
Ε.Δ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

 

Βάσει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 

Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 (Ε.Ε.Δ.4137 ημερ. 17.9.21) οι πιο 

κάτω υποθέσεις της δικασίμου 17.3.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία 

των μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν 

εμπρόθεσμα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 17.3.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 4997/14 Ορίζεται στις 12.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. για οδηγίες 

για Εναγόμενους 1-8 και απόδειξη για Εναγόμενη 9. 

Χωρίς έξοδα.  

Αγ. 182/16 Ορίζεται για ακρόαση στις7.11.22 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα όχι εις βάρος Ενάγουσας.  

Αγ. 3796/16 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Αποκαλύψεις Ενάγουσας και Εναγομένων 1, 4 και 8 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εις βάρος 

Εναγομένων 2, 3, 5, 6 και 7.  

Αγ.  1583/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.22 και ώρα 10:30 

π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 3746/17 Η αγωγή και η αίτηση παρακοής ορίζονται για οδηγίες 

στις 18.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. Τυχόν αίτηση να έχει 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Οι Καθ’ ων 1 και 2 στην 

αίτηση να ενημερωθούν από τους συνηγόρους τους. 

Το έ/σ για τον Καθ’ ου 2 να μην εκτελεστεί μέχρι τότε.  

Αγ. 4297/17 Η μονομερής αίτηση για i/o ημερ. 15.3.22 ορίζεται για 



επίδοση και ακρόαση στις 24.3.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Να ακολουθηθεί η Δ.48 όσον αφορά την επίδοση και 

την καταχώριση ένστασης.  

Αγ. 1423/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 5.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Τυχόν αίτηση να οριστεί την ίδια μέρα.  

Αγ. 2600/19 Η αίτηση του Εναγομένου 3 ημερ. 28.1.22 για 

παραμερισμό ορίζεται για οδηγίες στις 19.5.22 και 

ώρα 8:45 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 

τότε. (Παραμένει και στις 5.4.22 σε σχέση με 

Εναγόμενους 1 και 2).  

Αγ.  1502/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 16.12.22 και ώρα 10:30 

π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 3009/20 Σε σχέση με την υπόθεση παρατηρείται ότι: 

(i) Δεν έχει ακόμα καταχωριστεί σημείωμα 

εμφάνισης για τους τρεις νέους διαδίκους εξ 

Α/Α Εναγομένους 5, 6 και 7 τους οποίους 

προσέθεσαν με την Α/Α τους οι αρχικοί 

Εναγόμενοι 2, 3, 4, 6 και 7.  

(ii) Οι αρχικοί Εναγόμενοι 2, 3, 4, 6 και 7 και εξ 

Α/Α Ενάγοντες προώθησαν δύο κλήσεις 

οδηγιών ημερ. 30.11.21 και ημερ. 14.2.22 σε 

αντίθεση με τις Οδηγίες Πρακτικής του 2018 

περί του ότι οι προθεσμίες αρχίζουν όταν τα 

δικόγραφα συμπληρωθούν για όλους.  

(iii) Εκκρεμεί Ε/Υ της Ενάγουσας στην 

Ανταπαίτηση των αρχικών Εναγομένων 1, 5, 

8, 9 και 10.  

Προς διευκρίνιση και επίλυση των πιο πάνω η 



υπόθεση ορίζεται στις 17.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

(που εκκρεμεί ήδη η δεύτερη κλήση οδηγιών ημερ. 

14.2.22).  

Αγ.  2388/21 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 30.6.22 και ώρα 

8:45 π.μ. Ένσταση να καταχωριστεί εντός 30 ημερών 

από σήμερα.  

Πτώχ. 4/22 Ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Ένσταση μέχρι τότε.  

 

 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

Λ. Παντελή, Α.Ε.Δ. 

Μ. Γ. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 

Βάσει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 

Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 (Ε.Ε.Δ.4137 ημερ. 17.9.21) η πιο κάτω 

υπόθεση της δικασίμου 17.3.21 έτυχε χειρισμού στην απουσία των μερών 

λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν εμπρόθεσμα ληφθεί μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΗΜΕΡ. 17.3.21 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αίτ. Διαζ. 2/22 Εκδίδεται απόφαση με την οποία λύεται ο θρησκευτικός 

γάμος για λόγους που αφορούν και στους δύο διάδικους. 

Χωρίς έξοδα.    

 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 


