Ν. 84/83

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 1915 της 19ης ΔΕΚΕΜΒ ΡΙΟΥ 1983
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας συμφωνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 84 του 1983
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ 'ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΟΝ
Η Β ουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο -παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ερευνητικών Επι
τροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγιγνώσκεται
ομού μετά του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (εν τοις εφεξής
αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»).

Συνοπτικός
τίτλος,
κεφ. 44
37 του 1982.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διό: της εν αυτώ προσθήκης, Τρσποποίησις
ϊου
ευθύς μετά το άρθρον 7 αυτού, των ακολούθων νέων άρθρων :
βασικού
«Αδικήματα

καιποιναΐ.

7 Λ Α\ π
'
/ Α (1) Μ α ς ΟΟτίς—

νόμου δια της
εν αυτώ

£ α ) παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε οδη προσθήκης
yiav της Επιτροπής εκδιδομένην δυνάμει των ^ ^
διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος ;Νόμου'
(Ρ) παρεμποδίζει ή πειράται να παρεμπόδιση οιον
δήποτε πρόσωπον όπως εμφανισθή ενώπιον ή εξε
τασθή υπό της Επιτροπής"
ι ( γ ) εντός του οικήματος ένθα διεξάγονται o ci εργα
< σίαι της Επιτροπής δεικνύει έλλειψιν σεβασμού
προς ή εν σχέσει με τας εργασίας της Επιτροπής,
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, εν περιπτώσει κατα
δίκης, εις φυλάκισιν διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους
έξ μήνας ή εις χρηματΐκήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας
εκατόν λίρας ή εις αμφοτέρας τ α ς ποινας.
(2) Εν οιαδήποτε των εν τω εδαφίω (1) περιπτώσεων
ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει έκθεσιν των γεγο
νότων εις τον Γενικόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διά
τ α περαιτέρω.
7Β. Παν μέλος της Επιτροπής δεν ευθύνεται αστΐκώς Αστική
δι* οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτού κατά την εκτέ ευθύνη;
λεσίν των καθηκόντων του.».
Επιτροπής.
(973)

