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ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαζύγια
143/19

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Κάθε πλευρά τα έξοδά της
Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται λόγω μη
προώθησής της – Κάθε πλευρά τα έξοδά της

253/20

Έκδοση Διαζυγίου για λόγο που αφορά το
πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση

272/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

288/20

Έκδοση Διαζυγίου για λόγο που αφορά το
πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση

311/20

Έκδοση Διαζυγίου (Τετραετής Διάσταση)

320/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

326/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

332/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
Συζύγων

390/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

393/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

396/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

402/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

408/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

415/20

Έκδοση Διαζυγίου στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων

575/20

Εκδίδεται διάταγμα επίδοσης στην Καθ’ ης η
αίτηση εκτός δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ως
η παράγρ. Α) της μονομερούς αίτησης 15/10/20

635/20

Εκδίδεται διάταγμα επίδοσης στην Καθ’ ης η
αίτηση εκτός δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ως
η παράγρ. 2 της μονομερούς αίτησης 13/10/20

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 19 Οκτωβρίου 2020
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαζύγια
80/20

16/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

159/20

10/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

282/20

9/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Εκτός αν καταχωρηθεί
Υπεράσπιση μέχρι τις 6/11/20

304/20

17/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ - Εκτός αν καταχωρηθεί
Υπεράσπιση μέχρι τις 11/11/20

309/20

10/11/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ

314/20

10/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

315/20

7/12/20 – ΕΠΙΔΟΣΗ

387/20

3/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

399/20

17/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Εκτός αν καταχωρηθεί
Υπεράσπιση μέχρι τις 11/11/20

405/20

10/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ - Εκτός αν καταχωρηθεί
Υπεράσπιση μέχρι τις 5/11/20

437/20

17/11/20 – ΕΠΙΔΟΣΗ

440/20

3/11/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

446/20

17/11/20 – ΕΠΙΔΟΣΗ

742/18

10/11/20 - ΚΕΘ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 Οκτωβρίου 2020
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διαζύγια
562/19

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω λήξης του κλητηρίου εντάλματος

728/19

2.11.20 για ΚΕΘ
Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων της καθ’ης η αίτηση εντός
δεκαπέντε ημερών

827/19

23.11.20 για επίδοση

121/20

9.11.20 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 4.11.20

130/20

9.11.20 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 4.11.20

139/20

23.11.20 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 18.11.20

166/20

9.11.20 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 4.11.20

204/20

23.11.20 για επίδοση

232/20

23.11.20 για επίδοση

241/20

2.11.20 για οδηγίες
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

340/20

23.11.20 για επίδοση

346/20

23.11.20 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση μέχρι τότε

352/20

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα
Καμιά διαταγή για έξοδα

432/20

9.11.20 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 4.11.20

435/20

7.12.20 για επίδοση

444/20

9.11.20 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 4.11.20

642/20

23.11.20 για επίδοση
Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης

Διατροφή
182/19

23.11.20 για ΚΕΘ

57/20

23.11.20 για ΚΕΘ
Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων
που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στο έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα επίδικα

θέματα μέχρι 20.11.20
Η ημερομηνία 10.12.20 ακυρώνεται
Γονική Μέριμνα
23.11.20 για ΚΕΘ

247/19

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
656/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 7/12/20 για οδηγίες. Τροποποιημένη
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 2/11/20. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

665/19

Η υπόθεση παραμένει στις 2/11/20 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων την
πιο πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα στην πορεία.

978/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 30/11/20 ώρα 08:30 για επίδοση για
τελευταία φορά.

173/20

Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και
χωρίς έξοδα. Το Διάταγμα ημερ. 2/6/20 ακυρώνεται.

433/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 9/11/20 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Έξοδα στην πορεία. Σημειώνεται ότι η ένορκη δήλωση για
σκοπούς απόδειξης θα καταχωρείται κατόπιν οδηγιών
του Δικαστηρίου και αφού το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι
ο Καθ΄ ου/ης η αίτηση, παρά την επίδοση, παρέλειψε να
εμφανιστεί στο Δικαστήριο.

442/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 16/11/20 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η
ένορκη δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί στον φάκελο του
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην
πορεία.

448/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 30/11/20 ώρα 08:30 για επίδοση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
382/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/1/21 για οδηγίες. Όσον αφορά στις
κλήσεις για οδηγίες ημερ. 27/1/20 και 24/6/20, εκδίδονται
εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης
εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

429/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/1/21 για οδηγίες. Το Δικαστήριο
επιλήφθηκε της κλήσης για οδηγίες ημερ. 24/6/20 και
εκδόθηκαν εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη και
ανταλλαγή εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Η
ημερομηνία 23/10/20 ακυρώνεται. Έξοδα στην πορεία.

34/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 20/11/20 για οδηγίες. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

122/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 26/11/20 για δήλωση συμβιβασμού.
Αν δεν υπάρξει κατάληξη, υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι
τότε. Έξοδα στην πορεία.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
40/20

Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 17/12/20 ώρα 08:30 για
απόδειξη. Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για
ετοιμασία έκθεσης. Έξοδα στην πορεία. Η ενδιάμεση αίτηση
ημερ. 29/1/20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και
χωρίς έξοδα.

156/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 29/10/20 για δήλωση συμβιβασμού.
Αν δεν υπάρξει κατάληξη, συμπλήρωση δικογράφων να γίνει
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

271/20

Η τροποποιημένη αίτηση ορίζεται στις 30/11/20 ώρα 08:30 για
επίδοση.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
22/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 2/2/21 για οδηγίες. Συμμόρφωση
εκατέρωθεν στον κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

117/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 14/12/20 ώρα 08:30 για απόδειξη,
εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 10/12/20.
Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή και εναντίον
της Καθ΄ ης η αίτηση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
331/19 Η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. Καμία διαταγή για
έξοδα.
563/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/2/21 και ώρα
09.00. Συμπλήρωση δικογράφων και συμμόρφωση με Δ.30
(κλήση και Τύπος 25) να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.
212/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 23/11/20 και
ώρα 09.00. Καμία διαταγή για έξοδα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
246/15 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/10/20 και

ώρα 10.30 και για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 21/1/21
και ώρα 10.00. Δίδεται παράταση χρόνου για καταχώρηση
γραπτής μαρτυρίας Αιτητή μέχρι τις 23/10/20.
Εντός
περαιτέρω 30 ημερών να καταχωρηθεί η μαρτυρία της Καθ΄ης
η αίτηση. Οι διάδικοι να είναι παρόντες στις 23/10/20. Τα
σημερινά έξοδα επιδικάζονται εναντίον του Αιτητή και υπέρ της
Καθ΄ης η αίτηση.

367/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/2/21 και ώρα

09.00. Κλήση για Οδηγίες και Παράρτημα Τύπος 25 να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.
Έξοδα στην πορεία.

75/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 24/11/20 και

ώρα 09.00. Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
54/14

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/10/20 και
ώρα 10.00. Οι διάδικοι να είναι παρόντες. Έξοδα στην πορεία.

69/14 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/11/20 και

ώρα 09.00. Τροποποιημένη Απάντηση στην Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Οι δικηγόροι που χειρίζονται την
υπόθεση να είναι παρόντες. Έξοδα στην πορεία.

35/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/21 και ώρα
09.00. Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.
πορεία.

Έξοδα στην

