ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 6 Απριλίου 2021
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
516/19

20/5/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου
εκατέρωθεν να καταχωρηθούν ένορκες
δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 18/5/21
Χωρίς έξοδα σήμερα

576/19

25/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Συμπλήρωση
Δικογράφων μέχρι τότε – Χωρίς έξοδα σήμερα

305/20

11/5/21 – KEΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Οι διάδικοι να
είναι παρόντες στο Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα
σήμερα

481/20

27/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα
στην πορεία – Ο Πρωτοκολλητής θα ειδοποιήσει
το Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης
Διατροφή

286/20

19/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00
Χωρίς έξοδα σήμερα

378/20

13/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Συμπλήρωση
Δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία
Περιουσιακές Διαφορές

57/16

20/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00
Χωρίς έξοδα σήμερα

98/16

26/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 π.μ. – Έξοδα
στην πορεία

129/18

27/5/21 – ΚΕΘ - Δίδονται οδηγίες όπως εντός
45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος να
αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα
καταχωρήσει προς κάθε διάδικο μέρος όλα τα
έγγραφα που βρίσκονται ή βρίσκονταν στην

κατοχή του ή έλεγχό του τα οποία σχετίζονται
με το υπό εξέταση ζήτημα και να εφοδιάσει με
αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος
Έξοδα στην πορεία
142/18

23/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα σήμερα

48/20

14/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 (Εναρκτήρια αίτηση
και ενδιάμεσες αιτήσεις) – Οι δικηγόροι που
χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες –
Χωρίς έξοδα σήμερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
285/19

Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των
συνηγόρων.

255/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τις 21/4/2021. Συμπλήρωση να γίνει
μέχρι τις 17/5/2021. Έξοδα στην πορεία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
62/20

Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των
συνηγόρων.

122/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 21/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 23/4/2021. Έξοδα στην πορεία.

276/20

Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η κλήση για οδηγίες ημερ.
17/3/2021 ορίζονται στις 14/5/2021 για οδηγίες. Όσον αφορά
στην κλήση για οδηγίες ημερ. 17/3/2021, να καταχωρηθεί ο
Τύπος 25. Η ημερομηνία 15/4/2021 ακυρώνεται. Έξοδα στην
πορεία.

392/20

Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και
χωρίς έξοδα.

436/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη,
εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 18/5/2021.
Έξοδα στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της
Αιτήτριας.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
117/19

Η υπόθεση παραμένει στις 20/5/2021 για οδηγίες.
Τροποποιημένη υπεράσπιση και ανταπαίτηση να καταχωρηθεί
εντός 15 ημερών από σήμερα. Συμπλήρωση δικογράφων να
γίνει μέχρι τότε. Η κλήση για οδηγίες ημερ. 3/3/2021
απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης, καθότι είναι
πρόωρη, και χωρίς έξοδα. Έξοδα στην πορεία.

115/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί μέχρι τις
19/4/2021. Αν δεν υπάρξει κατάληξη, συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 17/4/2021. Έξοδα στην πορεία.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 2 Απριλίου 2021
Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
86/19

13/4/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία

49/20

22/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 π.μ.
Δίδεται παράταση χρόνου 15 ημερών για
συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης και
ανταλλαγής εγγράφων - Οι δικηγόροι που
χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν
Περιουσιακές Διαφορές

110/16

20/9/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 π.μ. – Έξοδα
στην πορεία (με τις ίδιες προηγούμενες οδηγίες)

81/17

20/9/21 – ΚΕΘ, ώρα 8:30 π.μ. – Έξοδα στην
πορεία – Δίδονται οδηγίες όπως οι δύο πλευρές
προχωρήσουν σε ανταλλαγή των εγγράφων που
έχουν αποκαλύψει ως το σχετικό διάταγμα του
Δικαστηρίου, εντός 20 ημερών από σήμερα.
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες όπως η Αιτήτρια
καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων
και σύνοψη της μαρτυρίας εντός 45 ημερών από
τη λήξη των 20 ημερών, δηλαδή από τις 26/4/21
και αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο των
Καθ’ ων η αίτηση

Οι Καθ΄ ων η αίτηση να καταχωρήσουν
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της
μαρτυρίας του εντός περαιτέρω 45 ημερών από
την παράδοση σε αυτήν του καταλόγου
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας της Αιτήτριας
και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της
Αιτήτριας
93/03

11/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (Ενδιάμ. αίτηση), ώρα
9:30 π.μ. (γραπτές αγορεύσεις) – Έξοδα στην
Πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον Αιτήτριας

98/20

2/7/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. – Απάντηση
στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην
Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν μέχρι τις 23/4/21
Ακολούθως συμμόρφωση με Δ.30 – Η Κλήση να
οριστεί εκείνη την ημέρα – Έξοδα στην πορεία

