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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2/2021
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Με σκοπό την ομαλή επαναλειτουργία του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και με
βάση την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομ. 4/2/21, ανακοινώνονται τα πιο
κάτω μέτρα / οδηγίες.
Κρίνοντας ως επιτυχημένα στην πράξη τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από το
Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας-Κερύνειας στις 21/9/20, καθότι εξασφάλισαν τόσο την
πρόοδο των υποθέσεων όσο και τον βασικό σκοπό της προστασίας της υγείας όλων των
λειτουργών της δικαιοσύνης, τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν να υφίστανται και για τον σκοπό
άρσης οποιασδήποτε αμφιβολίας επαναλαμβάνονται αυτούσια ως είχαν ανακοινωθεί.

«Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα διεξάγεται με αποστολή
σχετικού, από κοινού, ηλεκτρονικού μηνύματος από τους δικηγόρους των διαδίκων,
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του Δικαστή που χειρίζεται την
υπόθεση. Η πληροφόρηση των δικηγόρων σχετικά με την πορεία της υπόθεσής τους
θα γίνεται, όπως μέχρι σήμερα, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στενογράφων είναι οι ακόλουθες:
Στενογράφος κ. Μ. Τσαγγαρίδη: Κ. Τζιάρρα ktziarra@fc.judicial.gov.cy
Στενογράφος κας Φ. Κωνσταντίνου: Σ. Ναθαναήλ snathanael@dc.judicial.gov.cy
Στενογράφος κας Μ. Χ. Κάιζερ: Α. Αγαθοκλέους aagathokleous@fc.judicial.gov.cy
Στενογράφος κας Σ. Νεοφύτου: Κ. Ηρακλέους keracleous@dc.judicial.gov.cy
Η παρουσία διαδίκων ή δικηγόρων στο γραφείο ή την αίθουσα του οποιουδήποτε
Δικαστή, θα γίνεται μόνο κατόπιν σχετικών οδηγιών του εν λόγω Δικαστή.
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Οι δηλώσεις συμβιβασμού υποθέσεων θα γίνονται κατόπιν σχετικής άδειας του
Δικαστή, μετά από αποστολή σχετικού, από κοινού, ηλεκτρονικού μηνύματος στο
Πρωτοκολλητείο και αντίστοιχα θα ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροιδιάδικοι περί της ημερομηνίας ορισμού της υπόθεσης για δήλωση διευθέτησης και η
αυτοπρόσωπη παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων θα αποφασίζεται από τον φυσικό
Δικαστή της υπόθεσης.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πρωτοκολλητή είναι akoutalianos@fc.judicial.gov.cy
Οι αποδείξεις των υποθέσεων διαζυγίου θα γίνονται με κατάθεση ένορκης δήλωσης
στον φάκελο της υπόθεσης τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία
ορισμού της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των δικηγόρων στο
Δικαστήριο την ημέρα ορισμού για απόδειξη της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι όλα τα αιτήματα των δικηγόρων τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά
ως ανωτέρω, ή με τηλεομοιότυπο (fax) θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 3
εργάσιμες ημέρες προηγουμένως, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία
του Πρωτοκολλητείου προς το συμφέρον της Δικαιοσύνης.»
Επιπρόσθετα, οι υποθέσεις Φυλακιστηρίων και Νομικών Αρωγών θα διεξάγονται
κανονικά τηρουμένων των εκάστοτε σχετικών οδηγιών του Πρωτοκολλητείου για την
ασφαλή προσέλευση στο Δικαστήριο.
Θα διεξάγονται όλες οι ακροάσεις ενδιάμεσων αιτήσεων και αιτήσεων ταχείας εκδίκασης
στις οποίες δεν θα καταθέτουν μάρτυρες και προς τούτο προτρέπονται οι δικηγόροι όπως
αποστέλλουν τις αγορεύσεις τους στο Δικαστήριο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι
ακροάσεις των υποθέσεων όπου υπάρχει προφορική μαρτυρία θα διεξάγονται κανονικά,
λαμβανομένου υπόψη ότι πάντοτε εντός της αίθουσας του Δικαστηρίου θα παρίσταται
καθορισμένος αριθμός προσώπων, με βάση τη χωρητικότητα της κάθε συγκεκριμένης
δικαστικής αίθουσας και κατά συμμόρφωση πάντοτε με τα σχετικά διατάγματα και/ή οδηγίες
του Υπουργείου Υγείας.
Σε σχέση με τις υποθέσεις που έχουν ορισθεί για ουσιαστική συζήτηση, στην παρουσία των
διαδίκων, προτρέπονται οι δικηγόροι όπως εκ των προτέρων επικοινωνούν με το
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Δικαστήριο για σκοπούς καλύτερου συντονισμού και ασφαλούς διεξαγωγής της ουσιαστικής
συζήτησης της υπόθεσης.
Ως προς τις μονομερείς αιτήσεις για έκδοση προσωρινών διαταγμάτων ή παροχής άλλων
θεραπειών (εξαιρουμένων των μονομερών αιτήσεων για υποκατάστατη επίδοση), είναι
απαραίτητη η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο, τούτο δε ισχύει και σε σχέση
με εκδοθέντα διατάγματα τα οποία είναι επιστρεπτέα.
Νοείται ότι και στις πιο πάνω περιπτώσεις, σε περίπτωση που υπάρχει κοινό αίτημα των
δικηγόρων των διαδίκων, τούτο μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η
φυσική παρουσία των δικηγόρων.
Επανατονίζεται η προτροπή του Δικαστηρίου προς τους δικηγόρους των διαδίκων, όπως η
διεκπεραίωση των υποθέσεων, όπου είναι δυνατό, π.χ. οδηγίες για καταχώρηση
υπεράσπισης ή απάντησης, ή ορισμού της υπόθεσης για δήλωση διευθέτησης ή για
καταχώρηση ένστασης κ.λπ., γίνεται πάντοτε με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email).
Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι δικηγόροι θα ειδοποιούνται με σχετική
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
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