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Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, να πρέπει να ληφθούν από το Δικαστήριο 
αποφάσεις, για θέματα που σε αφορούν και σε επηρεάζουν ως παιδί.  Το 
Δικαστήριο, σε τέτοια περίπτωση,  ακούει την άποψη όλων των ατόμων που  
έχουν σχέση με το θέμα. Αυτό  βοηθά το Δικαστήριο να καταλάβει καλύτερα τι 
έγινε και τι ένα παιδί επιθυμεί.  Αφού το θέμα σε αφορά και σε επηρεάζει, το 
Δικαστήριο ακούει και τη δική σου άποψη.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι θα 
ήταν καλύτερα για σένα να έχεις το δικό σου νομικό εκπρόσωπο. Στην Κύπρο, το 
άτομο που αναλαμβάνει να σε εκπροσωπήσει νομικά σε τέτοιες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με το Nόμο, είναι η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
Η Επίτροπος φροντίζει, δηλαδή, να σου δίνει πληροφορίες για να καταλαβαίνεις 
τι συμβαίνει, σε βοηθά να συμμετέχεις με διάφορους τρόπους στη διαδικασία 
του Δικαστηρίου και να λες την άποψή σου, αλλά και σε βοηθά να νιώθεις 
άνετα. Προσπαθεί, επίσης, ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν από το 
Δικαστήριο να είναι προς το συμφέρον σου. 

Τι είναι η νομική εκπροσώπηση;



Σημαίνει ότι το Δικαστήριο πρέπει να 
αποφασίζει πάντα εκείνο που είναι το 
καλύτερο για σένα και όχι για 
οποιοδήποτε άλλο άτομο.  Οι 
αποφάσεις του Δικαστηρίου πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι μπορείς να 
αναπτύσσεσαι σωματικά, ψυχολογικά 
και πνευματικά στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό.  Οι αποφάσεις αυτές 
πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται, αφού 
εξεταστούν οι συνέπειες στη ζωή 
σου τώρα που είσαι παιδί, αλλά και οι 
συνέπειες στη ζωή σου όταν θα 
μεγαλώσεις και θα είσαι ενήλικας.      

Το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού για να σε εκπροσωπήσει νομικά σε περίπτωση που οι 
γονείς/κηδεμόνες σου δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν το δικό σου 
συμφέρον.  

Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι ως παιδί, χρειάζεσαι νομική 
εκπροσώπηση στη δικαστική διαδικασία, είτε από μόνο του, είτε μετά από 
αίτηση.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

Στη συνέχεια, το Δικαστήριο θα αποφασίσει αν χρειάζεσαι νομική 
εκπροσώπηση, αφού ακούσει και λάβει υπόψη τις απόψεις σου, αλλά και τις 
απόψεις των γονέων/κηδεμόνων σου ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται. 

Τι σημαίνει οι αποφάσεις που θα ληφθούν από 
το Δικαστήριο να είναι προς το συμφέρον μου;

Σε ποιες περιπτώσεις το Δικαστήριο αποφασίζει 
να με εκπροσωπήσει νομικά η Επίτροπος 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού;

Πότε το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει 
ότι χρειάζομαι νομική εκπροσώπηση;

Εσύ ως παιδί (μπορείς να το πει και προφορικά στο Δικαστήριο ότι χρειάζεσαι 
νομική εκπροσώπηση).

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η  Διευθύντρια  Υπηρεσιών  Κοινωνικής  Ευημερίας ή η κοινωνική 
λειτουργός σου.

Οι γονείς/κηδεμόνες σου ή ένας/μία από αυτούς.



Αν οι γονείς σου λαμβάνουν  αποφάσεις οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες για 
σένα, ώστε να αναπτυχθείς στο μεγαλύτερο  δυνατό βαθμό.

Αν είσαι παιδί - θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης και οι 
γονείς σου δεν μπορούν να λάβουν  αποφάσεις προς το συμφέρον σου.

Αν είσαι παιδί - θύμα εμπορίας ή εκμετάλλευσης και οι γονείς/κηδεμόνες σου 
δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις προς το συμφέρον σου.

Στην Κύπρο μπορείς να εκπροσωπηθείς από την Επίτροπο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

Αν είσαι παιδί που έχει φύγει από τη 
χώρα του και βρίσκεσαι στην Κύπρο 
χωρίς τους γονείς σου και ζητάς 
προστασία (άσυλο).

Αν είσαι παιδί που έχει παραβεί το νόμο 
και οι γονείς/κηδεμόνες σου δεν 
μπορούν να λάβουν αποφάσεις προς το 
συμφέρον σου.    

Σε άλλη δικαστική διαδικασία, όπως για 
παράδειγμα, αν είσαι παιδί – μάρτυρας 
εγκληματικής πράξης.

Σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που 
σε αφορά και οι γονείς σου δεν 
μπορούν να λάβουν αποφάσεις για 
σένα ή αυτές δεν είναι προς το 
συμφέρον σου.  

Όταν το Δικαστήριο αποφασίσει κάτι τέτοιο, η Επίτροπος είναι υπεύθυνη: 

Να σε ενημερώνει για τα δικαιώματά 
σου.

Να συνεργάζεται μαζί σου, να ακούει 
τις απόψεις σου και να τις μεταφέρει 
στο δικαστήριο, εάν αυτό είναι προς 
το συμφέρον σου.

Να σου εξηγεί ποιες συνέπειες μπορεί 
να έχει στη ζωή σου η κάθε επιλογή.

Να σε ενημερώνει για τις δικαστικές 
διαδικασίες.

Να σου εξηγεί με ποιο τρόπο μπορείς 
να υποβάλεις παράπονο ή να ζητήσεις 
να δικαστεί ξανά η περίπτωσή σου 
(έφεση) όταν μια απόφαση του 
Δικαστηρίου δεν σε ικανοποιεί.

Να ορίσει δικηγόρο για να 
παρουσιαστεί εκ μέρους της στο 
Δικαστήριο.



Ανάλογα με το λόγο για τον οποίο το Δικαστήριο χρειάζεται να λάβει μια 
απόφαση που σε αφορά ή σε επηρεάζει, η Επίτροπος αναλαμβάνει να σε 
εκπροσωπήσει με διαφορετικό τρόπο.  

Τι είναι σημαντικό να γνωρίζω για τον τρόπο 
που με εκπροσωπεί στο Δικαστήριο η Επίτροπος;

Σε περίπτωση που εκπροσωπείσαι για θέμα που αφορά την οικογένειά σου, η 
Επίτροπος σου παρέχει υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τους γονείς ή 
κηδεμόνες σου.  Η Επίτροπος δεν λαμβάνει οδηγίες ούτε από εσένα, φροντίζει 
όμως ότι θα συμμετέχεις στη διαδικασία, ώστε να ακούγονται οι απόψεις σου 
και να λαμβάνονται υπόψη. 

Για το σκοπό αυτό, η Επίτροπος:

1.

Συνεργάζεται μαζί σου, ακούει τις απόψεις 
σου και τις μεταφέρει στο Δικαστήριο.

Μεριμνά ώστε να νιώθεις άνετα και να 
καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.

Συνεργάζεται με ειδικούς για να 
καθορίσουν ποιες αποφάσεις είναι οι 
καλύτερες για εσένα. 

Συνεργάζεται με το Δικαστήριο ώστε οι 
αποφάσεις του να είναι προς το συμφέρον 
σου.

Υποβάλλει αιτήσεις στο Δικαστήριο για 
διάφορα θέματα, όταν κρίνει   ότι αυτό 
είναι απαραίτητο και προς το συμφέρον 
σου.

Σε περίπτωση που εκπροσωπείσαι είτε επειδή είσαι θύμα ή μάρτυρας σε ένα 
γεγονός, η Επίτροπος:

2.

Συνεργάζεται μαζί σου, ακούει τις απόψεις σου και 
τις μεταφέρει στο δικαστήριο, εάν αυτό είναι προς 
το συμφέρον σου.

Μεριμνά ώστε να νιώθεις άνετα και να 
καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.

Σου παρέχει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι σε 
κάθε στάδιο.

Σε ενημερώνει για τις δικαστικές διαδικασίες.

Σου παρέχει νομικές συμβουλές.

Συνεργάζεται με ειδικούς (όπως για παράδειγμα 
την κοινωνική σου λειτουργό) για να ακούσει τις 
απόψεις τους και να πάρει την πληροφόρηση που 
χρειάζεται.

Μεριμνά ώστε να μη χρειαστεί να μιλήσεις για 
γεγονότα που σε έκαναν να νιώσεις αρνητικά 
συναισθήματα, εκτός κι αν αυτό είναι απαραίτητο.   
Αν πρέπει να μιλήσεις για τα γεγονότα αυτά, 
φροντίζει ώστε να νιώθεις άνετα να το πράξεις.  



Σε περίπτωση που είσαι παιδί – αιτητής διεθνούς προστασίας και η αίτηση για να 
σου παραχωρηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε, τότε η 
Επίτροπος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να εξετάσει ξανά την περίπτωσή 
σου. Στο Δικαστήριο η Επίτροπος ενεργεί ως η δικηγόρος σου και:  

Σου παρέχει την πληροφόρηση που 
χρειάζεσαι σε κάθε στάδιο της 
δικαστικής διαδικασίας.

Μεριμνά ώστε να νιώθεις άνετα και 
να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. 

Σε ενημερώνει για τις δικαστικές 
διαδικασίες.

Σου παρέχει νομικές συμβουλές.

Λαμβάνει οδηγίες από εσένα και 
μεταφέρει τις θέσεις σου στο 
Δικαστήριο.  Ενεργεί με βάση τις 
δικές σου επιθυμίες, ανεξάρτητα με 
το τι η ίδια πιστεύει. 

Σου παρέχει αφοσίωση και 
εμπιστευτικότητα.

3.
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Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας:

Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος όροφος, 1496, Λευκωσία
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Μπορείς να μας βρεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:


