ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 23 Απριλίου 2021
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
63/21

26/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

83/21

21/5/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση και
Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία
Διατροφή

60/21

Εκδόθηκε Διάταγμα (€400 μηνιαίως, €200 για
κάθε παιδί, από 1/5/21 με 3 ημέρες χάρη κάθε
φορά) – Κάθε πλευρά τα έξοδά της

434/17

13/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ (2 κλήσεις)
Χωρίς έξοδα σήμερα

446/20

18/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία
Περιουσιακές Διαφορές

67/20

25/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Ένσταση και
Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση
στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν μέχρι τότε
Το Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ
μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία – Έξοδα στην
πορεία

142/18

18/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα σήμερα
Γενική Αίτηση

33/21

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγρ. Α της Αίτησης
Καμιά διαταγή για έξοδα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 23 Απριλίου 2021
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διατροφή
463/20

1.6.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Οι διάδικοι παρόντες

455/20

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα
Κάθε πλευρά τα έξοδα της

65/21

1.6.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε

Γενική Αίτηση
34/21

Η αίτηση απορρίπτεται ως αβάσιμη
Το αίτημα θα έπρεπε να αφορά άδεια για σφράγιση

Γονική Μέριμνα
379/15

4.6.21 για συνέχιση της ακρόασης
Οι δηλώσεις των δικηγόρων αποτελούν μέρος του πρακτικού του Δικαστηρίου
Οι διάδικοι παρόντες

2/16

20.5.21 για δήλωση συμβιβασμού

Περιουσιακές
Διαφορές
14/12

Η αίτηση και η ανταπαίτηση ορίζονται για συνέχιση της ακρόασης
στις 3.6.2021 ώρα 11.00.

56/20

1.6.21 για δήλωση συμβιβασμού

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
263/20

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των
συνηγόρων των διαδίκων.

105/21

Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
255/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 28/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Την ίδια ημέρα ορίζεται και η κλήση για έκδοση φυλακιστηρίου
ημερ. 2/4/2021.
Η ημερομηνία 14/5/2021 ακυρώνεται.
Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο
και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
76/15

Η υπόθεση ορίζεται στις 28/5/2021 ώρα 08:30 για δήλωση
συμβιβασμού.
Απαιτείται η φυσική παρουσία των
συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.

148/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί στο
Δικαστήριο μέχρι τις 24/5/2021 στις 12:00.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
415/19

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των
συνηγόρων των δύο πλευρών.

441/20

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των
συνηγόρων των δύο πλευρών.

74/21

Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ.
4/3/2021 ορίζονται στις 25/5/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες.
Υπεράσπιση και ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα
στην πορεία.

102/21

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 09:00 για
δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
397/20

Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ.
13/11/2020,
καθώς
επίσης
και
η
αίτηση
για
συμπληρωματική ένορκη δήλωση ημερ. 12/3/2021
ορίζονται για οδηγίες στις 24/5/2021 ώρα 09:00. Ένσταση
στην αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Οι δικηγόροι της αιτήτριας να
εφοδιάσουν τον Καθ΄ ου η αίτηση με τα τεκμήρια που
αναφέρονται στις ένορκες δηλώσεις τους. Έξοδα στην
πορεία.

47/21

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 14/5/2021 για οδηγίες.
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.
Η ενδιάμεση
αίτηση ημερ. 4/3/2021 ορίζεται στις 4/6/2021 ώρα 10:00
για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. Ένσταση να
καταχωριστεί μέχρι τις 25/5/2021. Έξοδα στην πορεία.

67/21

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 7/6/2021 για οδηγίες.
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

99/21

Εκ συμφώνου εκδόθηκε διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των
μερών. Η ημερομηνία 27/5/2021 ακυρώνεται.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
115/15

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την 1/6/2021 ώρα 09:00 για
οδηγίες. Συμμόρφωση από πλευράς Αιτητή με το διάταγμα
αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι τότε. Έξοδα
στην πορεία.

92/20

Εκδίδεται διάταγμα όπως εντός 60 ημερών από σήμερα κάθε
διάδικο μέρος αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα
καταχωρήσει προς κάθε διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που
βρίσκονται ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχο του τα
οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και να εφοδιάσει
με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος.
Τα υπόλοιπα αιτήματα με βάση την κλήση και το παράρτημα
απορρίπτονται ως αποσυρθέντα.
Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 23/9/2021. Έξοδα
στην πορεία.

