ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.
Ημερομηνία: 15.02.2021
Σημείωση:
Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της
υγείας όλων μας, με βάση τη νέα πρακτική ημερομηνίας 05.02.2021 για
τη διεκπεραίωση των πολιτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει
απαραιτήτως και για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν
ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις
τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης,
το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15.02.2021
Αγωγές:
2558/08
Η

τελική

απόφαση

του

Δικαστηρίου

επιφυλάσσεται. Οι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν από
το Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης.

3582/11
Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις
05.04.2021 και ώρα 09:00πμ. Έξοδα στην πορεία,
σε καμία περίπτωση εις βάρος των Εναγομένων.

1587/16
Η αίτηση ημερομηνίας 02.10.2019 αποσύρεται και
απορρίπτεται εναντίον του Εναγομένου 3. Τα
έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Ενάγοντα-Αιτητή και
εναντίον του Εναγομένου 3 - Καθ΄ου η αίτηση.

458/16
Η αίτηση ημερομηνίας 25.09.2020 ορίζεται για
Οδηγίες στις 26.03.2021 και ώρα 09:00πμ. Η
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα
παραμένουν

στην

πορεία.

Σε

περίπτωση

καταχώρησης αίτησης για ασφάλεια εξόδων από
την Εναγομένη 2 η αίτηση να καταχωρηθεί στο
μεταξύ και οριστεί κατά την επόμενη δικάσιμο.

4436/17
Η αίτηση παρακοής ημερομηνίας 20.12.2019
ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 01.03.2021 και
ώρα 09:00πμ. Παρακαλούνται οι δικηγόροι των
διαδίκων όπως ενημερώσουν μέχρι την επόμενη
δικάσιμο το Δικαστήριο πόσοι δικηγόροι θα
εμφανιστούν

και

πόσους

μάρτυρες

θα

παρουσιάσουν ούτως ώστε το Δικαστήριο να
προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις και ορίσει την
αίτηση για ακρόαση σε νέα ημερομηνία. Τα έξοδα
παραμένουν στην πορεία.

471/20
Η Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου στην
αίτηση ημερομηνίας 21.07.20 επιφυλάσσεται και
θα δοθεί στις 26.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Η
αίτηση

ημερομηνίας

01.12.2020

ορίζεται

για

Οδηγίες στις 26.02.2021 και ώρα 09:00πμ. Τα
έξοδα της αίτησης παραμένουν στην πορεία.

462/15
Η ημερομηνία 30.11.2021 ακυρώνεται. Η αγωγή
ορίζεται για Οδηγίες στις 20.05.2021 και ώρα
09:00πμ. Καμία διαταγή για έξοδα.
-----------------------------------------------------

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16.02.2021
Αγωγές:
3540/13
1075/13
Αιτήσεις:
389/12
452/20

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 16.02.2021
και ΔΕΝ είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων. Θα
ενημερωθείτε από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

