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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, 26 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του αναθεωρημένου κειμένου των πιο πάνω 

κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη 

διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. 

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

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά αναθεωρημένου κειμένου 

των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)  

3. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου         

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018) 

4. (α)  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018) 
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         (β)  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) 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018) 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των αναθεωρημένων κειμένων των υπό 

αναφορά νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι η μεταρρύθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το οικογενειακό δίκαιο.  

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

αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των υπό αναφορά 

αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.  

 

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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