
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) ΝΟΜΟ 

------------------------------- 

 

   H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

      9(Ι) του 2006. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας 

(Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και 

Παραπόνων) Νόμο του 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή 

Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) Νόμοι του 2006 και 

2007. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού  

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στον ορισμό του όρου “Αρχή” αμέσως μετά τη λέξη 

“Παραπόνων” (δεύτερη γραμμή) της φράσης “κατά της 

Αστυνομίας”. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Διορισμός, 

καθήκοντα και 

εξουσίες της 

Αρχής. 

 

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει για 

περίοδο πέντε ετών Ανεξάρτητη Αρχή 

Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά 

της Αστυνομίας, αποτελούμενη από πέντε μέλη, 

με καθήκον και εξουσία να διερευνά είτε η ίδια 
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είτε να εποπτεύει τη διερεύνηση που διεξάγεται 

από άλλα πρόσωπα που θα διορίζονται από 

αυτήν, με τον τρόπο και  τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ισχυρισμούς 

και παράπονα που αφορούν πράξεις μελών της 

Αστυνομίας, που αναφέρονται στο άρθρο 5, και 

να εκτελεί συναφώς τα καθήκοντα και τις 

εξουσίες που της ανατίθενται δυνάμει  αυτού. 

  

  (2) (α)  Τηρουμένων των διατάξεων της 

παραγράφου (δ), για σκοπούς εκτέλεσης του 

καθήκοντός της για διερεύνηση, όπως 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Αρχή δύναται να 

αναθέτει τη διεξαγωγή ανακρίσεων σε 

πρόσωπα που διορίζονται από αυτήν ως 

ανακριτές, όπου και όπως προβλέπεται στον 

παρόντα Νόμο. 

  

        (β)  Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του 

εδαφίου (3) του άρθρου 14 και του εδαφίου (4) 

του άρθρου 15, η διεξαγωγή των ανακρίσεων 

από πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει της 

παραγράφου (α) ελέγχεται και εποπτεύεται από 

την Αρχή, τα δε πρόσωπα αυτά ενεργούν 

σύμφωνα με τις οδηγίες της και σε περίπτωση 

που, κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνονται 

στα καθήκοντά τους η Αρχή έχει δικαίωμα να τα 

παύσει. 

  

            (γ)  Ως ανακριτές διορίζονται από την Αρχή 

πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ήθους, 

ανωτάτου επαγγελματικού και ηθικού 
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επιπέδου με γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα 

ανακρίσεων και τα οποία επιλέγονται από 

κατάλογο που καταρτίζεται από το Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

  

        (δ)  Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 

στον παρόντα Νόμο ή όταν η ίδια το κρίνει 

αναγκαίο, η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή 

ανακρίσεων σε μέλη της, όπως προβλέπεται 

στον παρόντα Νόμο. 

  

        (ε)  Η Αρχή δύναται επίσης να μισθώνει 

υπηρεσίες ειδικών, όπως φωτογράφων, 

μεταφραστών, ιατροδικαστών και άλλων, που 

κρίνονται αναγκαίες για διεξαγωγή των 

ανακρίσεων. 

  

  (3)  Μέλος ή άλλο πρόσωπο στο οποίο η Αρχή 

αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης, δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, δύναται να ασκεί γι’ αυτό το 

σκοπό τις εξουσίες που προβλέπονται στον 

παρόντα Νόμο για τη διεξαγωγή της και οφείλει 

να ενεργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και 

σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. 

  

  

 

 

 

 

 

 

(4)  Για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (3), 

κάθε πρόσωπο που διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος της Αρχής 

δυνάμει του εδαφίου (1), καθώς και κάθε 

πρόσωπο που διορίζεται από την Αρχή 

δυνάμει του εδαφίου (2), θεωρείται διά του 

παρόντος δεόντως εξουσιοδοτημένο από το 
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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 του 2004. 

Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπο, σύμφωνα με 

τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, να 

διεξάγει κατά τη διάρκεια της θητείας του ή του 

διορισμού του ανακρίσεις, σύμφωνα με τον εν 

λόγω Νόμο, σε κάθε περίπτωση ανάθεσης της 

διεξαγωγής ανάκρισης από την Αρχή δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, σε σχέση με πράξεις 

μελών της Αστυνομίας που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του παρόντος Νόμου  και συνιστούν 

ποινικό αδίκημα.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)   Με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αστυνομία» (έβδομη γραμμή) της φράσης «ή σε 

πρόσωπο που διορίζεται ως ανακριτής από την Αρχή» και 

μετά τη λέξη «Αστυνομία» (όγδοη γραμμή) της φράσης «ή 

πρόσωπο που διορίζεται ως ανακριτής από την Αρχή». και 

 

(β)     με την προσθήκη, στο εδάφιο (8) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «ανάκριση» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή εκτελεί 

οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εργασία» και με την 

αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξής του, της τελείας 
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με κόμμα και την προσθήκη μετά της φράσης «καθώς 

επίσης και σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο 

ανατέθηκε ανάκριση από την Αρχή». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

  

  (α)     Με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού, της 

φράσης «της παραγράφου (α)» (δεύτερη γραμμή) με τη 

φράση «των παραγράφων (α) και (γ)» . 

 

(β)      με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης αυτού, 

της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 

    «Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η 

Αστυνομία διερευνά ισχυρισμούς ή παράπονα που 

παραπέμπονται σ΄ αυτήν από την Αρχή, δυνάμει των 

παραγράφων (α) και (γ), η Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά 

ενημέρωση από την Αστυνομία για την πορεία και την 

έκβαση της διερεύνησης.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

  (α)    Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αρχής,» (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή από 

οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που διορίζει η Αρχή,». και 
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(β)    με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «μέλη της» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή άλλα 

πρόσωπα». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

 (α)   Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης 

«,τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου,» (πέμπτη και έκτη γραμμή) και με 

προσθήκη μετά τις λέξεις «αντιπροέδρου αυτής» (έβδομη 

γραμμή) της φράσης «ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο». 

  

  (β)     με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) αυτού και την 

αναρίθμηση των εδαφίων (4) και (5) αυτού σε εδάφια (2) 

και (3), αντίστοιχα. και 

 

(γ)    με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, όπως 

αυτό αναριθμήθηκε, μετά τη λέξη «παράπονο» (έβδομη 

γραμμή) των λέξεων «ή του παραπονούμενου». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α)   Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αρχής» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή από άλλο 

πρόσωπο στο οποίο η Αρχή έχει αναθέσει την ανάκριση». 
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(β)    με τη προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αρχής» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή άλλο 

πρόσωπο». 

 

(γ)    με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξης «Αρχής» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή άλλο 

πρόσωπο» .  

 

(δ)    με τη προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αρχής» (έκτη γραμμή) των λέξεων «ή άλλο 

πρόσωπο». και 

 

(ε)    με τη προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αρχής» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή άλλο 

εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α)   Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη λέξη 

«Αρχής» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή άλλο πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από την Αρχή». 

 

(β)    με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (2) αυτού, της λέξης 

«μέλος» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «πρόσωπο». 

 

(γ)    με την προσθήκη, στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «Αρχής» (πέμπτη γραμμή) των λέξεων «ή το 

πρόσωπο». 
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(δ)    με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως της 

λέξης «μέλος» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «πρόσωπο». 

 

(ε)    με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (7) αυτού, των λέξεων 

«μέλος της» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 

«πρόσωπο». και 

 

(στ)   με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (8) αυτού, της λέξης 

«μέλος» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πρόσωπο». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

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

μέλους της» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή του προσώπου». 

 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 22 

του βασικού  

νόμου. 

11.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

 «Προσωπικό 

και έξοδα της 

Αρχής. 

  22. Η Αρχή απασχολεί δικό της 

προσωπικό, τα δε έξοδα της Αρχής, 

συμπεριλαμβανομένου του μισθού του 

προσωπικού, περιλαμβάνονται στο κρατικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με 

ξεχωριστό τίτλο (item), κάτω από το 

κεφάλαιο προϋπολογισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και 

Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.». 

 

 

 
ΒΣΓ/ΓΧ 
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23.01.101.2007 
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