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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες θέσεις:
α) 5 κενές θέσεις Επαρχιακού Δικαστή
β) 1 κενή θέση Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων και
γ) 2 κενές θέσεις Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου
2. · Οι Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για τις θέσεις (α) και (β) ανωτέρω, μπορούν να
υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο Διοικητικό Πρόεδρο
του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους.

* Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις (γ) ανωτέρω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου,
στο Ανώτατο Δικαστήριο. -

• Το βιογραφικό σημείωμα για όλες τις πιο πάνω αιτήσεις (βλ. (α), (β), (γ)) απαραιτήτως
να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και σ ' αυτό να αναγράφεται ο αριθμός του
μητρώου δικηγόρου.

3. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο ή και όλες
τις κατηγορίες θέσεων που αναφέρονται πιο πάνω, υποχρεωτικά θα πρέπει να
υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση συνοδευόμενη από το σχετικό βιογραφικό σημείωμα (βλ.
§2) ανωτέρω.
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4.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις είναι η 28Π Απριλίου, 2017
(ημέρα Παρασκευή).

5.

Οι υποψήφιοι για διορισμό μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη (ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.

6.

Οι σχετικές πρόνοιες των Νόμων 14/60 και 23/83 αναφορικά με τις θέσεις (α) και (β)
ανωτέρω και του Νόμου 131(Ι)/2015, αναφορικά με τις θέσεις (γ) ανωτέρω οι οποίες
αναφέρονται στα προσόντα διορισμού επισυνάπτονται για ευκολία.

Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής
Γραμματέας
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Συνημμένα
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Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος
του 2015 (131(Ι)/2015)

Ιστορικό Τροποποιήσεων

131(Ι)/2015

Προσόντα διορισμού Προέδρου και δικαστών
4. (Ι)Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου ή ως δικαστής του Διοικητικού
Δικαστηρίου, εκτός αν έχει τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση του Προέδρου
Επαρχιακού Δικαστηρίου ή του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
περί Δικαστηρίων Νόμου και διαθέτει ευρεία γνώση σέ θέματα διοικητικού δικαίου ή αποδεδειγμένη εμπειρία
στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου:
Νοείται ότι, με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου 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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Οι περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 έως (Αρ. 3) του 1998 (14/1960)

Ιστορικό Τροποποιήσεων

14/1960

40/1970 58/1972 35/1982 83/1984 49/1988 237/1991 43(Ι)/1992 102(Ι)/1996 53(Ι)/1997
146(Ι)/1999 40(Ι)/2002 206(Ι)/2002 165(Ι)/2004 19(Ι)/2010 46(Ι)/2014 29(Ι)/2017

Διορισμός δικαστών Επαρχιακού Δικαστηρίου
6.-(1) Ουδείς θα έχη τα προσόντα ίνα διορισθή ως Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Ανώτερος
Επαρχιακός Δικαστής, εκτός εάν είναι δικηγόρος ασκών το επάγγελμα αυτού τουλάχιστον επί δέκα έτη και
είναι υψηλού ηθικού επιπέδου και ουδείς θα έχη τα προσόντα ίνα διορισθή ως Επαρχιακός Δικαστής εκτός
εάν είναι δικηγόρος ασκών το επάγγελμα αυτού επί έξι έτη και είναι υψηλού ηθικού επιπέδου.
Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου"άσκησις επαγγέλματος" περιλαμβάνει υπηρεσίαν εις οιανδήποτε δικαστικήν θέσιν
"δικηγόρος ασκών το επάγγελμα αυτού" περιλαμβάνει και δικηγόρον εγγεγραμμένον δυνάμει του περί
Δικηγόρων Νόμου ασκούντο κατ' εξουσιοδότηση/ του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθήκοντα αφορώντα εις
την έκδοσιν και επιμέλειαν νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των εις αυτό υπαγομένων
Δικαστηρίων:
(2) Ουδέν των εν τω εδαφίω (1) περιλαμβανομένων θα εφαρμοσθή εις οιουσδήποτε διορισμούς,
γενησομένους μετά την θέσπισιν του παρόντος νόμου, προσώπων, τα οποία κατά την ημέραν της ενάρξεως
της ισχύος του παρόντος νόμου, υπηρέτουν ως δικασταί ή πταισματοδίκαι εις την μόνιμον δικαστικήν
υπηρεσίαν της Δημοκρατίας.
(3) Σε οποιοδήποτε χρόνο ο ολικός αριθμός στη Δημοκρατία των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων δεν
θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε, των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών δεν θα υπερβαίνει τους δεκαοκτώ και
των Επαρχιακών Δικαστών δεν θα υπερβαίνει τους σαράντα εννιά:
Νοείται ότι, αν ο αριθμός των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων ή των Ανώτερων Επαρχιακών
Δικαστών δεν είναι συμπληρωμένος, ο αριθμός των Επαρχιακών Δικαστών δύναται να υπερβεί τους
σαράντα εννιά, ανάλογα με τον αριθμό των κενών θέσεων.
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Ο περί Ενοικιοστασϊου Νόμος του 1983 (23/1983)

Ιστορικό Τροποποιήσεων

23/1983

51/1983

102(Ι)/1995

119(Ι)/1999

Καθίδρυσις Δικαστηρίου
4. Καθιδρύονται Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων ο αριθμός τών οποίων δεν θα υπερβαίνη τα τρία επί
σκοπώ επιλύσεως, μεθ' όλης της λογικής ταχύτητος, των εις αυτά αναφερομένων διαφορών των
αναφυομένων επί οιουδήποτε θέματος εγειρομένου κατά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου
συμπεριλαμβανομένου παντός παρεμπϊπτοντος ή συμπληρωματικού θέματος.
(2) Έκαστον Δικαστήριον απαρτίζεται εξ ενός Προέδρου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως "ο Πρόεδρος")
και δύο ετέρων μελών απάντων διοριζομένων υπό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου ως εν τω παρόντι
άρθρω προνοεϊται.
(3) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος του Δικαστηρίου εκτός εάν έχη τα προσόντα να διορισθή ως Επαρχιακός
Δικαστής, συμφώνως προς το άρθρον 6(1) των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 έως 1982 ή οιουδήποτε
άλλου Νόμου τροποποιούντος ή αντί καθιστώ ντος τούτους.
(4) Δι' έκαστην υπόθεσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ο Πρόεδρος ορίζει τα δύο μέλη εκ των οποίων θα
απαρτισθή το Δικαστήριον εκ καταλόγων μελών τους οποίους εγκρίνει δι' εκάστην επαρχίαν το Ανώτατον
Δικαστικόν Συμβούλιον.
Προς τον σκοπόν τούτον ο Υπουργός υποβάλλει δι' εκάστην επαρχίαν κατάλογον εκ τριάκοντα καταλλήλων
προσώπων ανωτάτου ηθικού επιπέδου εκ των οποίων το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον επιλέγει είκοσι
πρόσωπα τα οποία αποτελούν ανά δύο έτη τον κατάλογον διά την επαρχίαν εκ των οποίων ο Πρόεδρος
ορίζει τα μέλη τα οποία θα απαρτίσωσι το Δικαστήριον δι' εκάστην συγκεκριμένην υπόθεσιν:
Νοείται ότι πρόσωπο που έχει ορισθεί ως μέλος του Δικαστηρίου σε συγκεκριμένη υπόθεση, η εκδίκαση
της οποίας έχει αρχίσει, αλλά δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, συνεχίζει να μετέχει ως μέλος του Δικαστηρίου
τούτου και μετά την εκπνοή της διετίας από τον καταρτισμό από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
οικείου καταλόγου, στον οποίο περιλαμβάνεται το όνομά του, μέχρις ότου συμπληρωθεί η εκδίκαση της
υπόθεσης αυτής:
Νοείται περαιτέρω ότι παν πρόσωπον, το όνομα του οποίου περιελήφθη εις τον υπό του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου καταρτισθέντα κατάλογον, δύναται δι' εγγράφου απευθυνομένου προς τον
Πρόεδρον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να παραιτηθή οπότε ακολουθείται η αυτή διαδικασία δι'
αντί κατά στάσιν του παραιτηθέντος προσώπου:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι τόσον κατά τον καταρτισμόν των καταλόγων όσον και διά τον ορισμόν των
μελών έκτω ν οποίων θα απαρτισθή το Δικαστήριον δέον να λαμβάνηται φροντίς όπως τα συμφέροντα των
ιδιοκτητών όσον και των ενοικιαστών αντιπροσωπεύωνται εξ ίσου.
(5) Την επίλυσιν οιασδήποτε διαφοράς υποβαλλομένης εις το Δικαστήριον ως προνοεϊται εις το εδάφιον (1)
του παρόντος άρθρου αποφασίζει ο Πρόεδρος αφού λάβη τας απόψεις των δύο μελών του Δικαστηρίου, τα
οποία έχουν απλώς συμβουλευτικήν γνώμην.
(6) Η αντιμισθία του Προέδρου και οι λοιποί όροι υπηρεσίας αυτού είναι οι αυτοί ως ορίζονται εις το άρθρον
8 των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 έως 1982 ή οιουδήποτε άλλου Νόμου τροποποιούντος ή
αντικαθιστώντος τούτους εν σχέσει προς Επαρχιακόν Δικαστήν και άμα τη συμπληρώσει της ανώτατης
βαθμίδας της κλίμακας σε σχέση με Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή, εις δε τα μέλη καταβάλλονται τοιαύτα
έξοδα παραστάσεως ως ήθελον καθορίσει διά κοινής αυτών αποφάσεως οι Υπουργοί Οικονομικών και
Δικαιοσύνης.
httpY/www.cylaw.org/nomoi/enop/inci/1983_1_23/section-sc73ab32f7-b0b8-4e13-acd6-b60561ce493f.html

1/2

4/6/2017

Ο π ε ρ ί Ενοικιοστασίου Ν ό μ ο ς του 1983 - 23/1983 - 4 - Κ α θ ίδ ρ υ σ ις Δ ικα σ τη ρ ίο υ

(7) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος του Προέδρου το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλων
διορίζει επί προσωρινής βάσεως οιονδήποτε έτερον πρόσωηον κεκτημένον τα προσόντα όπως διορισθή ως

Πρόεδρος διά να ασκή τας εξουσίας και εκτελή τα καθήκοντα Προέδρου διαρκούσης της προσωρινής
απουσίας ή ανικανότητος του Προέδρου.
(8) Ουδεμία αγωγή εγείρεται κατά του Προέδρου ή μέλους του Δικαστηρίου διά πάσαν πράξιν ή παράλειψιν
αυτού γενομένην κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(9) Υφίσταται παρά τω Δικαστηρίω και εν εκάστη επαρχία ένθα τούτο λειτουργεί Γραμματεία υπό την
διεύθυνσιν Γραμματέως η σύνθεση του προσωπικού της οποίας ήθελεν ορισθή υπό του Υπουργού δΓ
εκτέλεσιν των καθηκόντων τα οποία ήθελε προβλέψει διαδικαστικός κανονισμός εκδιδόμενος υπό του
Ανώτατου Δικαστηρίου.
Ο Γραμματεύς και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
(10) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Νόμου, αι συνεδρίαι του Δικαστηρίου εν εκάστη επαρχία
ένθα τούτο θα συνέρχεται διεξάγονται εις τοιούτο κτίριον οίον ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήθελεν από καιρού
εις καιρόν ορίσει ως Δικαστήριον διά τον σκοπόν τούτον.
(11) Άπασαι αι δαπάναι αι απαιτούμεναι διά την λειτουργίαν του Δικαστηρίου καταβάλλονται εκ του
δημοσίου ταμείου.
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