
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ 

 
 
                                                  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

3 του 1991 
98(Ι) του 1994 

101(Ι) του 1995 
     1(Ι) του 2000 

59(Ι) του 2003 
36(Ι) του 2004. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτρόπου 

Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους του 1991 έως 

2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Επιτρόπου Διοικήσεως  Νόμοι του 1991 έως 2011. 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του  
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου «Επίτροπος» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό :  
  
       «“Επίτροπος” σημαίνει τον Επίτροπο Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ασκεί δυνάμει του 

παρόντος Νόμου τις αρμοδιότητες και εξουσίες που 

προβλέπονται σ’ αυτόν.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού νόμου. 
 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «Επίτροπος Διοικήσεως» στο τέλος 

του εδαφίου (1) αυτού και στον πλαγιότιτλο του εν λόγω 

άρθρου, με τις λέξεις «Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού νόμου. 
 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-  

 (α)  Με τη προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 
  
  (δ)   Καθ’ όσον αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

για τα οποία δεν ασκεί ήδη ανάλογες εξουσίες δυνάμει και 
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σύμφωνα με άλλους ειδικούς νόμους που τον καθιστούν 

εθνικό σώμα πρόληψης βασανιστηρίων και Επίτροπο 

καταπολέμησης των διακρίσεων, ασκεί τις πιο κάτω 

εξουσίες για την προώθηση και προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διατήρηση ή επέκταση της 

προστασίας τους στη Δημοκρατία και την τήρηση 

θεμελιωδών αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 

υπηρεσίες: 
  
  (i)   Εξετάζει αυτεπάγγελτα και ετοιμάζει εκθέσεις με  

απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις για την κατάσταση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία γενικά, 

ή για  ειδικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 

οποιαδήποτε κατάσταση παραβίασης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, 
  
  (ii) ετοιμάζει αυτεπάγγελτα εκθέσεις με απόψεις, 

εισηγήσεις  και προτάσεις σε περίπτωση, που κατά τη 

διερεύνηση παραπόνου για παραβίαση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων δυνάμει της παραγράφου (α) του 

παρόντος εδαφίου, ή εν γένει κατά την άσκηση 

εξουσιών που παρέχονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη για απόψεις, 

εισηγήσεις, ή προτάσεις για προώθηση και προστασία 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διατήρηση ή επέκταση της 

προστασίας τους στη Δημοκρατία, και τήρηση 

θεμελιωδών αρχών τους από  υπηρεσίες, 
  
  (iii)  για τους σκοπούς των πιο πάνω υποπαραγράφων 

(i) και (ii), έχει επαφές και διαβουλεύσεις με μη 

Κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχετικούς επαγγελματικούς 

συνδέσμους και οργανωμένα σύνολα,  και με άλλες 
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αρχές, και επιτρόπους ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 

Δημοκρατίας, 
  
  (iv) παρίσταται στις συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις 

των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των κρατών που εκάστοτε διοργανώνονται στα 

πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

συνεργάζεται με επιτρόπους ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και άλλους ανάλογους θεσμούς των 

Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

της Ευρωπαικής Ένωσης, όπως και με οργανισμούς 

προώθησης και προστασίας ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων άλλων χωρών.»,. 
  
 (β)  με τη προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5)- 

 
  
  «(4) Απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις του Επιτρόπου 

δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου δυνατόν να αφορούν πρακτικά μέτρα και 

νομοθετικές ρυθμίσεις για προώθηση και προστασία 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διατήρηση και επέκταση της 

προστασίας τους, και τήρηση θεμελιωδών αρχών τους από 

τις υπηρεσίες. 
  
    (5) Δεδομένου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

είναι ο κατά το Σύνταγμα νομικός Σύμβουλος της 

Κυβέρνησης και νομικός  εκπρόσωπος στις διαδικασίες του 

Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

των άλλων ευρωπαικών και διεθνών δικαστηρίων και 

δικαστικών σωμάτων, εξυπακούεται ότι  η άσκηση εξουσιών 
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δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου (4) και της παραγράφου (δ) 

του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν δύναται να 

επηρεάσει ή περιορίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση 

από το Γενικό Εισαγγελέα των συνταγματικών του 

αρμοδιοτήτων, και το ρόλο, συναφείς δικαιοδοσίες  και 

επιτελούμενες εργασίες και δράση του σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων να συμβουλεύει 

για εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων και λήψη μέτρων και 

αποφάσεων, υπό το φως της εκάστοτε νομολογίας των πιο 

πάνω δικαστηρίων, του ευρωπαικού κεκτημένου, και κάθε 

Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για τη 

συμβατότητα υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, μέτρων 

και αποφάσεων με την εν λόγω εκάστοτε νομολογία, 

κεκτημένο και συμβάσεις.».  
   
Προσθήκη νέου 
άρθρου στο βασικό 
νόμο. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6 Α: 

 
  
Παροχή συνδρομής 
από υπηρεσίες στον 
Επίτροπο, υποβολή 
των εκθέσεων από τον 
Επίτροπο στην 
αρμόδια υπηρεσία και 
δημοσιοποίηση των 
εκθέσεων. 

 «6 Α-(1) Οι υπηρεσίες παρέχουν κάθε συνδρομή στο έργο 

που επιτελεί ο Επίτροπος δυνάμει της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 5 όπως προβλέπει το εδάφιο (7) 

του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου. 

   
  (2) Εκθέσεις που ετοιμάζει ο Επίτροπος αυτεπάγγελτα  

δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες τις 

οποίες αφορούν οι απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις των 

εκθέσεων.  
  
  (3) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση 

οποιασδήποτε έκθεσης που υποβλήθηκε κατά τα 

διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4308, 9/12/2011 158(I)/2011



5 

 

  
  (4) Στο συνοπτικό σημείωμα που ο Επίτροπος υποβάλλει 

μηνιαίως στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων δυνάμει του εδαφίου (10) του άρθρου 6 

γίνεται επίσης συνοπτική αναφορά σε κάθε έκθεση που ο 

Επίτροπος ετοίμασε αυτεπάγγελτα δυνάμει της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5. 
  
  (5)  Στην ετήσια έκθεση, που δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 6 ο Επίτροπος  υποβάλλει στον Πρόεδρο με 

αντίγραφο στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 

περιλαμβάνονται επίσης οι απόψεις, εισηγήσεις και 

προτάσεις του σε εκθέσεις που ετοίμασε αυτεπάγγελτα 

δυνάμει της  παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

5.». 
  

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.051.203-2010 

 

ΘΒ/ΕΧ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4308, 9/12/2011 158(I)/2011


