Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
Ενώπιον: Χρ. Γ. Φιλίππου, Π.Ε.Δ.

Υποθέσεις ημερ. 16/9/22
1.

Αγωγή αρ. 3132/18
Εντός 45 ημερών να καταχωριστούν κατάλογος μαρτύρων και
σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους.
Ορίζεται για οδηγίες στις 28/11/22 η ώρα 9 π.μ.
Τα έξοδα στην πορεία.

2.

Αγωγή αρ. 540/20
Εντός 45 ημερών να καταχωριστεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης
εγγράφων από εναγόμενους 1, 3 και 4 και κατάλογος μαρτύρων
και σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους εναγόμενους.
Ορίζεται για οδηγίες στις 24/11/22 η ώρα 9 π.μ.
Τα έξοδα στην πορεία.

3.

Αγωγή αρ. 1860/20
Αίτηση ημερ. 20/1/22
Στη βάση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η αίτηση απορρίπτεται
άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του αιτητή.
Καμία διαταγή για τα έξοδα.

4.

Αγωγή αρ. 10/21
Αίτηση ημερ. 4/5/22
Η αίτηση ημερ. 4/5/22 απορρίπτεται λόγω καταχώρισης
Υπεράσπισης για τους εναγόμενους 9 και 10 με έξοδα υπέρ των
αιτητών.
Μονομερής Αίτηση ημερ. 22/3/22
Η μονομερής αίτηση ημερ. 22/3/22 εγκρίνεται. Εκδίδονται
διατάγματα ως τα αιτητικά 1 και 3 της αίτησης. Κατά τα λοιπά
να ακολουθηθούν οι θεσμοί.

5.

Αγωγή αρ. 1322/21
Οι αιτήσεις ημερ. 9/7/21, 14/9/21 και 25/2/22 ορίζονται για
ακρόαση στις 24/10/22 η ώρα 10 π.μ.
Οι

αιτήσεις

ημερ.

29/6/21,

23/7/21

και

14/9/21

παραμένουν για οδηγίες την ίδια ημερομηνία.
Η αίτηση ημερ. 16/2/22 παραμένει για οδηγίες για τους καθ’
ων η αίτηση 6-10 και για επίδοση στον καθ’ ου η αίτηση 11 την
ίδια ημερομηνία.
Τα έξοδα στην πορεία της κάθε αίτησης.
Η αίτηση για παραμερισμό εφόσον καταχωριστεί 19/9/22 να
οριστεί 24/10/22 και να επιδοθεί αμέσως για να δοθεί η
δυνατότητα στην άλλη πλευρά να καταχωρίσει ένσταση.
6.

Αγωγή αρ. 3641/21
Αίτηση ημερ. 3/6/22
Ορίζεται για οδηγίες στις 18/10/22 η ώρα 9 π.μ.
Η

Υπεράσπιση

να

καταχωριστεί

τουλάχιστον

5

ημέρες

προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης.
7.

Αίτηση Πτώχευσης αρ. 14/21
Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 31/10/22 η ώρα 9 π.μ.
Τα έξοδα στην πορεία.

