ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.
Ημερομηνία: 25.02.2021
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 25.02.2021
Αγωγές:
967/16
Η αίτηση συνένωσης ημερομηνίας 21.10.2020 και
η αγωγή ορίζονται για Οδηγίες στις 28.05.2021 και
ώρα 09:00πμ. Εάν θα καταχωρηθεί ένταση στην
αίτηση αυτή να καταχωριστεί μέχρι τότε. Τα έξοδα
αίτησης και αγωγής παραμένουν στην πορεία.

3234/16
Αναφορικά

με

την

αίτηση

της

Ενάγουσας

ημερομηνίας 06.09.2019 το Δικαστήριο θεωρεί ότι
ενόψει

της

φύσης

της

απαίτησης

της

δεν

ενδείκνυται να προχωρήσει η αγωγή για απόδειξη
εναντίον των Εναγόμενων στην οποία η αίτηση
αφορά. Ως εκ τούτου οι αιτήσεις για απόφαση
ημερομηνίας 06.09.2019 και 13.09.2019 και οι
αιτήσεις

για

παραμερισμό

ημερομηνίας

04.04.2018,

25.11.2019,

27.11.2019

και

03.03.2020 ορίζονται για Οδηγίες στις 28.05.2021
και ώρα 09:00πμ. Η υπεράσπιση στην αίτηση
ημερομηνίας 13.09.2019 και οι ενστάσεις στις
αιτήσεις παραμερισμού να καταχωριστούν μέχρι
την επόμενη δικάσιμο. Όσον αφορά τη θέση των
δικηγόρων των Εναγομένων 13 και 30 ότι έχουν
καταχωρήσει αίτηση παραμερισμού ημερομηνίας
13.08.2019 το Δικαστήριο σημειώνει ότι έχει
διεξέλθει του φακέλου της αγωγής και δεν εντοπίζει
τέτοια αίτηση στο φάκελο. Ως εκ τούτου καλούνται
οι δικηγόροι των Εναγομένων 13 και 30 να
αποταθούν στο Πρωτοκολλητείο για το ζήτημα και
σε περίπτωση που όντως καταχώρησαν τέτοια
αίτηση η οποία δεν μπορεί να εντοπιστεί να γίνουν
διευθετήσεις για την καταχώρηση αντιγράφου. Τα
έξοδα όλων των αιτήσεων παραμένουν στην
πορεία.

137/20
Η Ενδιάμεση Απόφαση του Δικαστηρίου στην
αίτηση ημερομηνίας 07.05.2020 και στην αίτηση
ημερομηνίας 20.07.2020 επιφυλάσσεται και θα
δοθεί στις 16.03.2021 και ώρα 09:00πμ. Την ίδια
ημερομηνία ορίζεται η αίτηση για αποκάλυψη
ημερομηνίας 21.01.2020 για Οδηγίες. Την ίδια
ημερομηνία ορίζεται η αίτηση των Εναγομένων 4
και 9 για αναστολή και ή απόρριψη της αγωγής
ημερομηνίας

08.01.2021.

Η

ένσταση

να

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα της αίτησης
αποκάλυψης

και

της

παραμένουν στην πορεία.

αίτησης

αναστολής

3308/17*
*Ο φάκελος δεν έχει ακόμη ανευρεθεί και έτσι δεν
έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα. Μόλις
ο φάκελος εντοπιστεί και τεθεί ενώπιον του
Δικαστηρίου, το Δικαστήριο θα επιληφθεί της
αγωγής

και

θα

ενημερώσει

σχετικά

τους

δικηγόρους των διαδίκων
Αιτήσεις:
32/21
Εκδίδονται διατάγματα ως οι Παράγραφοι 1-5 της
αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.
----------------------------------------------------ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 26.02.2021
Αγωγές:
3025/10
4287/11
1323/14
1397/16
2432/17
3208/17* (*ο φάκελος δεν έχει τεθεί ενώπιον του
Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο έχει ζητήσει όπως ο
φάκελος ανευρεθεί και τεθεί ενώπιον του αύριο)
4486/17
1928/19
2016/20
471/20
Αιτήσεις:
746/13
447/19
Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 26.02.2021
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.

