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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α.   Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών 

και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

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

Αντιπροσώπων) 

  (Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022) 

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

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

Αντιπροσώπων) 

        (Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία της εισηγήτριας των προτάσεων νόμου Προέδρου της 

Βουλής, καθώς και αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση 

επί των πιο πάνω προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων είναι, της πρώτης, η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 

Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, με τον 

οποίο τέθηκε σε εφαρμογή ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων της κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 



Βίας, γνωστής ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ώστε η γυναικοκτονία να 

καταστεί ιδιώνυμο αδίκημα, και, της δεύτερης, η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, 

ώστε να θεσπισθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει ποινή διά βίου 

φυλάκισης. 

 Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου και άκουσε τις απόψεις 

των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων.  

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.060.184-2019) 

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

η αύξηση των κλιμάκων πολιτικής δικαιοδοσίας του ανώτερου επαρχιακού δικαστή και 

του επαρχιακού δικαστή με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού των ανώτερων 

επαρχιακών δικαστών και των προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων για τη 

διεκπεραίωση του έργου της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων στα 

δικαστήρια και ταυτόχρονα την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα. 

 Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

3. α.    Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που                

Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2018. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.059.006-2018) 

β.   Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος 

του 2003. 

 (Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.016.2003) 

γ.     Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του 

Διοικητικού Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του Συντάγματος) Νόμος του 2022. 

 (Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.055-2022) 



Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης με 

αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.  

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.010-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε να θεσπισθούν ως 

αδικήματα: 

α.      η εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας με σκοπό 

τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου, 

β.      η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, τεχνική, 

ή υπηρεσία με σκοπό τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού 

προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου, 

γ.     η δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγελλία 

ή διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα, πρακτικής, τεχνικής ή υπηρεσίας που 

στοχεύει στη μεταβολή ή καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου. 

 Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο της πρότασης νόμου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση 

επί της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

ekprosopos-typou@parliament.cy 
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Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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