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Ό περί Νόμων και Δικαστηρίων (Κείμενον και Διαδικασία) Νόμος του 
1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κείμενον 
ισχυόντων 
νόμων. 

Διαδικασία 
ενώπιον 
δικαστηρίων. 

Αριθμός 51 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥ'Ρ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δ1ΑΔΙΚΑΣΙΑΝ 

Επειδή δεν κατέστη μέχρι σήμερον δυνατή ή μετάφρασις του κει
μένου πάντων των έν ίσχύϊ νόμων : 

Και επειδή εκ των πραγμάτων κατέστη αναγκαία ή προσωρινή 
νομοθετική ρύθμισις ώρισμένων θεμάτων σχετιζομένων προς τήν ενώ
πιον των δικαστηρίων διαδικασίαν : 

Δια ταΰτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Νόμων και Δικα

στηρίων (Κείμενον καί Διαδικασία) Νόμος του 1965. 
2. Έν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ τοΟ κειμένου προκόπτη αν

τίθετος έννοια— 
«διαδικασία» περιλαμβάνει οιανδήποτε διαδικασίαν ενώπιον οι

ουδήποτε δικαστηρίου' 
«δικαστήριον» περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαστήριον της Δημο

κρατίας' 
«νόμος» περιλαμβάνει οιανδήποτε διάταξιν νομοθετικής φύσεως. 

3.—(1) Ό Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας, δια τοΟ παρόν
τος εξουσιοδοτείται δπως φροντίση και έπιδλέψΓ; τήν μετάφρασιν 
του αγγλικού κειμένου των κατά τήν έναρξιν ισχύος τοΰ παρόντος 
Νόμου Ισχυόντων νόμων. 

(2) Το άνω μεταφρασθέν κείμενον έκαστου νόμου άφου υπογραφή 
ύπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας και κατατεθη είς 
τα άρχεΐα του Ανωτάτου Δικαστηρίου θά άποτελη το αύθεντικόν 
κείμενον του νόμου τούτου. 

(3) 'Ανεξαρτήτως της διατάξεως οίουδήποτε νόμου καί μέχρις οδ 
καταστή εφικτή ή μετάφρασις του κειμένου των κατά τήν ήμερομη
νίαν ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου ισχυόντων νόμων ώς προ
νοείται είς τά εδάφια (1) καί (2) τό κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην 
κείμενον των νόμων τούτων εξακολουθεί νά παραμένη ώς £χει. 

4. 'Ανεξαρτήτως της διατάξεως οίουδήποτε νόμου καί μέχρις ου 
γίνη έπί του προκειμένου άλλη νομοθετική πρόνοια πάσα ενώπιον 
οίουδήποτε δικαστηρίου διαδικασία θά εξακολούθηση νά διεξάγηται 
εις οιανδήποτε μέχρι τούδε έν χρήσει έν τοις δικαστηρίοις γλώσσαν. 

Έτυπώθη ίν τφ ΤυττογραφεΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


