ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 30 Μαρτίου 2021
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
17/19

21/4/21 – KEΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Απόσυρση
Δικηγόρου Αιτήτριας

456/19

14/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – Χωρίς
έξοδα σήμερα

529/20

13/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

580/19

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Διατροφή

88/20

16/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00

326/20

21/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Απάντηση στην
Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση
να καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην
πορεία

342/20

13/5/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία
Περιουσιακές Διαφορές

67/20

23/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. –
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 21/4/21 –
Το Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ και
ορίζεται για ΚΕΘ στις 21/4/21 – Ένσταση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία
αλλά όχι εναντίον της Αιτήτριας

93/17

12/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. (Αίτ. τροπ.
ημερ. 23/12/20) με γραπτές αγορεύσεις –
Η Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την ίδια
πιο πάνω ημερομ. (12/5/21)

102/19

22/4/21 – ΚΕΘ – Παρατείνεται μέχρι τότε ο
χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου η
αίτηση – Χωρίς έξοδα σήμερα
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 30 Μαρτίου 2021
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διατροφή
194/19

9.4.21 για ακρόαση η ώρα 8.30
Δίνονται οδηγίες για γραπτές αγορεύσεις
Να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γονική Μέριμνα
419/20

21.4.212 για δήλωση συμβιβασμού
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Οι διάδικοι παρόντες
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
263/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 23/4/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη
εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 19/4/2021. Έξοδα
στην πορεία.

304/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 27/5/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην
πορεία. Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες μέχρι τις
31/3/2021 και να οριστεί στις 27/5/2021.

404/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 19/3/2021. Χωρίς έξοδα
σήμερα. Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση ετοιμαστεί μέχρι
τότε.

519/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 27/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 18/5/2021. Έξοδα στην πορεία.

523/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τις 16/4/2021. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 24/5/2021. Έξοδα στην πορεία.

543/20

Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ.
4/12/2020 ορίζονται στις 9/4/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Να μεριμνήσει ο συνήγορος της Αιτήτριας
όπως αποστείλει επιστολή προς την Αιτήτρια που να την
ενημερώνει για την ημέρα και ώρα που είναι ορισμένη η
υπόθεση και την πρόθεση του να αποσυρθεί από την
εκπροσώπηση της. Έξοδα στην πορεία.

547/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 23/4/2021. Έξοδα στην πορεία.
Η υπεράσπιση καταχωρήθηκε σήμερα ως οι οδηγίες του
Δικαστηρίου.

121/21

Εκδόθηκε διάταγμα και ορίστηκε εγγύηση €2000, ήτοι €1000
για έκαστο γονέα. Η υπόθεση ορίζεται στις 17/6/2021 για
συμμόρφωση.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
67/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο
των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω
ημέρα και ώρα.

398/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο
των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω
ημέρα και ώρα.

409/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 27/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 31/3/2021. Έξοδα στην πορεία.
Να ακολουθηθεί η Δ. 30.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
76/20

Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και η κάθε πλευρά
τα έξοδα της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
45/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο
των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω
ημέρα και ώρα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 30 Μαρτίου 2021
Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
279/19

9/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Δίδεται παράταση
χρόνου στον Καθ’ ου η αίτηση μέχρι τότε για να
συμμορφωθεί με τα διατάγματα αποκάλυψης και
ανταλλαγής εγγράφων – Έξοδα στην πορεία

353/20

11/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. – Δίδεται
παράταση χρόνου στους διαδίκους για
συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης
και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι τότε – Έξοδα
στην πορεία

524/20

18/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ.

540/20

18/5/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ.

587/19

20/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. –
Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα
στην πορεία
Διατροφή

227/20

22/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. –
Τροποποιημένη Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

301/20

16/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Συμπλήρωση
δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

337/18

Δίδεται παράταση χρόνου και στις δύο πλευρές
για την καταχώριση της γραπτής μαρτυρίας τους
ως ακολούθως: Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την
έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό
τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 25 ημερών
από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον
δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση.
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Ο καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη
μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη
μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός 25 ημερών
από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της
αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στον
δικηγόρο της αιτήτριας
Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση, με
γραπτές αγορεύσεις στις 5/7/21, ώρα 10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον
της Αιτήτριας
373/20

12/4/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. (Ενδ. αίτηση)
με γραπτές αγορεύσεις – Την ίδια ημέρα (12/4/21)
για οδηγίες η εναρκτήρια αίτηση – Συμπλήρωση
δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

410/19

Ενόψει του ότι έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της
αποκάλυψης εγγράφων δίδονται οι ακόλουθες
οδηγίες: Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την
έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό
τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 ημερών
από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον
δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση.
Ο καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη
μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη
μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός 45 ημερών
από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της
αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στον
δικηγόρο της αιτήτριας
Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση, με
γραπτές αγορεύσεις στις 21/9/21, ώρα 10:30
Έξοδα στην πορεία
Περιουσιακές Διαφορές

3/19

24/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. –
Συμμόρφωση με Δ.30 – Κλήση – Έξοδα στην
πορεία

126/18

7/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία
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