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Ατυχήματα, αρρώστιες ή το γήρας μπορεί να οδηγήσουν έναν 
ενήλικα να μη δύναται να διεκπεραιώνει σπουδαίες υποθέ-
σεις. Σε μία τέτοια περίπτωση ο σύζυγος, τα παιδιά ή κάποιοι 
στενοί συγγενείς δεν μπορούν αυτομάτως να ενεργήσουν για 
σας ή να σας αντιπροσωπεύσουν. Κατά την κρατούσα άποψη, 
δεν υφίσταται δικαίωμα αντιπροσώπευσης μεταξύ των συζύ-
γων και των παιδιών έναντι των γονέων. Για να διατηρηθούν 
τα συμφέροντά σας στην χειρότερη περίπτωση και να μπο-
ρούν να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις σας, προβλέπει ο νόμος 
διάφορες δυνατότητες.

Νομική δικαστική συμπαράσταση ενηλίκων

Το δικαστήριο δύναται να διορίσει έναν δικαστικό συμπαρα-
στάτη για ένα ενήλικο άτομο, το οποίο λόγω αρρώστιας ή 
αναπηρίας δεν είναι σε θέση μερικώς ή ολικώς να διεκπεραι-
ώνει τις ιδίες υποθέσεις του. Πρωτίστως διορίζεται  ένας άμι-
σθος δικαστικός συμπαραστάτης. Σε περίπτωση που δεν είναι 
διαθέσιμος ένας άμισθος δικαστικός συμπαραστάτης τότε δι-
ορίζει το δικαστήριο έναν επαγγελματία δικαστικό συμπαρα-
στάτη. Ο δικαστικός συμπαραστάτης μπορεί να ενεργεί πρά-
ξεις για το πρόσωπο που το αφορά σε ακριβώς ορισμένους 
τομείς, τους λεγόμενους κύκλους καθηκόντων. Κύκλοι καθη-
κόντων είναι π.χ. υποθέσεις στέγασης και περιουσίας ή της ια-
τρικής μέριμνας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
και η επιθυμία του εν λόγω προσώπου υπόψη, εάν αντιστοιχεί 
στο συμφέρον του εν λόγω προσώπου. Ένας δικαστικός συ-
μπαραστάτης διορίζεται μόνο εάν είναι αναγκαίο. Αυτό ισχύει 
σε πολλές περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται δικαστικός συμπαρα-
στάτης όταν π.χ. υπάρχει ένας πληρεξούσιος, ο οποίος μπορεί 
να αντιπροσωπεύει τον παθόντα δικαιοπρακτικά. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω πληρεξουσίου πρόληψης (βλέπε κατωτέρω). 



Εάν δεν υπάρχει πληρεξούσιο πρόληψης, τότε διορίζεται ένας 
δικαστικός συμπαραστάτης μόνο για τους κύκλους καθηκό-
ντων, τους οποίους ο καθ΄ού δεν είναι σε θέσει να τους διεκ-
περαιώνει μόνος του. Και τέλος ο δικαστικός συμπαραστάτης 
επιτρέπεται να διορίζεται μόνο όσο τον χρειάζεται ο καθ΄ ού. 

Δικαστική διαδικασία

Για το διορισμό ενός δικαστικού συμπαραστάτη είναι αρμόδιο 
το δικαστήριο δικαστικής συμπαράστασης. Ο καθ΄ού μπορεί 
να αιτηθεί τον διορισμό ενός δικαστικού συμπαραστάτη. Επί-
σης και τρίτα πρόσωπα, όπως π.χ. μέλη της οικογένειας, γεί-
τονες ή γνωστοί δύναται να προτείνουν τον διορισμό ενός δι-
καστικού συμπαραστάτη. Το δικαστήριο εξετάζει κατόπιν εάν 
είναι αναγκαία η δικαστική συμπαράσταση. Εάν το δικαστή-
ριο διαπιστώσει, ότι πρέπει να διοριστεί δικαστικός συμπαρα-
στάτης, εκδίδει απόφαση στην οποία αναφέρεται ποιος είναι ο 
κύκλος καθηκόντων της δικαστικής συμπαράστασης και ποιος 
είναι ο δικαστικός συμπαραστάτης.

Πληρεξούσιο πρόληψης

Το πληρεξούσιο πρόληψης αποσκοπεί στο να εξουσιοδοτή-
σετε εσείς ένα άτομο της εμπιστοσύνη σας για την περίπτω-
ση που δεν είσαστε πλέον σε θέση να ρυθμίσετε συγκεκρι-
μένες υποθέσεις. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. συναλλαγές με 
τράπεζες ή ασφάλειες ή σύναψη μίας σύμβασης με γηροκο-
μείο ή άλλο ίδρυμα. Σε περίπτωση που δεν εξουσιοδοτήσα-
τε κανέναν και δεν μπορείτε να (μερικώς) ρυθμίσετε άλλο 
τις υποθέσεις σας, τότε ακολουθείται κατά βάση μία δικα-
στική διαδικασία δικαστικής συμπαράστασης. Με ένα κανο-
νικά καταρτισμένο πληρεξούσιο πρόληψης μπορεί να απο-
φευχθεί σε πολλές περιπτώσεις η κίνηση της διαδικασίας 
δικαστικής συμπαράστασης. 



Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βόρειας 
Ρηνανίας -Βεστφαλίας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
(www.betreuung.nrw.de).

Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα πληρεξούσιο στον ομοσπον-
διακό σύλλογο συμβολαιογράφων έναντι χαμηλών τελών. 
Τότε είναι εξασφαλισμένο, ότι αργότερα θα ληφθεί υπόψη 
το πληρεξούσιο πρόσληψης. Περισσότερες πληροφορίες θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του κεντρικού μητρώου πρόληψης 
(www.vorsorgeregister.de).



Διάθεση ασθενών

Σε μία διάθεση ασθενών μπορείτε εκ των προτέρων να κα-
θορίσετε εάν και πως θέλετε να σας περιθάλψουν ιατρικά 
σε περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω αρρώστιας, ατυχή-
ματος ή γήρατος να αποφασίσετε μόνοι σας υπεύθυνα. Σε 
μία διάθεση ασθενών μπορείτε να ορίσετε εάν υπό συγκε-
κριμένες περιπτώσεις θα συμφωνούσατε σε ιατρικά μέτρα 
που παρατείνουν τη ζωή ή αν θα τα απορρίπτατε. Μία διά-
θεση ασθενών πρέπει να συνταχθεί γραπτά και να είναι ιδι-
όχειρα υπογεγραμμένη. Είναι βασικό να διακρίνεται αυστη-
ρά μεταξύ του πληρεξουσίου πρόληψης και της διάθεσης 
ασθενών. Καθώς το πληρεξούσιο πρόληψης ρυθμίζει ποιος 
μπορεί να σας αντιπροσωπεύει νόμιμα, η διάθεση ασθενών 
αφορά αποκλειστικά το ερώτημα, ποια ιατρικά μέτρα επιθυ-
μείτε τώρα για την περίπτωση που δεν μπορείτε να δηλώσε-
τε πλέον ο ίδιος την επιθυμία αυτή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες για το δίκαιο δικαστικής συμπα-
ράστασης καθώς και βοήθεια για άμισθους δικαστικούς συ-
μπαραστάτες και πληρεξούσιους θα λάβετε από συλλό-
γους δικαστικής συμπαράστασης και υπηρεσίες δικαστικής 
συμπαράστασης στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Μία κα-
τάσταση των συλλόγων δικαστικής συμπαράστασης και 
υπηρεσιών δικαστικής συμπαράστασης μπορείτε να επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βό-
ρειας Ρηνανίας -Βεστφαλίας υπό www.betreung.nrw.de.
        
Εκτενέστερες πληροφορίες για τη διάθεση ασθενών στη 
γερμανική γλώσσα θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο 
„διάθεση ασθενών“ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βόρει-
ας Ρηνανίας -Βεστφαλίας στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελί-
δα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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