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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, 15 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022.  

 (Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.083-2022) 

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

είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να 

προβλέπεται ότι στο τέλος της δίκης ο κατήγορος ή ο δικηγόρος της κατηγορούσας 

αρχής αγορεύει πρώτος και ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του αγορεύει πάντοτε 

τελευταίος. 

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

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να τοποθετηθεί επί της 

πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

 (Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.026-2022) 



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

είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε οι 

προβλεπόμενες στο άρθρο 88 προϋποθέσεις για παραγραφή κατηγοριών σε 

συνοπτικές δίκες να εφαρμόζονται διαζευκτικά και όχι σωρευτικά. 

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

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να τοποθετηθεί επί της 

πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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 αποφάσισε όπως συνεχίσει τη διαβούλευση επί τροπολογιών σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

4. Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019) 

5. Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.080-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, για τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

  

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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