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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΟ 

 
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 44. 

37 του 1982 

84 του 1983 

   119(Ι) του 2011.    

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ερευνητικών 

Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο 

(που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού από τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

  «Εξουσία διορισμού Επιτροπής.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού  της 

φράσης «Το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει εξουσία» 

(πρώτη γραμμή), με τη φράση «Το Υπουργικό 

Συμβούλιο ή, αν διαφανεί ότι στα προς διερεύνηση 

ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή 

υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Συντάγματος από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός 

Εισαγγελέας θα έχει εξουσία».  

   

 (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του 
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εδαφίου (1) αυτού, των λέξεων «περισσότερους από 

ένα» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «τρεις ή 

περισσότερους», με τη διαγραφή της φράσης «από το 

Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)  και 

με την αντικατάσταση των λέξεων «σε αυτό» (τέταρτη 

γραμμή) με τη φράση «στο Υπουργικό Συμβούλιο ή το 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την 

περίπτωση». και 

   

 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):  

   

  

 

     «(3)(α) Ως Επίτροποι διορίζονται πρόσωπα 

επιλεγέντα μεταξύ προσώπων ανώτατου 

επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, εκ 

των οποίων τουλάχιστον ο ένας είναι 

νομομαθής που κατέχει τα προσόντα να 

διοριστεί ως δικαστής του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου ή είναι πρώην δικαστής του 

Ανωτάτου  Δικαστηρίου. 

  

    (β) Δε διορίζεται ως Επίτροπος πρόσωπο που 

έχει άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση 

με τα ζητήματα που άπτονται της έρευνας ή 

πρόσωπο που έχει συγγένεια μέχρι τρίτου 

βαθμού με πρόσωπο που εμπλέκεται στα 

προς διερεύνηση ζητήματα:  

   

    Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά τη 

διερεύνηση διαπιστωθεί ότι συντρέχει 

οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω λόγους, το 

Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας, 

αναλόγως ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού 
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της Επιτροπής, δύναται να ζητήσει την εξαίρεσή 

του. 

   

   (γ) Κάθε Επίτροπος, πριν από το διορισμό 

του, υποχρεούται να δηλώσει ότι δεν έχει 

άμεσο προσωπικό συμφέρον σε σχέση με 

τα προς διερεύνηση ζητήματα.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «(α)  τα ονόματα των μελών της Επιτροπής,». 

   

 (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού της 

φράσης «σε περιπτώσεις που διορίζονται πάνω από 

ένας Επίτροπος,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 
 

   

 (γ)       με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως 

μετά τις λέξεις «Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη γραμμή), 

της φράσης «ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

ανάλογα με την περίπτωση,». και 

  

 (δ)  με την αντικατάσταση της τελείας με κόμμα στο 

 τέλος της παραγράφου (ε) αυτού και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ):  
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  «(στ)   την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της 

Επιτροπής.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της φράσης «ή ενώπιον του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (ια) αυτού της άνω 

τελείας και της λέξης «και» και με την προσθήκη, αμέσως 

μετά τις λέξεις «Υπουργικό Συμβούλιο», της ακόλουθης 

φράσης και επιφύλαξης: 

 

  «ή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναλόγως 

ποιος εξέδωσε το διάταγμα διορισμού της: 

   

  Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναλόγως ποιος εξέδωσε το 

διάταγμα διορισμού της Επιτροπής, δύναται να παρατείνει 

την περίοδο διορισμού της Επιτροπής για περαιτέρω τρεις (3) 

μήνες. και» 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανάλογα 

με την περίπτωση,». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 10 

του βασικού 

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«Υπουργικό Συμβούλιο» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), της 
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νόμου. φράσης «ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανάλογα 

με την περίπτωση,». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.02.052.048-2011-Meros II 
ΒΣΓ/ΟΠ//ΚΜ/ΓΧ/ΜV 


