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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 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. 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)  

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.023-2022) 

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων 

είναι, του πρώτου, η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου για την εκδίκαση 

εμπορικών διαφορών και ναυτικών υποθέσεων, αντίστοιχα, του δεύτερου, η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε οι διατάξεις που αφορούν στις 

αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Επαρχιακών Δικαστηρίων να 

συνάδουν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του πρώτου νομοσχεδίου, και, του τρίτου, η 



τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής 

γλώσσας ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, καθώς και 

ανώτερου αυτών δικαστηρίου, όταν εξετάζει ή ελέγχει απόφαση ή διάταγμα του 

Εμπορικού Δικαστηρίου ή του Ναυτοδικείου. 

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε την αναβολή της 

τοποθέτησης επί των προνοιών των νομοσχεδίων. 

 

2. Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.030-2022) 

Η Επιτροπή μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 

Χώρους Νόμου, για να παρασχεθεί δυνατότητα έκδοσης κάρτας μέλους ομάδας σε όσα 

σωματεία ή αθλητικές εταιρείες το επιθυμούν και να τροποποιηθούν οι διατάξεις του 

που αφορούν στην έκδοση και χρήση της κάρτας φιλάθλου, ώστε να προνοούν για την 

έκδοση και χρήση κάρτας μέλους ομάδας. Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση 

επί των προνοιών της σε επόμενη συνεδρία της. 

 

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

2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021) 

 Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του νομοσχεδίου.  

 

4. Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων 

Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.158-2021) 

Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου 

σε επόμενη συνεδρία της.      



 

5. α.     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.  

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

Αντιπροσώπων.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022) 

β.     Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.  

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

Αντιπροσώπων.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021) 

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των προτάσεων νόμου και 

να πραγματοποιήσει διαβούλευση επί σχετικών τροπολογιών σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

6. Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.060.151-2019) 

7. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.159-2021) 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, 

αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια. 

 

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 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy


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

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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