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Ό περί Σκοπευτηρίων Νόμος τοΟ 1966, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Κεφ. 57 
11 τοϋ 1959 
8 5 τ ο 0 1963 
6 6 τ ο 0 1 9 6 4 . 

Σκοπευτικόν 
σωματεΐον. 

Κεφ. 112. 

Κεφ. 112. 

'Αριθμός 22 τοΟ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Σκοπευτηρίων Νό

μος του 1966. 
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη αντί

θετος έννοια— 
«πυροδόλον δπλον» έχει τήν εις τόν δρον τοΟτον άποδιδομένην 

έννοιαν ύπό τοΟ άρθρου 2 του περί Πυροβόλων "Οπλων Νόμου' 
«σκοπευτήριον» περιλαμβάνει παν ύποστατικόν ένθα διδάσκεται 

ή ασκείται τό άθλημα της σκοποβολής, διά τοιούτων πυροβόλων 
δπλων, ώς ήθελεν δρισθή κατά προσηρμοσμένων στόχων, πτηνών, 
πήλινων περιστερών, πηλίνων δίσκων, τόξων ή παρομοίων προσηρ
μοσμένων ή κινητών στόχων' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών. 

3.—(1) Ουδέν σκοπευτήριον θά ιδρύεται ή λειτόυργή έκτος ύπό 
σωματείου Ιδρυομένου και λειτουργούντος έπί τη βάσει τοϋ παρόντος 
Νόμου. (Έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «σκοπευτικού σωμα
τείου»). 

(2) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του περί 'Εγγραφής Λε
σχών Νόμου ή οιουδήποτε έν ίσχύϊ Νόμου άφορώντος εις τήν ϊδρυσιν 
και λειτουργίαν σωματείων, σκοπευτικόν σωματεΐον αποτελείται έξ 
επτά τουλάχιστον μελών, έχει έγγραφον καταστατικόν ή Ίδρυτικήν 
πραξιν και εγγράφεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί 'Εγ
γραφής Λεσχών Νόμου, αί διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται έπϊ 
σκοπευτικών σωματείων μέ τάς κάτωθι αποκλίσεις : 

(α) ουδείς δστις συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ περί 
νΓτ D5i?959 Πυροβόλων "Οπλων Νόμου δέν δύναται νά κατέχη ή 
85 TOO 1963 Φ̂ ΡΗ πυροβόλον δπλον δύναται νά είναι μέλος σκοπευ
66 τοϋ 1964. τικού σωματείου" 
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Κεφ. 65 
9το0 1964 

76 του 1965. 

(6) ουδείς δστις κατεδικάσθη δι* αδίκημα διαπραχθέν 
κατά παράβασιν των άρθρων 6 13 ή 14 του περί Προ
στασίας θηραμάτων καΐ 'Αγρίων Πτηνών Νόμου δύ
ναται να εΐναι μέλος σκοπευτικού σωματείου' 

(γ) τά μέλη της Επιτροπής του σκοπευτικού σωματείου 
θα είναι υπεύθυνα δια τήν ασφαλή φύλαξιν καΐ τήν 
έξουσιοδοτημένην χρήσιν οίωνδήποτε δπλων χρησιμο
ποιουμένων διά τήν λειτουργίαν του σκοπευτηρίου* 

(δ) ουδέν μή μέλος τοΟ σκοπευτικοΟ σωματείου δύναται 
νά χρησιμοποίηση οίονδήποτε δπλον έν χρήσει έν τφ 
σκοπευτηρίω πλην εις είδικάς περιπτώσεις οσάκις διε
νεργοΟνται αγώνες ή διαγωνισμοί μεταξύ τών μελών 
του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων. 

(ε) τά πληρωτέα τέλη έπί τη έγγραφη σκοπευτικοΟ σωμα
τείου είναι τά ακόλουθα 

£20.000 
τά ακόλουθα : 

(α) διά τήν αρχική ν έγγραφη ν έφ* άπαξ 
(δ) διά τήν έτησίαν άνανέωσιν της έγγρα

φης £25.000 

4.—(1) 'Ανεξαρτήτως οίασδήποτε διατάξεως τοΟ περί Πυροβόλων 
"Οπλων Νόμου, καΐ τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2)— 

(α) παν μέλος σκοπευτικού σωματείου δύναται νά κατέχη καΐ 
χρησιμοποιή έν τω σκοπευτηρίω διά σκοπούς σκοπευτικής έκ
γυμνάσεως πυροβόλον δπλον τοιούτου τύπου οΐον ήθελεν εγ
κρίνει ό Υπουργός έστω και έάν δέν εΤναι κάτοχος πιστο
ποιητικοΟ έγγραφης ή αδείας έν σχέσει προς τό δπλον τούτο* 

(δ) ή επιτροπή σκοπευτικού σωματείου δύναται διά τους σκο
πούς του σκοπευτηρίου αυτής νά άγοράζη^ άποκτφ ή κατέ
χη, τη έγκρίσει του Υπουργού, μικρόν τυφέκιον (miniature 
rifle) διαμετρήματος ουχί μεγαλυτέρου τών 0.23 έκ. και πι
στολιού ουχί μεγαλυτέρου τών 0.22 έκ. ώς καΐ τά αναγκαία 
διά τήν χρήσιν αυτών πυρομαχικά έστω καΐ έάν δέν κέκτη
ται πιστοποιητικόν έγγραφης ή άδειαν διά τό τοιούτον τυ
φέκιον. 

(2) Παν πυροδόλον ή άλλο δπλον έν χρήσει έν τω σκοπευτηρίω 
πρό οίασδήποτε τοιαύτης χρήσεως εγγράφεται κατά τόν καθωρισμέ
νον τρόπον ύπό του Έπαρχου της επαρχίας έν ή κείται τό σκοπευτή
ριον και αί διατάξεις περί έγγραφης καΐ ετησίας αδείας πυροβόλων 
δπλων εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών. 

(3) Τά έν τω Πίνακι αναγραφόμενα τέλη καταβάλλονται διά τά 
έν αύτώ αναγραφόμενα θέματα. 

Χρ^σις πυ
ροβόλων 
δπλων έν 
τφ σκοπευ
τηρίω. 
Κεφ. 57 
11 του 1959 
85 τοΟ 1963 
66 του 1964. 

ΠΙναξ. 

5. Παν μέλος της 'Αστυνομίας έν στολή δύναται νά είσέρχεται έν είσοδος έν 
τω σκοπευτηρίω προς επιθεώρηση/ καΐ ϊνα βεβαιωθή περί της τηρή σκοπευτηρίω. 
σεως τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου. 

6.—(1) Πας δστις Αδ̂ ήματα. 
(α) Ιδρύει ή λαμβάνει μέρος είς τήν λειτουργίαν ή είναι μέλος 

σκοπευτηρίου ή σκοπευτικού σωματείου ή ένεργεΐ κατά 
παράδασιν τών εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 3* 

(β) χρησιμοποιεί έν οίωδήποτε σκοπευτηρίω πυροβόλον δπλον 
κατά παράβασιν της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 3, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνου
σαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 
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(2) Παν σκοπευτικόν σωματειον δπερ και πας δστις είναι υπεύθυ
νος δια τήν διοίκησιν αύτου δστις επιτρέπει τήν έν τω σκοπευτήριο 
χρήσιν οιουδήποτε πυροβόλου δπλου ή άλλου δπλου μή ορισθέντος 
ή εγκριθέντος έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου είναι ένοχος άδικη . 
ματος καΐ υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα πέντε έτη 
ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέ
ρας τάς ποινάς ταύτας. 

Κανονισμοί. 7. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευο * 
μένους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά τήν καλυτέ 4 
ραν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και άνευ βλάβης 

3 επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης καθορίζοντας 
,τι χρήζει καθορισμού έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου καΐ τά έν 

σκοπευτηρίοις χρησιμοποιηθησόμενα πυροβόλα δπλα καΐ προβλέπον
τας περί της επιβολής φυλακίσεως μή ύπερβαινόύσης τους §ξ μήνας ή f 
προστίμου μή υπερβαίνοντος τάς εκατόν λίρας ή άμφοτέρας τάς ποι
νάς ταύτας δι* οίανδήποτε παράβασιν ή μή συμμόρφωσιν προς οιαν
δήποτε των διατάξεων τών Κανονισμών. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 4 (3).) 

£ μίλς 
(α)—(ί) Δι* έγγραφήν δπλου ή πυροβόλου δπλου— 

έφ* άπαξ 0.250 
(ii) Δι' άντίγραφον πιστοποιητικού έγγραφης δπλου 

ή πυροβόλου δπλου 0.100 
(β)—(i) Δι* άδειαν κατοχής δπλου ή πυροβόλου δπλου— 

ετησίως 1.250 
(Η) Δι* άντίγραφον αδείας κατοχής δπλου ή πυροβό

λου δπλου 0.100 

\ 


