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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
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3. Περιεχόµενο του ∆ιατάγµατος διορισµού. 
4. Όρκος του αξιώµατος από Επίτροπο. 
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7B. Αστική ευθύνη Επιτροπής 
8. Εµπλεκόµενα πρόσωπα κλπ., δύνανται να αντιπροσωπεύονται. 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΝΟΜΟΣ. 

 
  

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 Νόµος. 

Εξουσία του 
Υπουργικού 

Συµβουλίου να 
διορίζει Επιτροπή 

και να την 
περιβάλλει µε 

εξουσίες.  

2.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο θα έχει εξουσία — 
 
(α) να διορίζει, µε ∆ιάταγµα, Ερευνητική Επιτροπή, που να αποτελείται από 
περισσότερους από ένα Επιτρόπους, για να εξετάζει τέτοια ζητήµατα που 
δύνανται να αναφέρονται σε αυτήν από το Υπουργικό Συµβούλιο και να 
αναφέρει για αυτά σε αυτό. 
 
(β) Να περιβάλλει την Επιτροπή µε εξουσίες όπως προνοείται στο Νόµο αυτό. 
 
(2) Κάθε διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος άρθρου θα δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  
 

Περιεχόµενο του 
∆ιατάγµατος 
διορισµού. 

3. Κάθε διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του πιο πάνω άρθρου περιέχει— 
 
(α) το όνοµα ή ονόµατα του µέλους ή των µελών της Επιτροπής, 
 
(β) το διορισµό του Προέδρου της Επιτροπής, σε περιπτώσεις που διορίζονται 
πάνω από ένας Επίτροπος, 
 
(γ) τους όρους εντολής της Επιτροπής, 
 
(δ) τα ονόµατα οποιωνδήποτε προσώπων που εξαιτίας των ειδικών γνώσεών 
τους πάνω στο θέµα της έρευνας ή διαφορετικά, µπορεί να τους ζητηθεί από το 
Υπουργικό Συµβούλιο να παρακαθήσουν ως εκτιµητές µαζί µε την Επιτροπή, 
 
(ε) τις εξουσίες µε τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Νόµου αυτού. 
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Όρκος αξιώµατος 
από Επίτροπο. 

4. Αποτελεί καθήκον του κάθε Επιτρόπου που διορίζεται δυνάµει του Νόµου 
αυτού να δίδει και υπογράφει όρκο ότι πιστά, πλήρως, αµερόληπτα και µε τις 
καλύτερες του δυνατότητες να εκτελεί το εµπίστευµα, και να εκτελεί τα 
καθήκοντα που περιέρχονται σε αυτόν δυνάµει τέτοιας Επιτροπής, ο οποίος 
όρκος δύναται να δίδεται ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου ή ενώπιον 
τέτοιου προσώπου ως το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει, και 
κατατίθεται στο ∆ιοικητικό Γραµµατέα. 
 

∆ιχογνωµία 
Επιτρόπων. 

5. Αν οι Επίτροποι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, διχάζονται εξίσου σε 
οποιοδήποτε ζήτηµα που εγείρεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.  
 

Εµπειρογνώµονες 6. Οι υπηρεσίες οποιωνδήποτε εµπειρογνωµόνων είναι µόνο συµβουλευτικές. Oι 
εµπειρογνώµονες δικαιούνται να είναι παρόντες σε κάθε συνεδρίαση της 
Επιτροπής, αλλά δεν υπογράφουν την αναφορά της Επιτροπης. 
 

Εξουσίες µε τις 
οποίες δύναται να 

περιβληθεί 
Επιτροπή. 

 

7. Επιτροπή που διορίστηκε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού έχει 
τέτοιες από τις πιο κάτω εξουσίες όπως παρέχονται σε αυτήν από το ∆ιάταγµα 
διορισµού που απαιτείται από το άρθρο 2 του Νόµου αυτού— 
 

2(α) του 119(Ι) του 
2011. 

(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 ενώπιόν της· 
 

941049695 
 (αα) να εξασφαλίσει όλη την µαρτυρία αυτή, γραπτή ή προφορική, και να 

εξετάζει όλα αυτά τα πρόσωπα ως µάρτυρες, όπως η Επιτροπή δύναται να 
θεωρήσει αναγκαίο ή επιθυµητό να εξασφαλίζει ή εξετάζει· 
 
(β) να απαιτήσει, η µαρτυρία, είτε γραπτή είτε προφορική, οποιουδήποτε 
µάρτυρα, να γίνει µε όρκο ή µε δήλωση, τέτοιος όρκος ή δήλωση να είναι εκείνη 
που θα απαιτείτο από το µάρτυρα αν έδιδε µαρτυρία σε ∆ικαστήριο· 
 

2(β) του 119(Ι) του 
2011. 

Κεφ. 155. 
93 του 1972 
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. 
 

(ββ) να ενεργεί αυτοψία ή να διατάσσει πραγµατογνωµοσύνη µε τους όρους και 
τις διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του περί Ποινικής 
∆ικονοµίας Νόµου· 

2(γ) του 119(Ι) του 
2011. 

(γ) να κλητεύει οποιοδήποτε πρόσωπο που διαµένει στη ∆ηµοκρατία ή στο 
εξωτερικό για να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής, να 
δώσει µαρτυρία ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο στην κατοχή του και 
τον εξετάσει ως µάρτυρα ή να του ζητηθεί να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο 
στην κατοχή του, αφού τηρηθούν όλες οι πρέπουσες εξαιρέσεις· 
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2(α) του 37/1982. 
4 του 166/87. 

 
 
 
 

2(δ) του 119(Ι) του 
2011. 

 

(δ) να εκδίδει ένταλµα που να εξαναγκάζει την παρουσία οποιουδήποτε 
προσώπου, που µετά που κλητεύθηκε να παρευρεθεί, παραλείπει να πράξει έτσι 
και δεν δικαιολογεί τέτοια παράλειψη που να ικανοποιεί την Επιτροπή, και να 
διατάξει αυτόν να πληρώσει όλα τα έξοδα τα οποία δυνατόν να έχουν γίνει µε 
τον εξαναγκασµό της παρουσίας του ή εξαιτίας της άρνησής του να υπακούσει 
στην κλήση και επίσης να επιβάλει πρόστιµο σε τέτοιο πρόσωπο ποσό που δεν 
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)· 
 

2(α) του 37/1982. 
4 του 166/87. 

2(ε) του 119(Ι) του 
2011. 

(ε) να επιβάλει πρόστιµο, ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000), σε οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο απαιτείται από την Επιτροπή να 
δώσει µαρτυρία µε όρκο ή δήλωση ή να παρουσιάσει έγγραφο, το οποίο αρνείται 
να πράξει µε τον τρόπο αυτό και δεν δικαιολογεί τέτοια άρνηση σε ικανοποίηση 
της Επιτροπής: 
 
Νοείται ότι, αν ο µάρτυρας ενίσταται να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση για το 
λόγο ότι αυτή θα τείνει να τον ενοχοποιήσει, δεν του ζητείται να απαντήσει την 
ερώτηση ούτε υπόκειται σε οποιεσδήποτε ποινές για την άρνηση του να 
απαντήσει µε τον τρόπο αυτό. 
 

2(στ) του 119(Ι) 
του 2011. 

(στ) να αποδέχεται οποιαδήποτε µαρτυρία, είτε γραπτή ή προφορική, που 
µπορούσε να µη γίνει αποδεκτή σε πολιτικές ή ποινικές διαδικασίες· 
 
(ζ) να αποδέχεται ή αποκλείει το κοινό από οποιαδήποτε συνεδρίαση της 
Επιτροπής· 
 

2(ζ) του 119(Ι) του 
2011. 

(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· 
 

2(β) του 37/1982 (η) να καλεί οποιοδήποτε εµπειρογνώµονα για να παρακάθεται µε την Επιτροπή 
κατά την ακρόαση για να συµβουλεύει αυτήν σε οποιοδήποτε θέµα της 
ειδικότητάς του· 
 
(θ) να αποδέχεται ή αποκλείει τον τύπο από οποιαδήποτε συνεδρίαση της 
Επιτροπής· 
 
(ι) να απονέµει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παρακολουθήσει οποιαδήποτε 
συνεδρίαση της Επιτροπής τέτοιο ποσό ή ποσά που κατά τη γνώµη της 
Επιτροπής δυνατόν εύλογα να έχουν γίνει από τέτοιο πρόσωπο εξαιτίας τέτοιας 
παρουσίας. 
 

835645496 
2(η) του 119(Ι) του 

2011. 
(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 
 

2(η) του 119(Ι) του 
2011. 

 (ιβ) να δηµοσιοποιεί το πλήρες κείµενο της έκθεσης ή µέρος αυτής σε 
περίπτωση που σε συνεννόηση µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 
διαπιστώνει ότι τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια του κράτους: 
 

  Νοείται ότι στην περίπτωση που δηµοσιοποιείται µέρος της έκθεσης το πλήρες 
κείµενο αυτής υποβάλλεται και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
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Αδικήµατα και 

ποινές. 
2 του 84/1983. 

7Α.—(1) Κάθε ένας που— 
 
(α) παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε οδηγία της Επιτροπής που 
εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόµου αυτού· 
 
(β) παρεµποδίζει ή προσπαθεί να παρεµποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο να 
εµφανιστεί ενώπιον ή εξεταστεί από την Επιτροπή· 
 
(γ) µέσα στο οίκηµα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Επιτροπης δείχνει 
έλλειψη σεβασµού προς ή σε σχέση µε τις εργασίες της Επιτροπής, 
 

 
3 του 119(Ι) του 

2011. 
3(1) του 166/87. 

είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο τις ποινές. 
 
(2) Σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων στο εδάφιο (1) ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
υποβάλλει έκθεση των γεγονότων στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας για 
τα περαιτέρω.  
 

Αστική ευθύνη 
Επιτροπής. 

2 του 84/1983. 
 

7Β. Κάθε µέλος της Επιτροπής δεν έχει αστική ευθύνη για οποιανδήποτε πράξη 
ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Εµπλεκόµενα 
πρόσωπα κλπ., 
δύνανται να 
αντιπροσω-
πεύονται. 

8. Κάθε πρόσωπο του οποίου η συµπεριφορά αποτελεί το αντικείµενο έρευνας 
δυνάµει του Νόµου αυτού ή το οποίο µε οποιοδήποτε τρόπο εµπλέκεται ή 
ενδιαφέρεται για το ζήτηµα που  ερευνάται, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται σε 
ολόκληρη την έρευνα, από δικηγόρο ή άλλο τέτοιο πρόσωπο όπως η Επιτροπή, 
κατά την κρίση της δύναται να δώσει άδεια για να εµφανιστεί, και οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο που µπορεί να θεωρήσει επιθυµητό ότι θα έπρεπε να 
αντιπροσωπευθεί µε τον τρόπο αυτό δύναται, µε άδεια της Επιτροπής να 
αντιπροσωπευθεί µε τον πιο πάνω τρόπο. 
 

Επιδόµατα σε µέλη 
της Επιτροπής, 

κλπ.  

9. Καταβάλλονται από τα έσοδα της ∆ηµοκρατίας— 
 
(α) οποιαδήποτε ποσά επιδικάζονται από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 7(ι) 
του Νόµου αυτού· 
 
(β) οποιαδήποτε χορηγήµατα που το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να 
παραχωρήσει µε µορφή αµοιβής στα µέλη και εµπειρογνώµονες της Επιτροπής. 
 

Κενές θέσεις σε 
Επιτροπή. 

10.—(1) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τα µέλη ή από τους 
εµπειρογνώµονες οποιασδήποτε Επιτροπής, ή εφόσον εµποδίζονται από 
ασθένεια ή διαφορετικά να λάβουν µέρος στις έρευνες της Επιτροπής, το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να συµπληρώσει οποιαδήποτε κενή θέση που 
προκλήθηκε µε τον τρόπο αυτό µε ∆ιάταγµα διορισµού που γίνεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 2 του Νόµου αυτού. 
 
(2) Οι έρευνες της Επιτροπής συνεχίζουν ανεξάρτητα άν τέτοια κενή θέση όπως 
πιο πάνω δεν συµπληρωθεί και, άν αυτή συµπληρωθεί, οι έρευνες που έγιναν 
πριν από τέτοια κενή θέση δεν επαναλαµβάνονται ή ανακεφαλαιώνονται. 
 

584170103 
Ανάκτηση 
προστίµων. 

11. Πρόστιµα που επιβάλλονται δυνάµει οποιασδήποτε από τις διατάξεις του 
Νόµου αυτού εισπράττονται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πρόστιµα που 
επιβάλλονται από το ∆ικαστήριο. 
 

Κανονισµοί 
 

3 του 37/1982. 

12.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς— 
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(α) που ρυθµίζουν την διαδικασία των Επιτροπών που διορίζονται δυνάµει του 
Νόµου αυτού· 
 
(β) γενικά για την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού. 
 
(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν µετά από πάροδο τριάντα ηµερών από την τέτοια 
κατάθεση η Βουλή των Αντιπροσώπων µε απόφασή της δεν τροποποιήσει ή 
ακυρώσει τους Κανονισµούς που κατατέθηκαν µε τον τρόπο αυτό ολικά ή 
µερικά τότε αυτοί αµέσως µετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και εκτός άν 
διαφορετικά προνοείται σε αυτούς, τίθενται σε ισχύ από τη τέτοια δηµοσίευση. 
Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικά ή µερικά από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, αυτοί δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας όπως ήθελαν µε τον τρόπο αυτό τροποποιηθεί από αυτή και  
τίθενται σε ισχύ από τη τέτοια δηµοσίευση. 
 

 
 


