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Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 119(Ι) του 2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ερευνητικών Επιτροπών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί

Κεφ. 44.

Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός

37 του 1982

νόμος»).

84 του 1983.
Τροποποίηση του άρθρου

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

7 του βασικού νόμου.

(α) Με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (α) αυτού σε παράγραφο
(αα) και την προσθήκη αμέσως πριν από αυτή της ακόλουθης νέας παραγράφου
(α):
«(α) να συγκεντρώνει οποτεδήποτε κάθε έγγραφο ή στοιχείο που θεωρεί
αναγκαίο ή επιθυμητό να εξασφαλίσει ή εξετάσει, τα οποία διατηρεί υπό την
κατοχή και φύλαξή της, έστω και αν δεν έχουν κληθεί οποιαδήποτε πρόσωπα να
καταθέσουν ενώπιον της »·

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού της ακόλουθης
νέας παραγράφου (ββ):
«(ββ) να ενεργεί αυτοψία ή να διατάσσει
πραγματογνωμοσύνη με τους όρους και τις
διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές
διατάξεις του περί Ποινικής
Κεφ. 155.
93 του 1972

Δικονομίας Νόμου »·
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2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009
111(Ι) του 2011.

(γ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού των λέξεων «στην
Αποικία» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «στη Δημοκρατία ή στο
εξωτερικό»·

(δ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) αυτού των λέξεων
"διακόσιες πενήντα λίρες" (όγδοη γραμμή), με τις λέξεις και τον
αριθμό «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)»·

(ε)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) αυτού των λέξεων
«διακόσιες πενήντα λίρες» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις
και τον αριθμό «δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)»

(στ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) αυτού της λέξης «Να»
(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «να»
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(ζ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου (ζζ):
«(ζζ) να αναθέτει τη διενέργεια ορισμένων ειδικά κατονομαζόμενων
πράξεων έρευνας σε πρόσωπα που παρακάθηνται ως εκτιμητές ή σε
δικαστές ή σε πρώην δικαστές ή, σε περίπτωση που η διενέργεια
πράξεων έρευνας θα διεξαχθεί στο εξωτερικό, στην κατά τόπο αρμόδια
προξενική αρχή:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για τη διενέργεια
συγκεκριμένων πράξεων έρευνας έχουν, για τις πράξεις αυτές, τις ίδιες
εξουσίες που έχει η Ερευνητική Επιτροπή, εκτός αν η Επιτροπή
αποφασίσει οποτεδήποτε να τις περιορίσει »· και

(η) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ι) αυτού, των
ακόλουθων νέων παραγράφων (ια) και (ιβ):

«(ια) να συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, μετά από αξιολόγηση των
στοιχείων και της μαρτυρίας που συνέλεξε, και να υποβάλλει, εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του
διατάγματος διορισμού της, το πλήρες κείμενο της έκθεσης στο
Υπουργικό Συμβούλιο και

(ιβ) να δημοσιοποιεί το πλήρες κείμενο της έκθεσης ή μέρος αυτής σε
περίπτωση που σε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας διαπιστώνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια του
κράτους:
Νοείται ότι στην περίπτωση που δημοσιοποιείται
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μέρος της έκθεσης το πλήρες κείμενο αυτής υποβάλλεται και στον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων.».

Τροποποίηση του

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 7Α του

αντικατάσταση των λέξεων «τους έξι μήνες» (ένατη γραμμή) και των λέξεων

βασικού νόμου.

«τετρακόσιες πενήντα λίρες» (δέκατη γραμμή) με τις λέξεις «τον ένα χρόνο»
και «πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)», αντίστοιχα.

