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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε 

σήμερα, Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του i-justice. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κωστή Ευσταθίου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.040-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, το οποίο ενεγράφη με τη 

διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως, του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν 

τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος ι-justice και ειδικότερα 

ζητήματα αναφορικά με τον θεσμικό ρόλο των πρωτοκολλητείων, την τήρηση προθεσμιών 

καταχώρισης και τη δυνατότητα φυσικής καταχώρισης εγγράφων.  

 

 

 



2. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, και της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.017-2022) 

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

είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να διαγραφεί η διάταξη που καθιστά 

πειθαρχικό παράπτωμα τη λήψη αμοιβής μικρότερης από αυτή που ορίζεται ως ελάχιστη 

από τους εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμούς.  

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η εν λόγω διάταξη έχει καταστεί άνευ 

αντικειμένου, καθότι πλέον η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την παροχή 

δικηγορικών υπηρεσιών, καθώς και τα κριτήρια για τη δικηγορική αμοιβή ρυθμίζονται από 

τις πρόνοιες των περί Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν από Παροχή Υπηρεσιών των 

Ασκούντων Δικηγορία (Εξωδικαστηριακές Υποθέσεις) Κανονισμών. 

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των αρμοδίων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση 

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

της σε επόμενη συνεδρία.  

  

3. α.   Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.139-2019) 

β.   Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.070-2019) 

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου, σκοπός των οποίων 

είναι η συνολική αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Φυλακών νομοθετικού πλαισίου, ώστε 

να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης ποινών και τις διεθνώς επικρατούσες 

αρχές περί μεταχείρισης των κρατουμένων. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή προχώρησε στην 

κατ’ άρθρον συζήτηση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην παρουσία των εμπλεκόμενων 

φορέων, η οποία θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της.  

 

 

 



4. α.   Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.108-2019)  

β.   Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.109-2019)  

 Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της τοποθέτησης σχετικά με τις πρόνοιες των πιο 

πάνω νομοσχεδίων. 

  

5. Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022) 

 Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της τοποθέτησης σχετικά με τις πρόνοιες του πιο 

πάνω νομοσχεδίου.  

 

6. α.   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.058.085-2021)  

 β.   Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.058.086-2021)  

 Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, 

αποφάσισε την παραπομπή τους στην ολομέλεια του σώματος.   

 

7. Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.186-2021) 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του 

σώματος, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που αναμένεται να 

υποβάλουν βουλευτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy  
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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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