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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, 21η Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. 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 βουλευτών 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 συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ρυθμίζονται οι επιπτώσεις της μη 

συμμόρφωσης με αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, λόγω των νομικών προβληματισμών που 
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εκφράστηκαν από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση 

με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου, το υπουργείο αποφάσισε τον  διορισμό 

ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, για σκοπούς διεξαγωγής ενδελεχούς μελέτης αφενός 

των υπό αναφορά εγειρόμενων νομικών ζητημάτων και αφετέρου του αντίστοιχου 

νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε άλλα ηπειρωτικά νομικά συστήματα.   

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω λεχθέντα, κάλεσε το υπουργείο όπως 

προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στον διορισμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα 

και ενημερώσει την επιτροπή σχετικά με το θέμα. 

 

2. α. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

 (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.045-2022) 

 β. Ο περί του Σχολικού Εκφοβισμού και της Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς σε 

Σχολικούς και Άλλους Συναφείς Χώρους (Ποινικοποίηση, Καταστολή και 

Αναμόρφωση) Νόμος του 2022.  

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

Αντιπροσώπων) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.093-2022) 

Η επιτροπή συζήτησε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τις πιο πάνω προτάσεις νόμου. 

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η θέσπιση στον Ποινικό Κώδικα του 

αδικήματος του εκφοβισμού, γνωστού και ως «bullying», ο οποίος συνίσταται στη 

σωματική ή και ψυχολογική κακοποίηση και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 

φαινόμενο που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στην κοινωνία όχι μόνο της Κύπρου, 

αλλά και διεθνώς. 

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος του 

σχολικού εκφοβισμού, γνωστού και ως «bullying», το οποίο θα επισύρει ποινή 

φυλάκισης μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ 

(€2.000) ή και τις δύο αυτές ποινές. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της,  

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του υπό εξέταση θέματος στη βάση ενιαίου 

κειμένου, το οποίο θα ενοποιεί τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε έναν νέο θεσμικό 
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νόμο, στη βάση των επιφυλάξεων που εκφράστηκαν από τους κυβερνητικούς 

αρμοδίους και τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων. 

 

3. 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 αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

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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