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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΙΥΙΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. To Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει θέσεις, τριών (3)
Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, οι οποίες αναμένεται να κενωθούν.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Διοικητικό Πρόεδρο του
Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του, μέχρι την 17η Μαρτίου, 2023,
συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία,
Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του

υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές,
γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο
υποψήφιος είναι δικηγόρος και, εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το κινητό
τηλέφωνο του υποψηφίου.

3. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου
Νόμου του 2015 (Ν. 131(1)/2015), ουδείς διορίζεται ως δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου, εκτός αν
έχει τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου και διαθέτει ευρεία γνώση σε θέματα
διοικητικού δικαίου ή αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στη
δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Νοείται ότι, με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ως δικαστής του
Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να διοριστεί και δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελμα αυτού για
οκτώ (8) τουλάχιστον έτη και πληροί όλα τα άλλα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου και του παρόντος Νόμου.
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