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ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

 

338/20 

 

14/4/21 – KEΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

78/20 

 

22/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9.00 π.μ. – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

385/19 Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 7.4.21 ώρα 8.30 

Να κατατεθούν γραπτές αγορεύσεις 

327/20 22.4.21 για ΚΕΘ  

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 22.4.2021   

375/20 7.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Απάντηση μέχρι 5.4.21 

49/21 7.4.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση της αιτήτριας να καταχωριστεί μέχρι 2.4.21 

Οι δικηγόροι της αιτήτριας να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Γονική Μέριμνα  

11/20 21.4.21 για απόδειξη σε αναμονή της έκθεσης κοινωνικής έρευνας  

Η ένορκη δήλωση της αιτήτριας έχει καταχωριστεί 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

166/20 19.5.21 για απόδειξη σε αναμονής της έκθεσης κοινωνικής έρευνας 

Η ένορκη δήλωση της αιτήτριας έχει καταχωριστεί 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

518/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

94/10 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για ακρόαση στις 13.4.21 ώρα 10.00 

Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν ως προς την πορεία της υπόθεσης 

86/17 8.4.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 8.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

139/17 Η εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ 7.4.21  

Ένσταση στην ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 22.12.20 να καταχωριστεί μέχρι 5.4.21  

Οι οδηγίες του Δικαστηρίου για εμφάνιση των δικηγόρων να τηρηθούν  

140/18 15.4.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 14.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να τοποθετηθούν για  

την πορεία της υπόθεσης 

108/20 26.5.21 για ΚΕΘ  

Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 19.5.21 

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης περιουσίας της καθ’ης η αίτηση κατά την  

ημερομηνία τέλεσης του γάμου και κατά την ημερομηνία της διάστασης μέχρι 19.5.21  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  
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