
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

318/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

340/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

498/21 Η επίδοση που έγινε δεν συνάδει με το διάταγμα για 
υποκατάστατο επίδοση που δόθηκε από το Δικαστήριο.  Η 

υπόθεση ορίζεται στις 11/4/2022 ώρα 08:30 για επίδοση ως 
ορίζει το Διάταγμα ημερ. 27/4/2021. 

 

519/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/5/2022 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

576/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/4/2022 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
 

597/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/4/2022 για απόδειξη. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

634/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/4/2022 για απόδειξη. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 
 

747/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/5/2022 ώρα 08:30 για επίδοση για 
τελευταία φορά. 

 

756/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/5/2022 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 11/4/2022. Έξοδα στην πορεία.  
Η φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη 

στο δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα. 

814/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

858/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
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880/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

16/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

19/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/4/2022 για απόδειξη. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

38/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

55/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

63/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

76/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/5/2022 για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τις 11/4/2022.  Συμπλήρωση δικογράφων 

να γίνει μέχρι τις 2/5/2022. Έξοδα στην πορεία. 
Η φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη 

στο δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα. 
 

82/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/5/2022 ώρα 08:30 για επίδοση. 
 

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

8/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2022 για δήλωση συμβιβασμού 

για τελευταία φορά. Έξοδα στην πορεία. Η φυσική παρουσία 
τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων είναι απαραίτητη 

στο Δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα. 
 
Σε περίπτωση που οι συνήγοροι των δύο πλευρών επιθυμούν 

να στείλουν το πρακτικό συμβιβασμού ηλεκτρονικά αυτό να 
γίνει μέχρι τις 24/3/2022 και η φυσική τους παρουσία στο 

Δικαστήριο στις 29/3/2022 δεν θα είναι απαραίτητη. 
 

 
 
 


