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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, 9 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. 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. 

  Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα 

υποβληθούν αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων, τα οποία θα εξετάσει η Επιτροπή σε 

επόμενη συνεδρία της. 



 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022) 

 Η Επιτροπή συνέχισε 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. 

  Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα 

υποβληθεί αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο θα εξετάσει η Επιτροπή σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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 την κατ’ άρθρον 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, που 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 για την πρακτική 

εφαρμογή τους.   

 Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση, επιφυλάχθηκε να 

τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.099-2021) 

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

είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου, 99Γ, το οποίο 

εισάγει σε αυτόν μερικώς αναδιατυπωμένα τα αδικήματα του άρθρου 149 (6) του περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, τα 

οποία δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τη θέσπιση νέου περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, που προωθείται από το 

ΓΕΡΗΕΤ σε αντικατάσταση του ισχύοντος, και αφορούν στην αποστολή μηνυμάτων και 

τηλεφωνημάτων, μέσω δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, προσβλητικού, άσεμνου, αισχρού 

ή/και απειλητικού χαρακτήρα ή/και με ψευδές περιεχόμενο, με σκοπό την πρόκληση 

ενόχλησης, παρενόχλησης ή και άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, χωρίς όμως να 

περιορίζεται το γενικό δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η οποία θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία, η Επιτροπή 

ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να υποβάλει περαιτέρω στοιχεία.  

 

5. α.     Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)  

β.      Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.036-2018) 

γ.  Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου         

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018) 

δ.      i.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 



  (Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018) 

         ii.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009. 

  (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ) 

  (Αρ. Φακ. 23.02.050.011-2009) 

         iii.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

  (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

  (Αρ. Φακ. 23.02.056.099-2015) 

ε.      Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.039-2018) 

στ.    Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018) 

ζ.   i.  Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.  

  (Αρ. Φακ. 23.01.059.041-2018) 

 ii. Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999. 

  (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ) 

  (Ν.36/99) 

η.    i.  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2018. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.059.042-2018) 

ii.  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 

 (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου Δαμιανού και Γιώργου 

Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις) 



 (Αρ. Φακ. 23.02.048.019-2007) 

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

οποίων είναι η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που διέπουν το 

οικογενειακό δίκαιο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την 

επιτροπή ότι θα υποβάλει αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων μετά από διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

 

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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