
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

387/20 Δόθηκε άδεια για επιστροφή τεκμηρίων. 
 

696/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με περιορισμό επίδικων 
θεμάτων στις 11/4/2022 ώρα 09:00.  Διάδικοι παρόντες. 
 

5/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

86/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 21/3/2022 ώρα 09:00.  
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου.  
Οι διάδικοι να είναι παρόντες. 
 

305/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 28/3/2022 ώρα 09:00.   
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου.  
Οι διάδικοι να είναι παρόντες. 
 

360/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

363/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

392/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ακρόαση με περιορισμό επίδικων 
θεμάτων στις 11/4/2022 ώρα 09:00. 
 

413/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

428/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

455/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

503/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

521/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

536/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

542/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

545/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

584/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
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633/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

648/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

680/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

749/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

791/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

885/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

923/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

929/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 9/5/2022, εκτός αν 
καταχωριστεί υπεράσπιση μέχρι τις 2/5/2022. 
 

8/22 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

21/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

25/22 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 4/4/2022. 
 

31/22 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

34/22 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
 

37/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

40/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

43/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

46/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

49/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

78/22 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 11/4/2022, εκτός αν 
καταχωριστεί υπεράσπιση μέχρι τις 4/4/2022. 
 

84/22 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 4/4/2022. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωριστεί μέχρι τις 30/3/2022. 
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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

40/21 Οι Αιτητές απαλλάσσονται των όρων του διατάγματος. 
 

237/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 11/4/2022. 
 

 

 

 


