
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

225/21 Η υπόθεση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης και χωρίς έξοδα. 

 

321/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/4/2022 για οδηγίες με σκοπό τον 

περιορισμό επίδικων θεμάτων.  Σε περίπτωση μη κατάληξης 
στον περιορισμό, συμμόρφωση εκατέρωθεν στην αποκάλυψη 
και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

655/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

664/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/5/2022 για οδηγίες. Έξοδα στην 
πορεία. Αναμένεται να γίνει προσπάθεια από αμφότερες τις 
πλευρές για περιορισμό των επίδικων θεμάτων. 

 

837/21 Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και χωρίς έξοδα. Η 

ανταπαίτηση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη.  Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης της ανταπαίτησης να βρίσκεται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες 
προηγουμένως. 
 

924/21 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. 

 

13/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

41/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

47/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

69/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

117/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2022 ώρα 08:30 για δήλωση 
συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία.  Η φυσική παρουσία τόσο 

των συνηγόρων όσο και των διαδίκων είναι απαραίτητη 
την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
Αναμένεται από αμφότερες τις πλευρές να εξαντλήσουν τις 

προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση ως οι κοινές τους 
δηλώσεις 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

74/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2022 ώρα 08:30 για δήλωση 
συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία.  Η φυσική παρουσία τόσο 

των συνηγόρων όσο και των διαδίκων είναι απαραίτητη 
την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
Αναμένεται από αμφότερες τις πλευρές να εξαντλήσουν τις 

προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση ως οι κοινές τους 
δηλώσεις 

 

 

 
 


