή άπό
δειξις τής οποίας θά βαρύνη αυτόν έχει ύπό τόν έλεγχον 
αύτου ή κατέχει πυροβόλον δπλον οιουδήποτε τύπου δι' δ 
δεν έχει γίνει ειδική πρόβλ.εψι.ς έν τω παρόντι Νόμω εΐναι 
ένοχος αδικήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερ
βαίνουσαν τά επτά έτη ή μέ πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
πεντακόσιας λίρας ή και μέ άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, 

(3) Τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον διά παρά
βασιν του εδαφίου (1) ή (2) δύναται επιπροσθέτως νά 
διάταξη τήν δήμευσιν του πυροβόλου δπλου έν σχέσει 
προς τό όποιον ετελέσθη τό αδίκημα». 
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