ΠΙΝΑΚΙΟ 5 Απριλίου 2021
ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Μ. Τσαγγαρίδης, Πρ., Φ. Κωνσταντίνου, Δ., Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαζύγια
28/21

Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το
πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση – Καμιά διαταγή
για έξοδα

34/21

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

40/21

Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά
διαταγή για έξοδα

70/21

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

76/21

Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά
διαταγή για έξοδα

129/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

202/21

Εκδόθηκε Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης
ως την ηλεκτρονική διεύθυνση του Καθ’ ου η
αίτηση – 21 ημέρες να καταχωρηθεί υπεράσπιση –
Έξοδα στην πορεία
Η Εναρκτήρια αίτηση παραμένει στις 17/5/21

767/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά
διαταγή για έξοδα – Η κάθε πλευρά τα έξοδά της
Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα Κάθε πλευρά τα έξοδά της – Η ημερομ. 31/5/21
ακυρώνεται

803/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

806/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το
πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Καμιά διαταγή
για έξοδα

812/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

833/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

851/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 5 Απριλίου 2021
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαζύγια
1/21

12/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

93/20

19/4/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. (περιορισμός
επίδικων θεμάτων)

97/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

117/20

19/4/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. (περιορισμός
επίδικων θεμάτων)

125/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8:30 π.μ.

127/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

130/21

19/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ

133/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

139/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

142/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ - Έξοδα στην πορεία

145/21

19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

205/20

19/4/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα

282/20

19/4/21 - ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. (περιορισμός
επίδικων θεμάτων)

297/20

17/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

386/20

17/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

620/20

17/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

776/20

17/5/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ

886/19

12/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Ο δικηγόρος
που χειρίζεται την υπόθεση να είναι παρών στο
Δικαστήριο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 5 Απριλίου 2021
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διαζύγια
2/20

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης
Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του καθ’ου η αίτηση και εναντίον της αιτήτριας όπως
θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο
Η ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα

346/20

24.5.21 για ΚΕΘ

540/20

17.5.21 για επίδοση

639/20

19.4.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 14.4.21

645/20

17.5.21 για επίδοση

765/20

17.5.21 για επίδοση

774/20

17.5.21 για επίδοση

780/20

17.5.21 για επίδοση

825/20

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης

131/21

17.5.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε

137/21

17.5.21 για απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21

140/21

17.5.21 για απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21

143/21

17.5.21 για απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21

191/21

19.4.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 14.4.21

Γονική Μέριμνα
379/15

7.4.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

Περιουσιακές
Διαφορές
25/19

26.5.21 για ΚΕΘ
Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων της αιτήτριας
μέχρι 24.5.21

40/19

26.5.21 για Ακρόαση ώρα 11.00

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας να καταχωριστεί και από τις
δύο πλευρές μέχρι 19.5.21

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

511/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των
συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα
και ώρα.

206/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

457/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των
συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.

628/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

655/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

748/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

751/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

760/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

769/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

781/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

27/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

30/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Έξοδα στην πορεία.

108/21

Εκδόθηκε διαζύγιο.

123/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Έξοδα στην πορεία.

126/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο
του
Δικαστηρίου
3
εργάσιμες
ημέρε0ς
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

129/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο
του
Δικαστηρίου
3
εργάσιμες
ημέρε0ς
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

132/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τις 17/5/2021. Έξοδα στην πορεία.

138/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο
του
Δικαστηρίου
3
εργάσιμες
ημέρε0ς
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.

141/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/5/2021. Έξοδα στην πορεία.

144/21

Εκδόθηκε διαζύγιο.

192/21

Εκδόθηκε διαζύγιο.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
495/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 10/6/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην
πορεία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 5 Απριλίου 2021
Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διατροφή
214/20

4.6.21 για οδηγίες ώρα 9.00
Συμμόρφωση με τη Διαταγή 30.
Η κλήση για οδηγίες να οριστεί εκείνη την ημέρα

245/20

Εκδόθηκε διάταγμα

265/20

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

337/20

Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 12.4.21 ώρα 9.00
Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

441/20

18.5.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

Γονική Μέριμνα
603/19

12.4.21 για οδηγίες
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Οι διάδικοι να είναι παρόντες
Έξοδα στην πορεία

292/20

Εκδόθηκε διάταγμα

409/20

17.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία
528/20

28.5.21 για επίδοση ώρα 8.30

82/21

8.4.21 για οδηγίες ώρα 9.30
Έξοδα στην πορεία

Περιουσιακές
Διαφορές
79/17

4.6.21 για ΚΕΘ
Δίδεται παράταση χρόνου στον καθ’ου η αίτηση να συμμορφωθεί με τις οδηγίες
του Δικαστηρίου για καταχώριση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη
μαρτυρίας μέχρι τότε
Έξοδα στην πορεία

5/18

Επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 28.11.2019
Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 21.10.20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.4.2021
ώρα 9.30 με γραπτές αγορεύσεις
‘Ενσταση να καταχωριστεί μέχρι 19.4.21
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 23.4.21.
Έξοδα στην πορεία

24/20

18.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00
Έξοδα στην πορεία

