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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, 28 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. 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 μεταφορά στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα των αδικημάτων που προβλέπονταν 

στο άρθρο 149(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών Νόμου, οι οποίες διαγράφηκαν με πρόσφατη τροποποίηση αυτού. 

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

αποφάσισε όπως μελετήσει περαιτέρω τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου σε 

συνάρτηση με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο άλλων χωρών και όπως συνεχίσει τη 

συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.202-2017) 

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

η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα 

που δημιουργούνται από τις διατάξεις για την καταφρόνηση δικαστηρίου και να 
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παρέχεται επαρκής χρόνος στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίζει 

δικαστήριο το οποίο να εκδικάζει το εν λόγω αδίκημα. 

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

αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της.   

 

3. α. Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.055-2017) 

 β. Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών 

(Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών 

Θεμάτων Νόμος του 2016. 

  (Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)   

  (Αρ. Φακ. 23.02.057.079-2016) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας του 

θεσμού της πρωτοβουλίας των πολιτών, με βάση τον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα 

στους πολίτες να υποβάλλουν αίτημα προς την κυβέρνηση, για να αναλάβει δράση σε 

συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητάς της, περιλαμβανομένης της υποβολής 

νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση. Παράλληλα, ρυθμίζεται η 

υποχρέωση της κυβέρνησης να εξετάζει τέτοιο αίτημα, στην περίπτωση που αυτό 

υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών. 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να εισαχθεί ο 

θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας η οποία θα υποστηρίζεται από τις 

υπογραφές πέντε χιλιάδων (5 000) πολιτών. Ειδικότερα, προτείνεται η παροχή 

δικαιώματος στους πολίτες όπως μέσω του θεσμού της νομοθετικής πρωτοβουλίας 

υποβάλλουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό όρους και προϋποθέσεις, προτάσεις 

πολιτικής, καλώντας τη νομοθετική εξουσία να προβεί σε θέσπιση ή τροποποίηση ή 

κατάργηση νομοθεσίας επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και/ή κοινής ωφελείας στους 

τομείς του περιβάλλοντος, γεωργίας, ενέργειας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας κ.ά., 



3 
 

χωρίς η Βουλή των Αντιπροσώπων να δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο για τον 

τρόπο συζήτησής της και/ή για την ψήφιση σε νόμο της υποβαλλόμενης πρότασης. 

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

αποφάσισε αφενός όπως προχωρήσει σε πρώτο στάδιο στην κατ’ άρθρον συζήτηση 

του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της και αφετέρου όπως προβεί σε περαιτέρω 

μελέτη των προνοιών της πρότασης νόμου. 

 

4. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.139-2022) 

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

είναι η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Πoικίλαι Διατάξεις) Νόμου, 

ώστε στις συνεδρίες αφενός του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του οποίου η 

λειτουργία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023, και αφετέρου του μεταβατικού Ανωτάτου 

Δικαστικού Συμβουλίου σε σχέση με διαδικασία διορισμού προαγωγής ή μετάθεσης 

Δικαστή του Εφετείου ή πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι δύο νομικοί 

εγνωσμένου κύρους και ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου να συμμετέχουν χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, αντί να παρίστανται σε αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως προβλέπει 

η εν ισχύι ρύθμιση. 

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

αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών της εν λόγω πρότασης νόμου στην 

επόμενη συνεδρία της. 

 

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

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021) 
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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-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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