ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23 Νοεμβρίου 2022
Αρ. 471/2022

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε σε
συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:

1.

Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.094-2022)
Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε, κατά προτεραιότητα, την κατ’ άρθρον συζήτηση
των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων η τροποποίηση των περί
Πυροσβεστικής (Γενικών) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 του
περί Πυροσβεστικής Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα σχετικά με την εγγραφή ή τον
διορισμό προσώπου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω κανονισμών, αποφάσισε όπως
τους προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

2.

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.189-2022)
Η επιτροπή, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών,
καθώς και εκπροσώπων άλλων αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η
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άρση προβλημάτων που εντοπίζονται στη διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης ακίνητης
ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που, παρ’ όλο που οι αγοραστές ακινήτων έχουν
εκπληρώσει

τις συμβατικές τους

υποχρεώσεις,

οι

πωλητές αδυνατούν

να

μεταβιβάσουν τα ακίνητα επ’ ονόματί τους λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών επί
αυτών.
Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της,
αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε
επόμενη συνεδρία της.

3.

Ο περί της Νομικής Αναγνώρισης της Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.159-2022)
Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι
η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει τη διαδικασία διόρθωσης και τις
συνέπειες της μεταβολής του καταχωρισμένου φύλου προσώπου το οποίο θεωρεί ότι
υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου
του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση και στην προσωπική αίσθηση του σώματός
του, χωρίς η μεταβολή αυτή να προϋποθέτει ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις ή
ψυχιατρικές γνωματεύσεις.
Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου σε
επόμενη συνεδρία της.

4.

(α)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.182-2022)
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως)

(β)

Ο

περί

Απoνoμής

της

Δικαιoσύνης

(Πoικίλαι

Διατάξεις)

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.183-2022)
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως)
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Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω προτάσεων νόμου,
αποφάσισε όπως τις προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

5.

Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της
Διαφθοράς Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.092-2022)
Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών,
αποφάσισε όπως τους προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

6.

Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020)
Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών,
αποφάσισε όπως τους προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

7.

Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
- Θέση Τεχνικού Χημείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.088-2022)
Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και
αποφάσισε την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

8.

Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Θέση Ανώτερου Ιδρυματικού
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.091-2022)
Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και
αποφάσισε την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

9.

Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)

10. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018)
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11. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018)
12. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018)
Η επιτροπή, αφού προέβη σε διαβούλευση επί των τροπολογιών που υποβλήθηκαν
από βουλευτές μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 του Κανονισμού
της Βουλής των Αντιπροσώπων, επί των προνοιών των πιο πάνω νομοσχεδίων,
αποφάσισε την προώθησή τους 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.

