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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε 

σήμερα, Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019) 

 Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 

Διαφθοράς, η οποία θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα την ανάληψη των αναγκαίων 

πρωτοβουλιών και ενεργειών προς διασφάλιση της συνεκτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου 

και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς.  Στο 

πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή εξέτασε, μεταξύ άλλων, τις πρόνοιες του νομοσχεδίου 

αναφορικά με τη σύνθεση του γνωμοδοτικού συμβουλίου, το οποίο προτείνει τους 

υποψηφίους για διορισμό ως μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και 



τη διαδικασία διορισμού τους, και αποφάσισε να υποβάλει προς ψήφιση το υπό αναφορά 

νομοσχέδιο στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022.  

 

2. α.  Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 

2019.  

  (Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019) 

 β.  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019.  

  (Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019) 

 γ.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  

  (Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019) 

 Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων 

είναι η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας των δικαστηρίων με 

την επαναλειτουργία των κατά το Σύνταγμα δύο ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων, του 

Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και την απονομή σε 

αυτά πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και με 

την ίδρυση και λειτουργία Εφετείου για την εκδίκαση των εφέσεων.  Η εκπρόσωπος του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε ότι θα υποβληθούν 

αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων, τα οποία θα εξετάσει η Επιτροπή, μόλις αυτά 

τεθούν ενώπιόν της. 

   

3. α.  Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.060.108-2019)  

β.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.060.109-2019)  

 Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων 

είναι, του πρώτου, η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου για την εκδίκαση 

εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, αντίστοιχα, και, του δεύτερου, η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι διατάξεις που αφορούν στις 

αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων να συνάδουν με 

τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου νομοσχεδίου. 



 Στο πλαίσιο της συζήτησης την Επιτροπή απασχόλησε κυρίως η παροχή δυνατότητας 

χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον των εν λόγω δικαστηρίων.  

 Τέλος, η Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως 

καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της 

Επιτροπής. 

 

4. Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής 

γλώσσας ενώπιον δικαστηρίου συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, εφόσον εξυπηρετείται το 

συμφέρον της Δικαιοσύνης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η ανάγκη τροποποίησης 

του Συντάγματος για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και η προτεινόμενη με το 

νομοσχέδιο επιβολή ειδικής πλειοψηφίας για την ψήφιση νόμου που να ρυθμίζει τη 

δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας.  Τέλος, η Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο θα 

συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. 

 

5. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.228-2021) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η τροποποίηση του βασικού νόμου: 

α.     για την αποτελεσματική εφαρμογή: 

i. ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την 

αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, 

ii.  ορισμένων διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΧΙ, της Συμφωνίας Εμπορίου και 

Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κοινότητας 



Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 

και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και αφορούν δέσμευση και δήμευση, 

iii.  των άρθρων 7(2)(γ) και 19 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση Εσόδων από Εγκλήματα και τη 

Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία κυρώθηκε με κυρωτικό νόμο∙  

β.  για την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 

2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 

για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών 

και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 

ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου» και 

γ.  για την τροποποίηση υφιστάμενων άρθρων του βασικού νόμου που κρίθηκε αναγκαία 

από την πρακτική εφαρμογή τους.   

 Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της με 

την έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.  

 

6. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021) 

 Η Επιτροπή άρχισε, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

κας Αννίτας Δημητρίου, την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός 

της οποίας είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το αδίκημα της 

γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει ποινή διά βίου φυλάκισης.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου η Επιτροπή 

επισήμανε την ανάγκη να καταστεί ευρέως αναγνωρίσιμο το αδίκημα της γυναικοκτονίας και 

να τύχει αυστηρότερης νομοθετικής αντιμετώπισης.  Η εισηγήτρια της πρότασης νόμου, 

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου ενημέρωσε την επιτροπή 

ότι θα υποβάλει αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου. 

 Η συζήτηση επί του θέματος θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. 

 

 



7. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.219-2021) 

8. Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της 

Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της 

Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των 

Δεδομένων αυτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.220-2021) 

 Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τα υπό αναφορά νομοσχέδια προς ψήφιση στην 

ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί ο κατά Κανονισμόν κύκλος διαβούλευσης επί 

τροπολογιών που θα υποβάλουν βουλευτές μέλη και μη μέλη της Επιτροπής σε προσεχή 

συνεδρία της. 

 

 

Επαφές: 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

 

Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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