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Ήταν με μεγάλη ευχαρίστηση που αποδέχθηκα την πρόσκληση 

της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας Λήδας 

Κουρσουμπά, να χαιρετίσω σήμερα το Σεμινάριο αυτό που 

συνδιοργανώνεται με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο με τη 

στήριξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Εκδηλώσεις με επίκεντρο το 

παιδί και την προάσπιση των δικαιωμάτων του, είναι πάντοτε πολύ 

σημαντικές και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα του παιδιού είναι η 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989.  Ένα από 

τα δικαιώματα του παιδιού που πηγάζουν από τη σύμβαση είναι η 

αρχή της συμμετοχής του παιδιού σε όλα τα στάδια των δικαστικών 

και εξωδικαστικών διαδικασιών, στις οποίες εμπλέκεται ή το 
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επηρεάζουν. Η συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού είναι 

πρωταρχική υποχρέωση για το Δικαστήριο και για όλους τους φορείς, 

οι οποίοι χειρίζονται παιδιά μέσα στο σύστημα δικαιοσύνης (άρθρο 

12 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού). 

 

Ο όρος «φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη» “child friendly 

justice” επεκτείνεται όλο και περισσότερο και καθιερώνεται πλέον σε 

ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα. 

 

Οι βασικές αρχές μιας τέτοιας φιλικής προς το παιδί 

δικαιοσύνης πρέπει να διασφαλίζουν και να εγγυώνται την 

αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών στο μέγιστο 

δυνατό επίπεδο, έχοντας πάντοτε υπόψη το επίπεδο ωριμότητας και 

κατανόησης του παιδιού και τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. 

 

Μια τέτοια δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσιτή, προσβάσιμη, 

κατάλληλη για την ηλικία του κάθε παιδιού, προσαρμοσμένη και 

επικεντρωμένη στις ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού, με 

διαδικασίες που να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, την ακεραιότητα 

και την αξιοπρέπεια του παιδιού. 
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Είμαι βέβαιος ότι στο δικό μας σύστημα δικαιοσύνης τα παιδιά 

τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας.  Αυτό βεβαιώνεται από τη 

νομοθεσία μας, στην οποία υπάρχουν ειδικές πρόνοιες όσον αφορά 

τον χειρισμό των παιδιών.  Τόσο οι Δικαστές μας, όσο και όλοι οι 

εμπλεκόμενοι πρέπει πάντα να επιδεικνύουν την αναγκαία 

ευαισθησία όταν πρόκειται για παιδιά και να φροντίζουν πάντοτε να 

διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων τους. 

 

Ο ομιλητής στο σημερινό σεμινάριο είναι ο πλέον αρμόδιος να 

μιλήσει επί του θέματος και είμαι σίγουρος ότι θα αποκομίσετε πολλά 

οφέλη από τα όσα θα σας παρουσιάσει. 

 

Συγχαίρω τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους να 

διοργανώσουν αυτό το Σεμινάριο και τους εύχομαι κάθε επιτυχία. 

 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

/Χ.Π. 
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