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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, 30 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021) 

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

η τροποποίηση του περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου, ώστε να 

καλύψει τη συνεργασία στα θέματα νομικής συνδρομής με το Ηνωμένο Βασίλειο της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δυνάμει της Συμφωνίας Εμπορίου και 

Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

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

της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, η οποία διέπει τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit.  



Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο 

επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιές  

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων 

Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.158-2021)  

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας 

μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμου, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν οι 

παροχείς δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και οι φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, όπως αυτοί ορίζονται 

στον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020.  

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της, αφού πρώτα κατατεθεί από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας σχετικό σημείωμα. 

 

3. α.     Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.060.139-2019) 

β.  Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 

  (Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019) 

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

είναι η συνολική αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Φυλακών νομοθετικού πλαισίου, 

ώστε να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης ποινών και τις διεθνώς 

επικρατούσες αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων.  

Η επιτροπή προχώρησε με την κατ’ άρθρον συζήτηση των διατάξεων του πρώτου 

νομοσχεδίου, στην παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία θα 

συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. 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)  

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων στην ολομέλεια, 

αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που αναμένεται να 

υποβάλουν βουλευτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής 

των Αντιπροσώπων. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

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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