ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ. Τσαγγαρίδη, Πρ.
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
548/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 9/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

589/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/5/2021 ώρα 09:00 για επίδοση.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

18/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 21/4/2021 για ΚΕΘ. Απάντηση στην
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

27/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 για ΚΕΘ. Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

35/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/5/2021 ώρα 09:00 για επίδοση.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
390/13

Η κλήση με βάση το άρθρο 124Α του περί Ποινικής Δικονομίας
Νόμου, Κεφ. 155, ημερ. 2/3/2021 ορίζεται στις 9/4/2021 ώρα
08:30 για οδηγίες. Χωρίς έξοδα σήμερα.

120/19

Η αίτηση έρευνας ορίζεται στις 26/3/2021 ώρα 09:00 για ΚΕΘ.
Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.

256/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

415/19

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ΄ ου η
αίτηση μέχρι τις 31/3/2021. Μετά την εκπνοή της πιο πάνω
προθεσμίας:
Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των
μαρτύρων της μέχρι τις 30/4/2021 και αντίγραφα να
παραδώσει στο δικηγόρο του Καθ΄ ου η αίτηση.
Ο Καθ΄ ου η αίτηση μετά την παράδοση σ΄ αυτόν της
έγγραφης μαρτυρίας του και των μαρτύρων του μέχρι τις
31/5/2021 και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της
Αιτήτριας.
Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 9/6/2021 για ΚΕΘ.
Έξοδα στην πορεία.

20/20

Οι ενδιάμεσες αιτήσεις και οι κλήσεις φυλακιστηρίου ορίζονται
στις 9/4/2021 ώρα 08:30 για δήλωση συμβιβασμού. Χωρίς
έξοδα σήμερα.
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466/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 09:00 για επίδοση.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

8/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 21/4/2021 ώρα 09:00 για ΚΕΘ.
Απάντηση στην υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα
στην πορεία.

16/21

Εκδόθηκε διάταγμα.

3
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 Μαρτίου 2021
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διατροφή
158/19

12.5.21 για δήλωση συμβιβασμού

420/19

24.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Διάδικοι παρόντες

387/20

9.4.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Διάδικοι παρόντες
Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 7.4.21

459/20

2.4.21 για επίδοση

21/21

2.4.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Διάδικοι παρόντες

Γονική Μέριμνα
2/16

7.4.21 για δήλωση συμβιβασμού
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Διάδικοι παρόντες

394/17

13.5.21 για ακρόαση η ώρα 11.00

254/20

24.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Διάδικοι παρόντες

419/20

30.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
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Διάδικοι παρόντες
459/20

Εκδόθηκε διάταγμα

20/21

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης
Χωρίς έξοδα

Περιουσιακές
Διαφορές
3/21

12.5.21 για επίδοση
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
575/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 27/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των
συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα
και ώρα.

446/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού
για τελευταία φορά. Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού
να σταλεί μέχρι τις 24/3/2021. Σε περίπτωση μη κατάληξης,
συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.

171/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. Σε
περίπτωση που δεν υπάρξει επίδοση, η αίτηση θα απορριφθεί
λόγω μη προώθησης.

187/20

Εκδόθηκε διάταγμα.

412/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο
και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.

29/21

Εκδόθηκε διάταγμα.

33/21

Εκδόθηκε διάταγμα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
123/11

Η κλήση με βάση το άρθρο 124Α του περί Ποινικής Δικονομίας
Νόμου, Κεφ. 155, όπως τροποποιήθηκε ημερ. 3/3/2021
ορίζεται στις 21/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. Ένσταση να
καταχωρηθεί μέχρι τις 10/5/2021. Ο Καθ΄ ου η αίτηση να
είναι παρών.

255/18

Η κλήση με βάση το άρθρο 124Α του περί Ποινικής Δικονομίας
Νόμου, Κεφ. 155, όπως τροποποιήθηκε ημερ. 3/3/2021
ορίζεται στις 26/3/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.

324/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία
περίπτωση εναντίον του Αιτητή. Απαιτείται η παρουσία
τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω
ημέρα και ώρα.
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14/21

Εκδόθηκε διάταγμα.

18/21

Εκδόθηκε διάταγμα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
130/20

Τόσο η κυρίως όσο και η ενδιάμεση ορίζονται στις 6/4/2021
για οδηγίες. Υπεράσπιση και ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι
τότε. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των
συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα
και ώρα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 Μαρτίου 2021
Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διατροφή
5/19

18.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Οι δικηγόροι να συμμορφωθούν με τη Δ.30
(κλήση και παράρτημα)
Έξοδα στην πορεία

221/19

26.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Χωρίς έξοδα σήμερα

331/19

18.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00

Δίδεται παράταση χρόνου 40 ημερών για συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης
και ανταλλαγής εγγράφων
Έξοδα στην πορεία
63/20

13.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00
Έξοδα στην πορεία

119/20

24.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00
Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων
που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα
επίδικα θέματα εντός 40 ημερών από σήμερα
Έξοδα στην πορεία

413/20

22.4.212 για οδηγίες ώρα 9.00
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

425/20

2.4.21 για οδηγίες ώρα 9.30
Οι διάδικοι να είναι παρόντες
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Έξοδα στην πορεία
457/20

Εκδόθηκε διάταγμα

461/20

14.5.21 για οδηγίες ώρα 9.30
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

51/20

5.4.21 για οδηγίες ώρα 9.30
Ένσταση μέχρι τότε

Γονική Μέριμνα
568/13

Η αίτηση παρακοής ορίζεται για οδηγίες 11.5.21 ώρα 9.00
Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε

Η καθ’ης η αίτηση και οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο
Έξοδα στην πορεία
447/16

9.4.21 για ΚΕΘ ώρα 10.00

260/18

Η αίτηση έρευνας ορίζεται για οδηγίες 13.5.21 ώρα 9.00
Οι δικηγόροι της αιτήτριας και ο καθ’ου η αίτηση να είναι παρόντες
Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε

Ο καθ’ου η αίτηση να υπογράψει εγγύηση ύψους €500 για να διασφαλιστεί η παρουσία
του στο Δικαστήριο
490/18

21.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες
Έξοδα στην πορεία

415/19

2.4.21 για δήλωση συμβιβασμού ώρα 9.30
Έξοδα στην πορεία

435/19

14.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες

447/19

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης
Χωρίς έξοδα
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563/19

14.5.21 για ΚΕθ ώρα 9.00
Έξοδα στην πορεία

244/20

3.6.21 για απόδειξη ώρα 9.00

248/20

22.4.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

405/20

14.5.21 για απόδειξη ώρα 9.00

464/20

20.5.21 για απόδειξη ώρα 9.00
Έξοδα στην πορεία

496/20

Οι αιτητές έχουν συμμορφωθεί με το διάταγμα ημερομηνίας 12.11.20

584/20

13.5.21 για επίδοση ώρα 9.00
Δίνονται οδηγίες όπως η αίτηση επιδοθεί εκ νέου στον καθ’ου η αίτηση

26/21

10.6.21 για Απόδειξη ώρα 9.00

Υιοθεσία
8/20

16.4.21 για απόδειξη ώρα 9.00
Έξοδα στην πορεία

24/20

16.4.21 για απόδειξη ώρα 9.00
Έξοδα στην πορεία

Περιουσιακές
Διαφορές
115/15

23.4.21 για οδηγίες ώρα 9.30
Οι διάδικοι να είναι παρόντες
Δίδεται παράταση χρόνου στον καθ’ου η αίτηση για συμμόρφωση με τα
διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων και αποκάλυψης περιουσίας μέχρι τότε.
Έξοδα στην πορεία

47/19

21.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

1/21

21.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00
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Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία
6/21

26.3.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες για σκοπούς
έκδοσης προσωρινού διατάγματος

