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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε 

εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και 

της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)    

(Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022) 

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

Αντιπροσώπων.) 

Η Επιτροπή, στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής, συζήτησε την πιο πάνω 

πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και 

της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και 

περί Συναφών Θεμάτων Νόμου [Ν. 115(Ι) του 2021], με τον οποίο έχει τεθεί σε 

εφαρμογή ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της 

κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 



Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας [Ν. 14(ΙΙΙ) 

του 2017], γνωστής ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ώστε να θεσπισθεί το 

ιδιώνυμο αδίκημα της γυναικοκτονίας. 

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

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο 

επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον, αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόνοιές 

της σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί της καλύτερης εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της 

Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφ’ ενός, και του Ηνωμένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, 

(Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.061-2022) 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός 

αρμόδιων αρχών στη Δημοκρατία για την εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII του 

Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του 

Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, 

αναφορικά με την έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και τις διαδικασίες 

παράδοσης εκζητούμενων προσώπων μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου για την άσκηση ποινικής δίωξης ή για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας 

ποινής ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφάλειας. 

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, ολοκλήρωσε τη συζήτηση τόσο επί της 

αρχής όσο και κατ’ άρθρον και αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες του 

νομοσχεδίου, για το οποίο δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, αποφάσισε την παραπομπή 

του στην ολομέλεια. 

 

3. 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 τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων διατάξεων που 

εισάγουν σε αυτόν μερικώς αναδιατυπωμένα τα αδικήματα του άρθρου 149 (6) του περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 

2004. 

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση 

επί των προνοιών του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γιώργου Κουκουμά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.010-2022). 

Η Επιτροπή συζήτησε επί της αρχής την πιο πάνω πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε να θεσπισθούν ως 

αδικήματα: 

α.  η εφαρμογή οποιασδήποτε πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας με σκοπό 

τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου, 

β. η παραπομπή προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, τεχνική, 

ή υπηρεσία με σκοπό τη μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού 

προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου, 

γ. η δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγελλία 

ή διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή υπηρεσίας 

που στοχεύει στη μεταβολή ή καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών της πρότασης 

νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως  



Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 
Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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