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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ Ά ρ . 1701 της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμβάσεως περί τοϋ Έλεγχου της 'Αποκτήσεως και Κα
τοχής Πυροβόλων Όπλων ύπό 'Ιδιωτών (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1981 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άριθίμός 29 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊΉΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηίται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 

του 'Ελέγχου της Άποίκτήσεως καΐ Κατοχής Πυροβόλων "Οπλων ύπό τίτλος. 
'Ιδιωτών ('Κυρωτικός) Νόμος του 1981. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόιμω, εκτός έάν εκ του κειμένου προικύπιτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» οηιμαίνει την Εύρωπαΐκήν Σύμβασιν περί του Έλεγ
χου της Άποκτήίσεως και Κατοχής Πυροβόλων "Οπλων όπό 'Ιδιω
τών, της όποιας το κείμενον εν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται 
είς το Μέρος Ι του Πίνακος και έν μεταφράσει είς τήν Έλληνυκήν πίναξ. 
εις το Μέρος 11 του Πίινακος : Μέρος ι 

1 Μέρος 11 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κευμένων 

υπερισχύει το είς το Μέρος Ι του Πίνακος έκίτιθέίμενον κείμενον. 
3. Ή Σύμβασις, την Οποίαν ή Κυπριακή Δημοικρατία υπέγραψε τήν Κύρωσις 

29ην Αυγούστου, 1979 καΐ ενεκρίθη δια της ύπ' αριθμόν 17.960 και Συμβάσεως, 
ή'μειρομηνίαν 17ην Μαΐου, 1979, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. 

(635) 



Ν. 29/81 636 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

EUROPEAN CONVENTION 
ON THE CONTROL OF THE ACQUISITION 

AND POSSESSION OF FIREARMS BY INDIVIDUALS 

The member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity 

between its Members; 
Considering the threat posed by the increasing use of firearms in crime; 
Conscious of the fact that such firearms are often obtained abroad; 
Desirous of instituting on an international scale effective methods of controlling 

the movement of firearms across frontiers; 
Aware of the need to avoid measures that may hamper legitimate international 

trade or result in impracticable or unduly onerous frontier controls that conflict 
with modern goals of freedom of movement of goods and of persons; 

Have agreed as follows: 
CHAPTER I 

Definitions and general provisions 
Article 1 

For the purposes of this Convention: 
(a), "firearm" has the meaning assigned to it in Appendix I to this Convention; 
(b) "person" shall also mean a legal person having a place of business in the 

territory of a Contracting Party; 
(c) "dealer" means a person whose trade or business consists wholly or partly 

in the manufacture; sale, purchase, exchange or hire of firearms; 
(d) "resident" refers to a person who has habitual residence in the territory 

of a Contracting Party within the meaning of Rule No. 9 of the Annex to 
Resolution (72) 1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe. 

. Article 2 
The Contracting Parties undertake to afford each other mutual assistance 

through the appropriate administrative authorities in the suppression of illegal 
traffic in firearms and in the tracing and locating of firearms transferred from the 
territory of' one State to the territory of another. 

Article 3 
Each Contracting Party shall remain free to prescribe laws and regulations 

concerning firearms provided that such laws and regulations are not incompatible 
with the provisions of this Convention. 

Article 4 
This Convention does not apply to any transaction concerning firearms to which 

all the parties are States or acting on behalf of States. 
; CHAPTER II 

Notification of transactions 
Article 5 

1. If a firearm situate within the territory of a Contracting Party is sold, trans
ferred or otherwise disposed of to a person resident in the territory of another 
Contracting Party, the former Party shall notify the latter in the manner provided 
in Articles 8 and 9. 
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2. For the purpose of the application of the provisions of paragraph 1 of this 
Article, each Contracting Party shall take the steps necessary to ensure that any 
person who sells, transfers or otherwise disposes of a firearm situated within its 
territory shall furnish particulars of the transaction to the competent authorities 
of that Party. 

Articel 6 
If a firearm situate within the territory of a Contracting Party is transferred 

permanently and without change in the possession thereof to the territory of another 
Contracting Party, the former Party shall notify the latter in the manner provided 
in Articles 8 and 9. 

Article 7 
The notifications referred to in Articles 5 and 6 shall also be made to the 

Contracting Parties through whose territory a firearm passes in transit, when the 
State from whose territory it is sent deems such information to be useful. 

Article 8 
1. The notifications referred to in Articles 5, 6 and 7 shall be made as expen

ditiously as possible. The Contracting Parties shall use their best endeavours to 
ensure that notification is made prior to the transaction or the transfer to which 
it relates, failing which it shall be made as soon as possible thereafter. 

2. The notifications referred to in Articles 5, 6 and 7 shall, in particular, 
indicate: 

(a) the identity, the number of passport or identity card and the address of 
the person to whom the firearm in question is sold, transferred of other
wise disposed of or of the person who is transferring a firearm permanently 
to the territory of another Contracting Party without change of 
possession; 

(b) the type, make and characteristics of the firearm in question as well as its 
number or any other distinguishing mark. 

Article 9 
1. The notifications referred to in Articles 5, 6 and 7 shall be made between 

such national authorities as the Contracting Parties shall designate. 
2. When appropriate the notifications may be sent through the International 

Criminal Police Organisation (Interpol). 
3. Any State shall, at the time of depositing its instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary Ge
neral of the Council of Europe, indicate the authority to which notifications should 
be addressed. It shall forthwith notify the Secretary General of the Council of 
Europe of any subsequent modification of the identity of such authorities. 

CHAPTER III 
Double authorisation 

Article 10 
1. Each Contracting Party shall take the measures appropriate to ensure that 

no firearm situate within its territory is sold, transferred or otherwise disposed of 
to a person not resident there who has not first obtained authorisation from the 
competent authorities of the said Contracting Party. 

2. This authorisation shall not be granted unless the competent authorities shall 
first have been satisfied that an authorisation in respect of the transaction in 
question has been granted to the said person by the competent authorities of the 
Contracting Party in which he is resident. 

3. If this person takes possession of the firearm in the territory of the Contract
ing Party in which the transaction takes place, the authorisation referred to in 
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paragraph 1 shall only be granted on the terms and conditions on which an authori
sation would be granted in a transaction involving residents of the Contracting 
Party concerned. If the firearm is immediately exported, the authorities referred to 
in paragraph 1 are only obliged to ascertain that the authorities of the Contracting 
Party in which the said person is a resident have authorised this particular tran
saction or such transactions in general. 

4. The authorisations referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article may be 
replaced by an international licence. 

Article 11 
Any State shall, at the time of depositing its instrument of ratification, accep

tance, approval or accession, specify which of its authorities is competent to issue 
the authorisations referred to in paragraph 2 of Article 10. It shall forthwith notify 
the Secretary General of the Council of Europe of any subsequent modification of 
the identity of such authorities. 

CHAPTER IV 
Final provisions 

Article 12 
1. This Convention shall be open to signature by the member States of the 

Council of Europe. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Secretary General of the Council of Europe. 

2. The Convention shall enter into force on the first day of the month follow
ing the expiration of three months after the date of the deposit of the third 
instrument of ratification, acceptance or approval. 

3. In respect of any signatory State ratifying, accepting or approving it sub
sequently, the Convention shall come into force on the first day of the month 
following the expiration of three months after the date of the deposit of its in
strument of ratification, acceptance or approval. 

Article 13 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers 

of the Council of Europe may invite any nonmember State to accede thereto. 
The decision containing this invitation shall be in accordance with Article 20.d 
of the Statute of the Council of Europe and receive the unanimous agreement 
of the member States of the Council of Europe which are Contracting Parties to 
the Convention. 

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General 
of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three 
months after the date of its deposit. 

Article 14 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument 

of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories 
to which this Convention shall apply. 

2. Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secre
tary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other 
territory or territories specified in the declaration and for whose international rela
tions it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. 

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in 
respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means 
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of a notification addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall take 
effect six months after the date of receipt by the Secretary General of·" such 
notification. 

Article 15 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument 

of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of 
one or more of the reservations provided for in Appendix II to this Convention. 

2. Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reservation it has 
made in accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe which shall become 
effective as from the date of its receipt. 

3. A Contracting Party which has made a reservation in accordance with 
paragraph 1 of this Article may not claim the application by.any other Party 
of the provision on which the reservation has been made; it may, however, 
if its reservation is partial or conditional, claim the "application of that provision 
insofar as it has itself accepted it. 

Article 16 
1. The Contracting Parties may not conclude bilateral or multilateral agreements 

with one another on the matters dealt with in this Convention, except in order 
to supplement its provisions or facilitate application of the principles embodied 
in it. 

2. However, should two or more Contracting Parties establish or have already 
established their relations in this matter on the basis of uniform legislation or a 
special system of their own, providing for more extensive obligations, they shall 
be entitled to regulate those relations accordingly notwithstanding the provisions 
of this Convention. 

3. Contracting Parties ceasing in accordance with paragraph 2 of this Article 
to apply the terms of this Convention to their mutual relations in this matter 
shall notify the Secretary General of the Council of Europe to that effect. 

Article 17 
1. The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe 

shall be kept informed regarding the application of this Convention and shall do 
whatever is needful to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may 
arise out of its execution. 

2. The European Committee on Crime Problems may, in the light of future 
technical, social and economic developments, formulate and submit to the Com
mittee of Ministers of the Council of Europe proposals designed to amend or 
supplement the provisions of this Convention and in particular to alter the 
contents of Appendix I. 

Article 18 
1. In the event of war or other exceptional circumstances any Contracting 

Party may make rules temporarily derogating from the provisions of this Con
vention and having immediate effect. It shall forthwith notify the Secretary 
General of the Council of Europe of any such derogation and of its cesser. 

2. Any Contracting Party may denounce this Convention by means of a 
notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such 
denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary 
General of such notification. 

Article 19 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member 

States of the Council and any State that has acceded to this Convention of: 
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(a) any signature; · 
(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or v 

accession; 
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with 

Articles 12 and 13; 
(d) any declaration or notification received in pursuance of the provisions 

of Article 9, paragraph 3 ; 
(e) any declaration or notification received in pursuance of the provisions 

of Article 11; 
(f) any declration or notification received in pursuance of the provisions 

...____■ of Article 14 ; 
"(g) any reservation made in pursuance of the provisions of Article 15, 

paragraph 1 ; 
•(h) the withdrawal of any reservation made in pursuance of the provisions 

of Article 15, paragraph 2 ; 
(i) any notification received in pursuance of the provisions of Article 6, 

paragraph 3, and concerning uniform legislation or a special system ; 
(j) any notification received in pursuance of the provisions of Article 18, 

paragraph 1, and the date on which the derogation is made or ceases^ 
as the case may be; 

(k) any notification received in pursuance of the provisions of Article 18, 
paragraph 2, and the date on which denunciation takes effect. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Convention. 

Done at Strasbourg, this 28th day of June 1978, in English and in French, 
both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited 
in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council 
of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding 
States. 

APPENDIX I 

A. For the purposes of this Convention " firearm " shall mean : 
1; Any object which i. is designed or adapted as a weapon from which a 

shot, bullet or other missile, or a noxious gas, liquid or other substance may be 
discharged by means of explosive, gas or air pressure or by any other means of 
propulsion, and ii. falls within one of the specific descriptions below, it being 
understood that sub-paragraphs (a) to (f) inclusive and (i) include only objects 
utilising an explosive propellant: 

(a) automatic arms; 
(b) short arms with semi-automatic, repeating or. single-shot mechanism ; 
(c) long arms with semi-automatic or repeating mechanism with at least 

one rifled barrel; 
(d) single-shot long arms with at least one rifled barrel; 
(e) long arms with semi-automatic or repeating mechanism and smooth-bore 

barrel(s) only; 
(f) portable rocket launchers ; 
(g) any arms or other instruments designed to cause danger to life or 

health of persons by firing stupefying toxic or corrosive substances ; 
(h) flame-throwers meant for attack or defence; 
(i) single-shot long arms with smooth-bore barrel(s) only; 
(j) long arms with gas propellant mechanism; 
(k) short arms with gas propellant mechanism; 
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(1) long arms with compressed air propellant mechanism; 
(m) short arms with compressed air propellant mechanism; 
(n) arms propelling projectiles by means of a spring only. '■■·.__.■ 

Provided always that there shall be excluded from this paragraph 1 any object 
otherwise included therein which: ' > 

(i) has been permanently rendered unfit for use; 
(ii) on account of its low power is not subject to.control inι the State from 

which it is to be: transferred; : , ' : } ; 

(iii) is designed for alarm, signalling, life saving, animal slaughtering, 
harpooning or for industrial or technical purposes on condition that 
such objects are usable for the stated, purpose only;: 

(iv) on account of its antiquity is not subject to control in the State from 
which it is to be transferred. , . *■ 

2. The firing mechanism, chamber, cylinder or barrel of any object comprised _/ 
in paragraph 1 above. % 

3. Any ammunition specially designed to be discharged by an object comprised 
in subparagraphs (a) to (f) inclusive, (i), Q)i(k) or (n) of paragraph 1 above 
and any substance or matter specially designed to be discharged by an instrument 
comprised in subparagraph (g) of paragraph Γ above. . 

4. Telescope sights with light, beam or telescope sights with electronic light 
amplification device or infrared device provided that they are designed to be 
fitted toany "object comprised in paragraph 1 above. ; ν 

5. A silencer designed to be fitted to any object comprised in paragraph 1 
above. r j ; > * : . 

6. Any grenade, bomb or other missile containing explosive'or incendiary : 

devices. ' . 
B. For the purposes of this Appendix: 
(a) "automatic" denotes a weapon which is capable of firing in bursts,, 

each time the trigger is operated; '.'""'[' 
(b) "semiautomatic" denotes a weapon which fires a.projectile each time 

the trigger alone is operated ; 
(c) "repeating mechanism" denotes a weapon the mechanism of which in 

addition to the trigger must be operated each time the weapon is to 
be fired; '".  r 

(d) " singleshot" denotes a weapon whereof the barrel or barrels must be 
loaded before each shot; 

(e) " short" denotes a weapon with a barrel not exceeding 30 centimetres 
or whose overall length does not exceed 60 centimetres; 

(f) " long " denotes a weapon with a barrel exceeding 30 centimetres whose 
overall length exceeds 60 centimetres. 

APPENDIX II 
Any State may declare that it reserves the right: 
(a) not to apply Chapter II of this Convention in respect of any or more 

of the objects comprised in subparagraphs (i) to (n) inclusive of para
graph 1 or in paragraphs 2, 3, 4, 5 or 6 of Appendix I to this 
Convention ; 

(b) not to apply Chapter III of this Convention; 
(c) not to apply Chapter III of this Convention in respect of any one or 

more of the objects comprised in subparagraphs (i) to (ή) inclusive 
of paragraph 1 or in paragraphs 2, 3, 4, 5 or 6 of Appendix I to this 
Convention; 

(d) not to apply Chapter III of this Convention to transactions between 
dealers resident in the territories of two Contracting Parties. 
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Reservation by the Republic of Cypus: 
The Republic of Cyprus in becoming a Contracting Party to this Convention 

has opted, in accordance with the above Appendix and Article 15(1) of the 
Convention, to reserve the right: 

(a) not to apply Chapter II of the Convention in respect of the objects 
comprised in sub-paragraphs (i) to <n) inclusive of paragraph 1 and 
in paragraphs 3, 4 and 6 of Appendix I of the Convention; 

(b) not to apply Chapter II of the Convention in respect of the objects 
comprised in paragraphs 2 and 5 of Appendix I in so far as they 
comprise parts of or are designed to be fitted to the objects comprised 
in sub-paragraps (i) to (n) inclusive of paragraph 1 of Appendix I of 
the Convention; 

(c) not to apply Chapter III of the Convention. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

ΠΕΡΙ TOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΥΠΟ ΙΔΙΩΤΩΝ 

Τά Κράτη;—ιμέίλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τα υπογράφοντα την πα
ρουσαν, 

θεωρο£«Λτα: δτι δ σκοπός τοΟ Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή έπίτευξις 
μεγαλυτέρας ένότηΐτος μεταξύ των Μελών του' 

Λαμβάνοντα ύπ' δψιν τήν ιάπίειλήν ήτις δημιουργείται δια της αύξανούσης χρη
σιμοποιήσεως πυροβόλων δίπλων εις την διάπραξιν έγκίληιμάΐτων" 

Έ ν έπιγνώσει του γεγονότος δτι τοιαύτα πυροβόλα δπλα συχνάκις προέρ
χονται έκ της άλιλοδαίπης' 

'Επιθυμούντα δπως καθιερώσουν επί διεθνούς κλί'μακος άποτελεαματιΐκάς 
μεθόδους έλεγχου της διακινήσεως πυροβόλων δίπλων δια των συνόρων' 

Ενήμερα της ανάγκης δπως αποφύγουν μέτρα άτινα δυνατόν νά παρακω
λύσουν το νόμιμον διεθνές έμπόριον ή νά οδηγήσουν εις άίπροσφόιρους ή ύπερ
δαίλλόντως επαχθείς συνοριακούς έλεγχους οΐτινες έρχονται είς αντίθεσιν προς 
τους συγχρόνους σκοπούς της ελευθερίας διακινήΐσεως αγαθών και προσώπων, 

Συνεφώνηισαν ώς ακολούθως :— 
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 

Όρισιμοι και γενικαί διατάξεις 
"Αρθρον 1 

Διά τους σκοητούς της παρούσης Συμβάσεως : 
(α) «ττυροβόλον δπλον» έχει την έννοιαν τήν άητοίδυδοίμένην είς αυτό ύπό 

του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως" 
ί(β) «ίπράσωΐπσν» σηιμαίνει έιπίσης ναμικόν πρόσωπον έχον τήν έΐδραν των 

εργασιών του είς τήν έπυκράτειαν Συμβαλλομένου τινός Μέρους' 
(γ) «έμπορος» σηιμαίνει πρόσωπον ούτινος το επάγγελμα ή ή εργασία 

συνίσταται έξ ολοκλήρου ή έν μέρει είς τήν κατασκευήν, πώλησιν, 
άγσράν, άνταλλαγήν η ένοικίασιν πυροβόλων απλών' 

(δ) «κάτοιίκος» αναφέρεται είς πρόσωπον δπερ έχει συνήθη κατουκίαν είς 
τήίν έίπιικιράτειαν Συμβαλλομένου τινός Μέρους έν τη έννοια τοΟ Κα
νόνος 9 του Παραρτήματος της 'Αποφάσεως (72)1 της έξ 'Υπουργών 
'Ειπιτρο'πης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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"Αρθρον 2 
Toe Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν νά παρέχουν εις άλληλα άμοιβαίαν 

συνδρομήν μέσω των αρμοδίων διοικητικών άρχων δια την καΐταστολήν της 
παρανόμου εμπορίας πυροβόλων δπλων καΐ την άνακάλυψιν καΐ έντοπισμόν 
πυροβόλων δπλων μεταφερομένων εκ της επικρατείας ενός Κράτους είς τήν 
έπικράτειαν ετέρου. 

"Αρθρον 3 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος παραμένει ελεύθερον νά θεσπίζη νόμους 

και κανονισμούς περί πυροίβόλων δπλων, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι οι εν λόγω 
νόμοι και κανονισμοί νά μη είναι ασυμβίβαστοι προς τάς διατάξεις της πα
ρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 4 
Ή παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται είς οιανδήποτε συναλλαγήν άφορώ

σαν είς πυροβόλα δπλα είς τήν οποίαν ενδιαφερόμενα μέρη εΐναι Κράτη ή 
ενεργούν διά λογαριασμόν Κρατών. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

"Αρθρον 5 
1. 'Εάν πυροβόλον δπλον εύρισκόμενον εντός της επικρατείας Συμβαλλο

μένου τινός Μέρους πωληιθή, μεταβιβασθή ή άλλως πως διατεθή είς πρόσω
πον δπ©ρ είναι κάτοικος της επικρατείας ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, το 
πρώτον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά ενημέρωση το τελευταΐον κοιτά τον 
εν τοις "Αρθροις 8 και 9 προβλεπόμενον τρόπον. 

2. Προς έφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος "Αρ
θρου, εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά λάβη τά αναγκαία μέτρα 
προς διασφάλισιν δτι πάν πρόσωπον δπερ πωλεί, μεταβιβάζει ή άλλως πως 
διαθέτει πυροβόλον δπλον εύρισκόμενον εντός της επικρατείας αύτου θά πα
ρέχη στοιχεία περί της συναλλαγής προς τάς αρμοδίας αρχάς του Μέρους 
τούτου. 

"Αρθρον 6 
Έάν πυροβόλον δπλον εύρισκόμενον εντός της επικρατείας Σ υμβαλλοιμέ

νου τινός Μέρους μεταφερθή μονίμως και άνευ αλλαγής της κατοχής αύτου 
είς τήν έπικράτειαν ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, τό πρώτον Συμβαλλό
μενον Μέρος οφείλει νά ενημέρωση τό τελευταΐον κατά τον έν τοις "Αρθροις 
8 και 9 προβλεπόμενον τρόπον. 

"Αρθρον 7 
Αϊ έν τοις "Αρθροις 5 και 6 άναφερόμεναι γνωστοποιήσεις θά γίνονται ωσαύ

τως και προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω τής επικρατείας των όποιων πυ
ροβόλον τι δπλον διέρχεται έν διαμετακομίσει, δταν τό Κράτος εκ τής επικρα
τείας του οποίου αποστέλλεται τοΰτο κρίνη τήν πληροφορίαν ταύτην ως χρή
σιμον. 

"Αρθρον 8 
1. Αϊ έν τοις "Αρθροις 5, 6 και 7 άναφερόμεναι γνωστοποιήσεις θά γίνωνται 

τό ταχύτερον δυνατόν. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά καταβάλλουν πασαν προ
σπάθειαν ώστε ή γνωστοποίησις νά γίνεται προ τής συναλλαγής ή τής συνα
φούς προς αυτήν μεταφοράς, έν εναντία δε περιπτώσει ή γνωστοποίηίσις δέον 
νά γίνεται τό ταχύτερον δυνατόν μεταταΰτα. 

2. Αί έν τοις "Αρθροις 5, 6 και 7 άναφερόμεναι γνωστοποιήσεις θά δεικνύουν 
ειδικώτερον : 

(α) τήν ταυτότητα, τον αριθμόν τοΰ διαβατηρίου ή του δελτίου ταυτότη
τος του προσώπου είς τό όποιον πωλείται, μεταβιβάζεται ή άλλως πως 
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διατίθεται το συγκεκριμένον πυροβάλον δπλον ή τοΰ προσώπου δπερ 
. μεταφέρει τό πυρσβόλον δπλον μονίμως εΊς τήϊν έπικράτειαν έτερου 

Συμβαλλοιμένου Μέρους άνευ αλλαγής της κατοχής' 
(β) τόν τύπον, κατασκευήν και χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκε

κριμένου πυροβόλου δπλου, ώς επίσης τον αριθμόν τούτου ή οιονδή
ποτε έτερον διακριτικόν γνώρισμα. 

"Αρθρον 9 
1. Αι εν τοις "Αρθροις 5, 6 και 7 άναφερόιμεναι γνωστοποιήσεις θα γίνωνται 

μεταξύ των εθνικών αρχών άτινας τα Συμβαλλόμενα Μέρη; θα υποδείξουν. 
2. Βίς καταλΙλήλους περιπτώσεις αί γνωστοποιήσεις δύνανται νά άποσίτέλ

λωνται μέσω της Διεθνούς Όργανώσεως Ποινικής Άστυνοίμίας (Ιντερπόλ). 
3. Παν Κράτος κατά την στιγμήν της καταθέσεως του Ιδίου αύτοΰ έγγρα

φου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως οφείλει, διά δηλώ
σεως άητευθυνσμένη,ς προς τον Γενίκόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, να υπόδειξη την αρχήν προς τήν οποίαν δέον να απευθύνονται αί γνωστο
ποιήσεις.. ΤοΟτο οφείλει να πληροφορή πάραυτα τον Γενυκόν Γραμματέα τοΟ 
Συμβουλίου της Ευρώπης περί πάσης μεταγενεστέρας διαφοροποιήσεως της 
ταυτότητος των αρχών τούτων. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III· 
"Αρθρον 10 

1. "Εκαστον Σ υίμβαλλόιμενον Μέρος δέον να λάβη τα κατάλληλα μέτρα 
προς διασιφάλΐσιν δτι ουδέν πυροβόλον δπλον εύ,ρισκάμενον εντός της επικρα
τείας του πωλείται, μεταβιβάζεται ή άλλως πως διατίθεται βίς πρόσωπον μη 
κάτοΐκον αυτής, δπερ δέν έχει λάβει προηγουμένως έξουσιοδότησιν παρά τών 
αρμοδίων αρχών του εν λόγω Συμβαλλοιμένου Μέρους. 

2. Ή έξουσιοδότηίσις αυτή δέν θά χορηγήται έκτος εάν προηγουμένως αί 
άρμόδιαι άρχαί ικανοποιηθούν δτι άναφσρι!κώς προς τήν συγκεκριμένην συν
αλλαγήν έχει χορηγηθή έξουσιοδότησις εις τό εν λόγω πρόσωπον ύπό τών 
αρμοδίων αρχών του Συμβαλλοιμένου Μέρους ούτινος εΐναι κάτοιίκος. 

3. Έάν τό πρόσωπον τούτο λάβη κατοχήν του πυροβόλου όπλου εις τήν έπι
κράτειαν του Συμβαλλομένου Μέρους εις τό όποιον πραγματοποιείται ή συ
ναλλαγή, ή έν παραγράψω 1 αναφερομένη έξουσιοδότησις θά χορηγήται μόνον 
υπό τους δρους και περιορισμούς ύφ' ους θά έχορηγεΐτο έξουσιοδότησις έν 
σχέσει προς συναλλαγήν μεταξύ κατοίκων του ενδιαφερομένου Συμβαλλομέ
νου Μέρους. Έάν τό πυροβόλον δπλον έξάγίέται αμέσως, αί έν παραγράφω 1 
άναφερόμεναι άρχαί υποχρεούνται μόνον νά εξακριβώσουν δτι αί άρχαί του 
Συμβαλλομένου Μέρους ούτινος τό έν λόγω πρόσωπον είναι κάτοικος έχουν 
εξουσιοδοτήσει τήν συγκεκριμένην ταύτη ν συναλλαγήν ή τοιαύτας συναλλαγάς 
έν γένει., 

4. Αί έν παραγράφοις 1 και 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου άναφερόιμεναι εξου
σιοδοτήσεις δύνανται νά αντικατασταθούν ύπό .διεθνούς τίνος άδειας. 

"Αρθρον 111 
Παν Κράτος κατά τήν στιγμήν της καταθέσεως του ιδίου αύτοΰ έγγραφου 

επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, οφείλει νά προσδιορίση 
ποία εκ τών άρχων του είναι αρμοδία διά τήν έκδοσιν τών έν παραγράφω 2 
τοΰ "Αρθρου 10 αναφερομένων έξοϋσΐΌδοΐτήίσεων.. Τούτο οφείλει πάραυτα νά 
πληροφόρηση τον Γενίκόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης περί πά
σης μεταγενεστέρας διαφοροποιήσεως της ταυτότητος τών τοιούτων άρχων. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙVI 1 
ι 

Τελικαί διατάξεις ' 
"Αρθρον 12 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θά εΐναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρα
τών—μελών τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. Αϋτη υπόκειται εις έπικύρωσιν, 
αποδοχήν ή έγκρισιν. Τά έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως κα
τατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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2. Ή Σύμβασις θά άρχίση Ισχύουσα την πρώτην ήμέραν του μηνός δοτις 
έπεται της παρελεύσεως τριών μηνών άπό της ημερομηνίας καταθέσεως του 
τρίτου εγγράφου έίπυκυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 

3. "EiVocvfn παντός ύίπογράψαντος την παροΟσαν Σύμβασιν Κράτους οττερ 
μεταγενεστέρως έπικυροΐ, αποδέχεται ή εγκρίνει ταύτην, ή Σύμβασις θά άρχί
ζη 'ισχύουσα την πρώτην ήμέραν του μηνός όστις έπεται της παρελεύσεως τριών 
μηνών άιπό της ημερομηνίας της καταθέσεως του ιδίου αυτοί) εγγράφου έίττι
κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 

"Αρθρον 13 
1. Μετά την εναρξιν ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, ή εξ Υπουργών 'Επι

τροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται νά προσκαλέση παν Κράτος—μη 
μέλος δίπως προσχώρηση εις αυτήν. Ή περιέχουσα την πρόοικλησυν ταύτην 
άπόψασις δέον νά ληφθή συμφώνως προς το "Αρθρον 20.δ του Καταστατυκου 
τοΟ Συμβουλίου της Εύρώ'πης και νά λάβη την όμόφωνον ψή'φον τών Κρα
τών—ιμελών του Συμβουλίου της Ευρώπης άτινα είναι Συμβαλλόμενα Μέρη 
της Συμβάσεως. 

2. Ή τοιαύτη! προσχώρηίσις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παιρά τώ Γε
νϋκώ Γραμματεΐ του Συμβουλίου της Ευρώπης εγγράφου τινός προσχωρήσεως 
όπερ θα λάβη ίσχύν τρεις μήνας μετά την ήμερομηνίαν τής καταθέσεως του. 

"Αρθρον 14 
1. Πάν Κράτος δύναται, κατά την στιγμήν τής υπογραφής ή τής καταθέσεως 

τοΟ Ιδίου αύτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρή
σεως, νά καθορίση την έπιίκράτειαν ή τάς επικρατείας εις τάς οποίας θά εφαρ
μόζεται ή παρούσα Συμβασις. 

2. Παν Κράτος δύναται, δταν καταθέτη το ίδιον αύτου εγγραφον επικυρώ
σεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε μεταγενεστέ
ραν ήΐμεροιμηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γ'ενικόν Γραμματέα 
του Συμβουλίου τής Ευρώπης νά έπεκτείνη τήν παρουσαν Σ ύμβασιν εις οίαν
δήίποτε έτέραν έπικράτειαν ή έττικρατείας καθοριζόμενος εν τη δηλώσει καΐ 
διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων εΐναι ύπεύθυνον ή διά λογαριασμόν τών 
άποίων είναι έξουσιοδοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα δήλω'σις γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγραφον 
δύναται, άναφορυκώς προς οιανδήποτε εν τη δηλώσει ταύτη μνημονευομένη ν 
έπιίκράτειαν, νά άνακληθή διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενι
κόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή τοιαύτη άνάκλησις λαμβά
νει ίσχύν εξ μήνας μετά τήν ήΐμερομηνίοον λήψεως υπό του Γενικού Γραμματέως 
τής έν λόγω γνωστοποιήσεως. 

"Αρθρον 19 
1. Παν Κράτος δύναται, κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής ή τής κοίκχθέσεως 

του* Ιδίου αύτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρή
σεως, νά δηλώίση οτι επωφελείται μιας ή πλειόνων έικ τών εν τω Παραριτήματι 
II τής παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων επιφυλάξεων. 

2. Πάν Σ υμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά άνακάλέση εν σλω ή έν μέρει τήν 
έ<πιφ6λαξιν είς ην προέβη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγραφον διά 
δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενυκόν Γραμματέα, του Συμβουλίου τής 
Ευρώπης και λαμβανούσης Ισχύν άπό τής ημερομηνίας λήψεως της. 

3. Σ υμβαλλόμενον Μέρος, δπερ προέβη εις έπιφύλαξιν συμφώνως προς τήν 
παράγραφον 1 του παρόντος "Αρθρου, δεν δύναται νά απαίτηση παρ' οιουδή
ποτε έτερου Μέρους τήν έφαρμογήν τής διατάξεως περί τής όΠτοίας διετυπώθη 
ή έπΐίφύλαξις' τούτο δύναται, δμως, εφ' δσον ή έίπιφύλαξίς του είναι μερική ή 
υττό δρους, νά άπαϋτήίση τήν έφαρμογήν τής έν λόγω διατάξεως είς ην εκίτασιν 
απεδείχθη ταύτην δι' εαυτό. 
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"Αρθρον 16 
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δύνανται να συνάπτουν διμερείς ή πολυμε

ρείς συμφωνίας μεταξύ των επί θεμάτων ρυθιμισθέντων δια της παρούσης Συμ
φωνίας, πλην προς τον σκσπόν συμπληρώσεως των διατάξεων αυτής ή διευ
κολύνσεως της εφαρμογής τών περιεχομένων εις αυτήν άρχων. 

2. Έν τούτοις, εάν δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Μέρη. εγκαθιδρύσουν ή 
έχουν ήδη, έγ.καθιίδρύσει τάς σχέσεις των είς το θέμα τούτο επί τη βάσει ομοιο
μόρφου νομοθεσίας ή ειδικού συστήματος της εκλογής των προβλέποντας εύρυ
τέιρας όίποχρεώσεις, ταΟτα θά δικαιούνται νά ρυθμίσουν τάς σχέσεις ταύτας 
αναλόγως, ανεξαρτήτως τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. 

3. Συμβαλλόμενα Μέρη παύοντα συμφώνως προς τήν παράγραφαν 2 του 
παρόντος "Αρθρου νά εφαρμόζουν εις τάς μεταξύ αυτών σχέσεις τους όρους 
της παρούσης Συμβάσεως εις το θέμα τούτο, οφείλουν νά γνωστοποιηθούν 
τοΟτο είς τον Γενικόν Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου της Ευρώπης. 

"Αρθρον 17 
1. Ή έπι τών Εγκληματολογικών Προβλημάτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοΟ 

Συμβουλίου της Ευρώπης θά τηρήται ενήμερος της εφαρμογής της παρούσης 
Συμβάσεως και θά πράττη πάν δ,τι είναι άναγκαΐον προς διευκόλυνσιν φιλι
κής έπιιλύσεως οιουδήποτε προβλήματος σπερ ήθελε προκύψει έκ της εφαρμο
γής αυτής. 

2. Ή επί τών 'Εγκληματολογικών Προβλημάτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύ
ναται, ύίπό το φώς μελλοντικών τεχνικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελί
ξεων, νά διατυπώνη και όποβάλλη προς τήν εξ Υπουργών Έπιιτροπήν του 
Συμβουλίου τής Ευρώπης προτάσεις άποσκοπούσας είς τήν τροποποίησιν ή 
συμπλήρωσιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως και ιδία τήν τροπο
ποίησιν του περιεχομένου τοΟ Παραρτήματος Ι. 

"Αρθρον 18 
1. Είς περίπτωσιν πολέμου ή ετέρων εκτάκτων περιστάσεων πάν Συμβαλ

λάμενον Μέρος δύναται νά θέσπιση κανόνας προσωρινώς καταργουντας τάς 
διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως και έ'χοντας άμεσον ίσχύν. Τούτο οφείλει 
πάραυτα νά γνωιστοποιήση είς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής 
Ευρώπης οιανδήποτε τοιαύτη ν κατάργηισιν και τήν διακοπή ν αυτής. 

2. Παν Σ υμβάλλόιμενον Μέρος δύνοτται νά καταγγείλη τήν παρουοαν Σύμ
βασιν διά γνωστοποιήσεως" απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα του 
Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ή τοιαύτη: καταγγελία λαμβάνει ίσχύν εξ μήνας 
μετά τήν ήιμερσμηνίαν λήψεως υπό τοΟ Γενικού Γραμματέως τής τοιαύτης γνω
στοποιήσεως. 

"Αρθρον 19 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θά γνωστοποιή είς 

τά Κράτη—πμέίλη του Συμβουλίου και είς πάν Κράτος όπερ προσεχώρησεν είς 
τήν παροΟσοη/ Σύμβασιν :| 

(α) πάσαν ύπογραφήν' 
(β) πάσαν κατάθεσιν έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή 

προσχωρήσεως' 
(γ) πάσαν ήμεραμηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμ

φώνως προς τά "Αρθρα 12 καΐ 13' 
(δ) πάσαν δήλω'σιν ή γνωστοποίηοιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς τάς δια

τάξεις τοΟ "Αρθρου 9, παράγραφος 3' 
(ε) πάσαν δήΐλωσιν ή γνωστοποίησιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς τάς δια

τάξεις του "Αρθρου 1'Γ 
(στ) πάσαν δήιλωσιν ή γνωστοποίηση/ ληφθεΐσαν συμφώνως προς τάς δια

τάξεις του "Αρθρου 14* 
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(ζ) πασαν έπιφύλαξιν διατυπωθεΐσαν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
"Αρθρου 15, παράγραφος 1* 

(η) τήν άνάκληφιν πάσης επιφυλάξεως γενομένην συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του "Αρθρου 15, παράγραφος 2' 

(Θ) πάσαν γνωστοποίηση/ ληφθεΐσαν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
"Αρθρου 6, παράγραφος 3, καΐ άφορώσαν εις όμοιόμορφον νομοθεσίαν 
ή είδικόν σύστημα' 

(ι) πάσαν γνωστοποίηίσιν ληφθεΐσαν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
"Αρθρου 18, παράγραφος 1, καθώς καΐ την ήμερομηνίαν καθ' ην αρχί
ζει ή παύει ή κατάργησις, αναλόγως της περιπτώσεως" 

(ια) Ίτασαν γνωστοίποίησιν ληιφθεΐσαν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
"Αρθρου 18, παράγραφος 2, καθώς και τήν ήμερομηνίαν καθ* ην λαμ
βάνει "Ισχύν ή καταγγελία. 

Εις τήν μαρτυρίαν των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Στρασβούργω τήν 28ην 'Ιουνίου, 1978, εις τήν άγγλικήν και 
γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, ε'ίς 
άπλουν άντίγιραφον δπερ θά παραμείνη κατατεθειμένο ν εις τά άρχεΐα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης θά διαβίβαση κεκυρωμένα αντίγραφα ε'ις εκαστον των υπογραφόντων 
και προσχωρούντων Κρατών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Α. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως «πυροβόλον όπλον» θά ση

μαίνη : 

1. Οιονδήποτε άντικείμενον το όποιον ι. είναι έσχεδιασμένον ή διασκίευασμέ
νον ώς δίπλον έκ του όποιου πυροβολισμός, βολίς ή έτερον βλήμα, ή βλαβερών 
άέριον, υγρών ή έτερα βλαβερά ϋλη δύναται νά έκίτοξευθη διά της χρήσεως 
έκρηικτικής ύλης, αερίου ή" πεπιεσμένου αέρος ή διά της χρήσεως ετέρου προ
ωθητικοί) μέσου, καΐ ιι. εμπίπτει εντός μιας των κατωτέρω ειδικών περιγρα
φών, νοουμένου δτι αί υποπαράγραφοι (α) μέχρι (στ), αμφοτέρων συμπερι
λαμβανομένων, καΐ (θ) περιλαμβάνουν μόνον αντικείμενα χρησιμοποιούντα 
έκρηικτικήν υλην ώς προωθητικών μέσον : 

(α) αυτόματα δίπλα* 
(β) βραχέα δπλα μετά ημιαυτομάτου, επαναληπτικού ή μονοσφαίρου μη

χανισμού* 
(γ) μακρά δπλα μετά ημιαυτομάτου ή έπαναληίπΤίκΌυ μηχανισμοί) καΐ 

μετά μιας τουλάχιστον ραβδωτής Κάννης' 
(δ) μονόσφαιρα μαίκρά δπλα μετά μιας τουλάχιστον ραβδωτής κάννης' 
(ε) μαίκρά δπλα μετά ήμιαυτοιμάτου ή επαναληπτικού μηχανισμού και 

μετά λείας κάννης/καννών μόνον* 
(στ) φορητοί έίκτοξευτηρες ροκεττών* 

(ζ) οιαδήποτε δπλα ή έτερα όργανα έ'σχεδιασμένα διά νά θέλουν εις κίν
δυνον τήν ζωήν ή ύγείαν προσώπων διά του πυροβολισμού ναρκωτι
κών τοξιΐκών ή διαβρωτικών ουσιών* 

(η) φλογοβόλα προοριζόμενα διά επιθετικούς ή αμυντικούς σκοπούς* 
(θ) μονόσφαιρα μακρά δπλα μετά λείας κάννης/ίκαννών μόνον' 
(ι) μακρά δπλα μετά μηχανισμού χρησιμοποιούντος άέριον ώς προωθη

τικών μέσον* 
(ια) βραχέα δπλα μετά μηχανισμού χρησιμοποιούντος άέριον ώς προωθη

τικών μέσον* 
(ιβ) μακρά δπλα μετά μηχανισμού χρησιμοποιούντος πεπιεσμένον αέρα 

ώς προωθητικών μέσον* 
(ιγ) βραχέα δπλα μετά μηχανισμού χρησιμοποιούντος πεπιεσμένον αέρα 

ώς προωθητικών μέσον' 
(ιδ) δίπλα έκτοξεύονΤα βλήματα διά της δυνάμεως ελατηρίου μόνον. 

Νοείται πάντοτε δτι θά εξ,αιρήται έκ της παρούσης παραγράφου 1 οιονδήποτε 
άντικείμενον, άλλως περιλαμβανόμενον έν αύτη, το όποιον: 
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(i) έχει μονίμως καταστή άκατάλληλον ιτρός χρήσιν' 
(ϋ) λόγω της μικρας του δυνάμεως δεν υπόκειται είς £λεγχον εις 

την χώραν εκ της όιποίας πρόκειται να μεταφερθή" 
(iii) εΐναι έσχεδιασμένον δια σκοπούς συναγερμού, σηματοδοτή

σεως, διασώσεως ζωών, σφαγής ή καμακϋσματος ζώων ή δια 
'βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ύίπό τον δρον δτι τα τοιαύτα 
αντικείμενα χρησιμοποιούνται δια τους έν λόγω. σκοπούς μόνον* 

,(iv) λόγω τοΟ άρχαιολογικοϋ του ενδιαφέροντος δεν υπόκειται εις 
'ελεγχον εΐς την χώραν εκ της οποίας πρόκειται να μεταφερθή. 

2. Ό πυροδοίτικός μηχανισμός, ή θαλάμη, ό κύλινδρος ή ή κάννη οιουδήποτε 
αντικειμένου το όποιον περιλαμβάνεται εις την παράγραφον 1 ανωτέρω. 

3. Οίαδήίποτε πυρομαχικά είδικώς έ'σχεδιασμένα να έικτοξ'εύωνται ύπό αντι
κειμένου περιλαμβανομένου ε!ς τάς υποπαραγράφους (α) μέχρι (Όΐτ), αμφο
τέρων συμπεριλαμβανομένων, (θ), (ι) , (ια) ή (ύδ) της παραγράφου 1 ανω
τέρω και οιαδήποτε ουσία ή ϋλη είδυκώς έσχεδιασμέίνη: να εκτοξεύεται ύπό αντι
κειμένου περιλαμβανομένου εϊς την ύηττοπαράγραφον (ζ) της παραγράφου 1 
ανωτέρω. 

4. Τηλεσκοπικά! διόίπτραι με δέσμην φωτισμού ή τηλεσκσπιΐκαΙ διόπτραι μετά 
ήλεκτρονίκοϋ ένιίσχυτοΟ φωτισμού ή μηχανισμού υπερύθρων άκτίνων, νοουμέ
νου δτι ταΟτα είναι έσχ'είδιασμένα δια να έφαρμόζωνται είς οίοινδήποτε άΜτι
κείμενον το όποιον περιλαμβάνεται είς την παράγραφον 1 ανωτέρω. 

5. Σιγαστήρ έσχέδιαίσμένος δια να εφαρμόζεται έπί οιουδήποτε αντικειμέ
νου περιλαμβανομένου ε'ίς την παράγραφον 1 ανωτέρω. 

6. Οιαδήποτε χειροιβσμ'βίς, βόμβα ή έτερον βλήμα περιέχον έ'κρηκτικήν 
ΰλην ί] ιέμπρηίστϋκούς μηχανισμούς. 

Β. Δια σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος : 
(α) «αύτόματον» σημαίνει δπλον το όποιον είναι ίκανόν νά πυροβολη ρι

ιπάς είς μίαν έ,κάστην πίεσιν της σκανδάλης' 
(β) «ημιαυτόματον» σημαίνει δπλοίν το όποιον πυροβολεί εν βλήμα είς 

μίαν έχάστην πίεισιν μόνον της σκανδάλης" 
(γ) «Ιέπαναληΐπτϋκός μηχανισμός» σημαίνει δπλον ό μηχανισμός του 

'όποιου, έπιίπροισθέτως προς την σκανδάλην, πρέπει νά τύχη χειρισμού 
ιε!ίς έκάστηίν περίπτωίσιν καθ' ή ν το δπλον πρόκιειται νά πυρο!βολή!στ|* 

(δ) «μονόσφαιρον» σημαίνει δπλον του όποιου ή κάννη ή κάνναι πρέπει 
νά γεμισθουν πριν από εκαστον πυροβολισμόν 

(ε) «βραχύ» σημαίνει δπλον μετά κάννης μη ύπερβαινούοης τά 30 έίκατο
στόμετρα ή του οποίου το συνολικόν μήΐκος δέν υπερβαίνει τά 60 
έίκατοΐστάμετρα* 

(στ), «μακρύ» σημαίνει δπλον μετά κάννης ύπερβαινούοης τά 30 έ'κατο
στόμετρα ή του οποίου το συνολικόν μήκος υπερβαίνει τά 60 έκατο
στόμιείτίρα. „ . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ 
Παν Κράτος δύναται νά δηλώ'ση δτι επιφυλάσσει το δικαίωμα : 

(α) δπως μη έφαρμόζη το Κεφάλαιον 11 τής παρούσης Συμβάσεως άνα
φσρΐκώς προς εν ή πλείονα εκ των αντικειμένων των περιλοομβανο
ιμένων είς τάς υποπαραγράφους (θ) μέχρι (ιΐδ), αμφοτέρων περιλαμ
βανομένων, τής παραγράφου 1 ή είς τάς παραγράφους 2, 3, 4, 5 ή 6 
Ιτου Παραρτήματος Ι τής παρούσης Συμβάσεως* 

(β) δπως μη έφαρμόζη το Κεφάλαιον III τής παρούσης Συμβάσεως* 
(γ) δπως μη έφαρμόζη το Κεφάλαιον III τής παρούσης Συμβάσεως άνα

ψορίκώς προς εν ή πλείονα έ'κ των αντικειμένων των περιλαμβανο
μένων είς τάς υποπαραγράφους (2) μέχρι (ιδ), αμφοτέρων περιλαμβα
νομένων, τής παραγράφου 1 ή είς τάς παραγράφους 2, 3, 4, 5 ή 6 του 
'Παραρτήματος Ι τής παρούσης Συμβάσεως"' 
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(6) διτως μη έφαρμόζη το Κεφάλαιον I I I της παρούσης Συμβάσεως εις 
ισυναλλαγάς μεταξύ έμπορων κατουκούντων είς τάς Επικρατείας δύο 
Συμβαλλομένων Μερών. 

Έπιφύλαξις της Κυπριακής Δηΐμοικ<ρατίας : 
Ή Κυπριακή Δη,μοικρατία καθισταμένη Συμβαλλόμενον Μέρος εις την ως ανω 

Σύ,μβασιν επέλεξε, συμφώνως τω ως άνω ΠαραρτηΙμοπι και τω "ΑρΙθρω 15(1) 
της Συμβάσεως, νά επιφύλαξη .εις εαυτή ν το δικαίωμα : 

,(α); Να μη έφαρμόζη το Κεφάλαιον I I της Συμβάσεως εις δσον άφορα 
τά αντικείμενα τά διαλαμβανόμενα είς τάς υποπαραγράφους (α)—(ιδ) , 
ίπιεριλαίμβανομένης της παραγράφου 1 και εις τάς παραγράφους 3, 4 
και 6 του Παραρτήματος Ι της Συμβάσεως. 

(β) 'Νά μη έφαρμόζη τό Κεφάλαιον I I της Συμβάσεως είς δσον άφορα 
τά άντιΐκ'ειμενα τά διαλαμβανόμενα είς τάς παραγράφους 2 κα ι 5 του 
Παραρτήματος Ι είς τον βαθμόν πού αυτά αποτελούν μέρος ή προ
ορίζονται δι ' έφαρμογήν έπι τών αντικειμένων τών διαλαμβανομένων 
είς τάς υποπαραγράφους (α)—( ιδ) , περιλαμβανομένης της παραγρά
φου 1 του Παραρτήίματος Ι της Συμβάσεως, 

(γ) Νά μή έφαρμόζη τό Κεφάλαιον I I I της Συμβάσεως. 


