ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.
Ημερομηνία: 05.04.2021
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 05.04.2021
Αγωγές:
4779/18
Η Αγωγή ορίζεται για αγορεύσεις επί του θέματος
των εξόδων στις 15.04.2021 και ώρα 09.00π.μ.
Καλούνται οι δικηγόροι να εμφανιστούνε ενώπιον
του Δικαστηρίου και να αγορεύσουν επί του
ζητήματος. Τα έξοδα στην πορεία.

3582/11
Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.05.2021 και
ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

5696/13
Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 03.11.2021
και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

5/14
Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 18.02.2020
η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη στις
15.06.2021 και ώρα 09.00π.μ. Καμία διαταγή για
έξοδα σήμερα.

1460/16
Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αναστολής της
διαδικασίας της παρούσας αγωγής μέχρι την
ολοκλήρωση
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εκκαθάρισης οιοσδήποτε των δικηγόρων των
διαδίκων αποστείλει σχετική επιστολή προς το
Πρωτοκολλητείο για τον ορισμό της παρούσας
αγωγής από το Δικαστήριο. Τα έξοδα παραμένουν
στην πορεία.

1712/16
Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα
αποκάλυψης με τα οποία οι Ενάγοντες και οι
Εναγόμενοι 1-8 διατάσσονται να αποκαλύψουν
ενόρκως μέχρι την επόμενη δικάσιμο όλα τα
έγγραφα που είχαν ή έχουν στην κατοχή, φύλαξη ή
έλεγχο τους εν σχέσει με την υπόθεση και να
παραδώσουν αντίγραφο της ένορκης αποκάλυψης
στους αντιδίκους αυθημερόν με την καταχώρηση.
Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15.06.2021 και
ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.

4999/16
Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 17.01.2022
και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

2851/16κα
Οι Αγωγές ορίζονται για Οδηγίες στις 15.06.2021
και ώρα 09.00π.μ. Εάν θα καταχωρηθεί αίτηση
τροποποίησης των εκθέσεων υπερασπίσεων, αυτή
να καταχωρηθεί μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα
έξοδα παραμένουν στην πορεία.

4593/17
Η αίτηση ημερομηνίας 20.07.2020 ορίζεται για
Οδηγίες στις 15.06.2021 και ώρα 09.00π.μ. Σε
περίπτωση καταχώρησης υπεράσπισης αυτή να
καταχωρηθεί μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα
έξοδα παραμένουν στην πορεία.

236/18
Η κλήση οδηγιών της Ενάγουσας ημερομηνίας
09.08.2019 ορίζεται για Οδηγίες στις 16.06.2021
και
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Εναγομένου 2 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα
έξοδα παραμένουν στην πορεία.

1384/19
Η αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση
ορίζεται για οδηγίες στις 12.04.2021 και ώρα
09:00πμ. Εάν καταχωρηθεί ένσταση στην εν λόγω
αίτηση αυτή να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Οι 5
αιτήσεις παραμερισμού ορίζονται για οδηγίες την
ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα παραμένουν στην
πορεία.

3377/20
Η αίτηση ημερομηνίας 24.11.2020 ορίζεται για
Οδηγίες στις 11105.2021 και ώρα 09.00π.μ. Η

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα έξοδα
στην πορεία.
Αιτήσεις:
380/20
Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 26.04.2021 και
ώρα 09.00π.μ. Καλείται η δικηγόρος των Καθ΄ ων
η αίτηση να τοποθετηθεί μέχρι τότε επί της αίτησης
μετά και την καταχώρηση της συμπληρωματικής
ένορκης δήλωσης του Αιτητή. Τα έξοδα στην
πορεία.

-------------------------------------------ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 06.04.2021
Αγωγές:
5993/14
352/14
2550/17
1060/18
1731/20

Αιτήσεις:
1351/10
Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 06.04.2021
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.

