
1 
 

Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  
Ενδέκατη σύνοδος 

31 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2014 

 

Γενικό Σχόλιο Αρ. 1 (2014) 
Άρθρο 12: Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου 

 

I. Εισαγωγή 
 

1. Η ισότητα ενώπιον του νόμου αποτελεί βασική γενική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

είναι απαραίτητη για την άσκηση  άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Οικουμενική Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα εγγυώνται ειδικότερα το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου. Το Άρθρο 12 της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία παραθέτει περαιτέρω το περιεχόμενο του 

ατομικού αυτού δικαιώματος και επικεντρώνεται στους τομείς όπου παραδοσιακά τα άτομα με 

αναπηρία στερούνται το δικαίωμα αυτό. Το Άρθρο 12 δεν κατοχυρώνει πρόσθετα δικαιώματα για 

τα άτομα με αναπηρία
.
, απλώς παραθέτει τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία, τα  Κράτη Μέρη, 

απαιτείται να λάβουν υπόψη τους ούτως ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ίση 

αναγνώριση ενώπιον του νόμου για τα άτομα με αναπηρία, σε ίση βάση με τους άλλους.  
 

2. Δεδομένης της σημασίας του άρθρου αυτού, η Επιτροπή διεξήγαγε διαδραστικά φόρουμ 

προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ενόψει της πολύ χρήσιμης 

ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 12, από εμπειρογνώμονες,  Κράτη 

Μέρη,  οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αρχές παρακολούθησης 

συμβάσεων (treaty monitoring bodies), εθνικούς μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή θεώρησε επιτακτική την παράθεση πρόσθετης 

καθοδήγησης για το άρθρο 12, μέσω ενός γενικού σχολίου. 
 

3. Στη βάση των αρχικών εκθέσεων διαφόρων Κρατών Μερών που αξιολογήθηκαν μέχρι στιγμής, η 

Επιτροπή παρατηρεί ότι υπάρχει μια γενική παρανόηση για την ακριβή έκταση των υποχρεώσεων 

των Κρατών Μερών βάσει του άρθρου 12 της Σύμβασης. Πράγματι, υπήρξε μια γενική αποτυχία 

στην κατανόηση ότι το μοντέλο της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας σηματοδοτεί τη 

μετάβαση από το παράδειγμα της υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων, στο παράδειγμα της 

υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Ο σκοπός του παρόντος γενικού σχολίου είναι να 

εξερευνήσει τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 12.  

 

4. Το παρόν γενικό σχόλιο αντικατοπτρίζει μια ερμηνεία του άρθρου 12 η οποία βασίζεται στις 

γενικές αρχές της Σύμβασης, ως αυτές παρατίθενται στο άρθρο 3, δηλαδή, το σεβασμό στην 

έμφυτη αξιοπρέπεια, την ατομική αυτονομία – περιλαμβανομένης της ελευθερίας να λαμβάνονται 

ατομικές αποφάσεις – και την ανεξαρτησία των προσώπων, τη μη διάκριση, την πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και 

την αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της 

ανθρωπότητας, την ισότητα ευκαιριών, την προσβασιμότητα, την ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και το σεβασμό για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία και το 

σεβασμός για τo δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητα τους. 
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5. Η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα καθιστούν σαφές ότι το δικαίωμα στην ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου 

είναι ενεργό “παντού”. Με άλλα λόγια, το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν επιτρέπει 

καμία περίσταση βάσει της οποίας να δικαιολογείται η στέρηση του δικαιώματός οποιουδήποτε 

ατόμου να αναγνωρίζεται ενώπιον του νόμου ως πρόσωπο, ή το δικαίωμα αυτό να περιορίζεται. 

Το γεγονός αυτό ενισχύεται από το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο δεν επιτρέπει οποιαδήποτε απόκλιση από το δικαίωμα 

αυτό ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (public emergency). Παρότι στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία δεν προβλέπεται αντίστοιχη απαγόρευση της απόκλισης 

από το δικαίωμα στην ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου, η διάταξη του Διεθνούς Συμφώνου 

παρέχει προστασία δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4 της Σύμβασης η οποία κατοχυρώνει ότι 

οι διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία δεν αποκλίνουν από το 

υφιστάμενο διεθνές δίκαιο.  
  

6. Το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου εντοπίζεται και σε άλλες θεμελιώδεις διεθνείς και 

περιφερειακές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το άρθρο 15 της Σύμβασης για την Εξάλειψη 

όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών εμπεριέχει την εγγύηση για την ισότητα των 

γυναικών ενώπιον του νόμου και επιβάλλει την αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των 

γυναικών σε ίση βάση με τους άντρες, περιλαμβανομένης της δικαιοπρακτικής ικανότητας σε 

σχέση με τη σύναψη συμβολαίων/συμφωνιών, τη διαχείριση περιουσίας και την άσκηση 

δικαιωμάτων εντός του δικαστικού συστήματος. Το Άρθρο 3 του Αφρικανικού Χάρτη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε άνθρωπος να είναι 

ίσος ενώπιον του νόμου και να απολαμβάνει ίση προστασία από το νόμο. Το Άρθρο 3 της 

Αμερικανικής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προστατεύει το δικαίωμα στη νομική 

προσωπικότητα και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναγνωρίζεται ως πρόσωπο ενώπιον του 

νόμου.   
 

7. Τα  Κράτη Μέρη θα πρέπει να εξετάσουν ολιστικά όλους τους τομείς του δικαίου για να 

διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοπρακτική ικανότητα δεν 

περιορίζεται σε άνιση βάση συγκριτικά με τους άλλους. Ιστορικά, τα άτομα με αναπηρία 

στερήθηκαν το δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα σε διάφορους τομείς, κατά τρόπο που 

εισάγει διάκριση σε βάρος τους, μέσω καθεστώτων υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων όπως 

είναι η κηδεμονία, η διαχείριση (conservatorship) και οι νομοθεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας 

οι οποίες επιτρέπουν καταναγκαστική θεραπεία. Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να εγκαταλειφθούν 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποκατάσταση της πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας των 

ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση με τους άλλους.  

 

8. Το Άρθρο 12 της Σύμβασης διαβεβαιώνει ότι όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα. Ιστορικά, πολλές κατηγορίες ανθρώπων έχουν στερηθεί τη 

δικαιοπρακτική τους στη βάση προκαταλήψεων, περιλαμβανομένων των γυναικών (ιδιαίτερα μετά 

το γάμο) και των εθνικών μειονοτήτων. Ωστόσο, τα άτομα με αναπηρία παραμένουν η κατηγορία 

με την πιο συχνή στέρηση δικαιοπρακτικής ικανότητας στα νομικά συστήματα παγκοσμίως. Το 

δικαίωμα σε ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου σηματοδοτεί την δικαιοπρακτική ικανότητα ως 

οικουμενική αξία, έμφυτη σε όλα τα άτομα ένεκα της ανθρώπινης τους ιδιότητας, η οποία, σε ό,τι 

αφορά τα άτομα με αναπηρία, θα πρέπει να προστατεύεται σε ίση βάση με τους άλλους. Η 

δικαιοπρακτική ικανότητα είναι αναγκαία για την άσκηση των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με αναπηρία 

όταν αυτά χρειάζεται να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την υγεία, την εκπαίδευση 

και την εργασία.  Η άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία έχει 
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οδηγήσει, σε πολλές περιπτώσεις, στην αποστέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου 

του δικαιώματος στο εκλέγειν, του δικαιώματος στη σύναψη γάμου και τη θεμελίωση οικογένειας,  

των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, των γονικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος στην ελεύθερη 

συγκατάθεση για προσωπικές σχέσεις και ιατρική θεραπεία και του δικαιώματος στην προσωπική 

ελευθερία.  
 

9. Όλα τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένων αυτών με σωματική, νοητική ή αισθητηριακή 

αναπηρία μπορούν να επηρεαστούν δυσμενώς από την άρνηση της δικαιοπρακτικής τους 

ικανότητας και την υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων από μέρους τους. Ωστόσο άτομα με 

γνωστική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία έχουν και εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσανάλογα 

δυσμενώς από καθεστώτα υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων και την άρνηση της 

δικαιοπρακτικής τους ικανότητας. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι το γνώρισμα ενός προσώπου ως 

ατόμου με αναπηρία ή η ύπαρξη βλάβης (περιλαμβανομένης της φυσικής ή της αισθητηριακής 

βλάβης) ουδέποτε μπορούν να αποτελέσουν λόγο άρνησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή 

οποιουδήποτε δικαιώματος κατοχυρώνεται στο άρθρο 12. Όλες οι πρακτικές οι οποίες έχουν 

σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση του άρθρου 12 θα πρέπει να καταργηθούν ούτως ώστε να 

αποκατασταθεί η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα στα άτομα με αναπηρία σε ίση βάση με τους 

άλλους. 
 

10. Το παρόν γενικό σχόλιο επικεντρώνεται πρωτίστως στο κανονιστικό περιεχόμενο (normative 

content) του άρθρου 12 και στις κρατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Η Επιτροπή θα 

συνεχίσει να εργάζεται σε αυτό τον τομέα ούτως ώστε να παράσχει περαιτέρω και σε βάθος 

καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 12 σε 

μελλοντικές καταληκτικές παρατηρήσεις, γενικά σχόλια ή άλλα έγγραφα.  

 

ΙI. Κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 12  
 

Άρθρο 12, παράγραφος 1 

 

11. Το Άρθρο 12, παράγραφος 1, κατοχυρώνει το δικαίωμα στα άτομα με αναπηρία να 

αναγνωρίζονται ως πρόσωπα ενώπιον του νόμου. Αυτό εγγυάται ότι κάθε ανθρώπινο ον τυγχάνει 

σεβασμού ως πρόσωπο με νομική προσωπικότητα, η οποία είναι προϋπόθεση για την αναγνώριση 

της δικαιοπρακτικής ικανότητας.  

 

Άρθρο 12, παράγραφος 2 

  

12. Το Άρθρο 12, παράγραφος 2, αναγνωρίζει ότι όλα τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν 

δικαιοπρακτικής ικανότητας σε ίση βάση με τους άλλους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Η 

δικαιοπρακτική ικανότητα περιλαμβάνει την ικανότητα ενός προσώπου τόσο να κατέχει όσο και 

να ασκεί δικαιώματα βάσει του νόμου. Η δικαιοπρακτική ικανότητα ατόμου σχετικά με τη κτήση 

δικαιωμάτων το καθιστά δικαιούχο πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων του εντός του 

εκάστοτε νομικού συστήματος. Η δικαιοπρακτική ικανότητα ατόμου να ενεργεί σύμφωνα με το 

νόμο το αναγνωρίζει ως φορέα με δικαίωμα να πραγματοποιεί σε συνδιαλλαγές και να δημιουργεί, 

να τροποποιεί ή να τερματίζει έννομες σχέσεις. Το δικαίωμα στην αναγνώριση ως φορέα δικαίου 

προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της Σύμβασης, το οποίο παραθέτει σε γενικές γραμμές 

την υποχρέωση των Κρατών Μερών να «λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά 

μέτρα για να διασφαλίσουν το ισότιμο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ιδιοκτησία 

ή να κληρονομούν περιουσία, να ελέγχουν τα δικά τους χρηματοοικονομικά ζητήματα και 

να έχουν ίση πρόσβαση στα τραπεζικά δάνεια, υποθήκες και άλλες μορφές 
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χρηματοοικονομικής πίστωσης και … να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία δεν 

στερούνται αυθαίρετα την περιουσία τους». 

 

13. Η δικαιοπρακτική ικανότητα και η νοητική ικανότητα είναι δύο διακριτές έννοιες. Η 

δικαιοπρακτική ικανότητα είναι η ικανότητα κτήσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (locus standi) 

και άσκησης των ίδιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (νομική ικανότητα – legal agency). 

Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόσβαση στην ουσιώδη συμμετοχή στην κοινωνία. Η 

νοητική ικανότητα αναφέρεται στις δεξιότητες λήψης αποφάσεων ενός ατόμου, οι οποίες, φυσικά, 

διαφέρουν από ένα πρόσωπο σε άλλο και μπορεί επίσης να διαφέρουν σε σχέση με ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο, στη βάση πολλών διαφορετικών παραγόντων, περιλαμβανομένων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων. Νομικά όργανα όπως η Οικουμενική Διακήρυξη 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 6), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα (άρθρο 16) και η Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διακρίσεων κατά των 

Γυναικών (άρθρο 15) δεν καθορίζουν τη διάκριση ανάμεσα στη νοητική και τη δικαιοπρακτική 

ικανότητα. Το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ωστόσο, 

καθιστά σαφές ότι χαρακτηρισμοί όπως το «μη έχων σώας τας φρένας» ή άλλοι χαρακτηρισμοί 

που εισάγουν διακρίσεις δεν συνιστούν νόμιμους λόγους για την άρνηση της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας. Βάσει του άρθρου 12 της Σύμβασης, υποτιθέμενα ή πραγματικά ελλείμματα στη 

νοητική ικανότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αιτιολόγηση της άρνησης της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας.   

  

14. Η δικαιοπρακτική ικανότητα συνιστά έμφυτο δικαίωμα που παρέχεται σε όλα τα άτομα, 

περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Όπως σημειώνεται πιο πάνω, απαρτίζεται από δύο 

συστατικά μέρη.  Το πρώτο είναι η νομική υπόσταση (legal standing) της κτήσης δικαιωμάτων και 

της αναγνώρισης ως νομικής προσωπικότητας ενώπιον του νόμου. Αυτό, για παράδειγμα,  μπορεί 

να περιλαμβάνει την κτήση πιστοποιητικού γεννήσεως, την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, την 

εγγραφή για σκοπούς εκλογών ή την υποβολή αιτήματος για έκδοση διαβατηρίου. Το δεύτερο είναι 

η νομική ικανότητα (legal agency) για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και την αναγνώριση 

των πράξεων αυτών από το νόμο. Το συστατικό αυτό είναι που συχνά δεν χαίρει σεβασμού ή 

υπονομεύεται σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, οι νομοθεσίες μπορεί να 

επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να κατέχουν περιουσία, αλλά οι ενέργειές τους σε σχέση με 

αυτή, όπως η αγορά ή πώληση περιουσίας, να μην τυγχάνουν σεβασμού. Η δικαιοπρακτική 

ικανότητα σημαίνει ότι όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, διατηρούν 

νομική υπόσταση και νομική ικανότητα μόνο και μόνο ένεκα της ανθρώπινης τους ιδιότητας. 

Επομένως, και τα δύο συστατικά μέρη θα πρέπει να αναγνωρίζονται προκειμένου να 

εκπληρώνεται το δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα, δεν μπορούν να διαχωρίζονται. Η 

έννοια της δικαιοπρακτικής ικανότητας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη από μόνη της. Η 

δικαιοπρακτική ικανότητα δεν είναι, ως συνήθως παρουσιάζεται, ένα αντικειμενικό, επιστημονικό 

και φυσικά αναδυόμενο φαινόμενο. Η δικαιοπρακτική ικανότητα εξαρτάται από το περιεχόμενο 

όπου εντάσσεται, κοινωνικό και πολιτικό, καθώς και οι κλάδοι, τα επαγγέλματα και οι πρακτικές 

που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας.   

  

15. Στις περισσότερες εκθέσεις των Κρατών Μερών που εξέτασε η Επιτροπή μέχρι στιγμής, οι έννοιες 

της νοητικής και της δικαιοπρακτικής ικανότητας έχουν συγχωνευτεί με αποτέλεσμα, όπου ένα 

πρόσωπο θεωρείται ότι παρουσιάζει κάποια ανεπάρκεια σχετικά με τις δεξιότητές του να λαμβάνει 

αποφάσεις, συχνά ένεκα μιας γνωστικής ή ψυχοκοινωνικής αναπηρίας, η δικαιοπρακτική του 

ικανότητα σχετικά με τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης καταργείται. Αυτό αποφασίζεται 

αποκλειστικά στη βάση της διάγνωσης μιας βλάβης (status approach) ή όπου ένα άτομο λαμβάνει 

μια απόφαση η οποία θεωρείται ότι έχει αρνητικές συνέπειες (outcome approach) ή όπου οι 
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δεξιότητες του ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις θεωρούνται ανεπαρκείς (functional approach). Η 

λειτουργική προσέγγιση (functional approach) επιδιώκει να αξιολογήσει τη νοητική ικανότητα και 

να  αποστερήσει τη δικαιοπρακτική ικανότητα αναλόγως. Συχνά, αυτό βασίζεται στο κατά πόσο 

ένα άτομο μπορεί να κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες μιας απόφασής του ή/και  κατά πόσο 

αυτός/αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να σταθμίσει τις σχετικές πληροφορίες. Η προσέγγιση 

αυτή είναι ελαττωματική για δύο λόγους: (α) εφαρμόζεται σε άτομα με αναπηρία δημιουργώντας 

διάκριση λόγω αναπηρίας και (β) θεωρεί ότι θα επιτύχει να αξιολογήσει με ακρίβεια τις εσωτερικές 

διεργασίες του ανθρώπινου μυαλού και, όπου το άτομο δεν επιτυγχάνει στην αξιολόγηση, του 

αποστερείται ένα θεμελιώδες δικαίωμα – το δικαίωμα σε ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου. Σε 

όλες αυτές τις προσεγγίσεις, η αναπηρία ενός ατόμου ή/και οι δεξιότητές του σχετικά με τη λήψη 

αποφάσεων χρησιμοποιούνται ως νόμιμοι λόγοι για την άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας 

και τη μείωση της υπόστασής του ως ατόμου ενώπιον του νόμου. Το άρθρο 12 δεν επιτρέπει την 

άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας στη βάση της αναπηρίας, η οποία δημιουργεί διάκριση, 

αλλά, τουναντίον, απαιτεί ότι θα παρασχεθεί υποστήριξη στο άτομο προκειμένου να ασκήσει τη 

δικαιοπρακτική του ικανότητα.  

 

Άρθρο 12, παράγραφος 3  

  

16. Το Άρθρο 12, παράγραφος 3 αναγνωρίζει ότι τα Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να παράσχουν 

στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε υποστήριξη για την άσκηση της δικαιοπρακτικής τους 

ικανότητας. Τα Κράτη Μέρη πρέπει να απέχουν από πρακτικές άρνησης της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας των ατόμων με αναπηρία και αντ' αυτού να τους παρέχουν πρόσβαση σε υποστήριξη 

η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις έχουσες νομική ισχύ.  

  

17. Η υποστήριξη στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας πρέπει να συνάδει με το σεβασμό των 

δικαιωμάτων, της βούλησης και των προτιμήσεων των ατόμων με αναπηρία και ποτέ να μην 

συνιστά υποκατάσταση της λήψης αποφάσεων. Το Άρθρο 12, παράγραφος 3 δεν καθορίζει τη 

μορφή της υποστήριξης που πρέπει να λαμβάνεται. Ο όρος «υποστήριξη» είναι πολύ ευρύς και 

περιλαμβάνει τόσο άτυπες όσο και επίσημες υποστηρικτικές διευθετήσεις, διαφορετικού είδους και 

βαθμού. Για παράδειγμα, τα άτομα με αναπηρία μπορεί να επιλέξουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα 

τα οποία να τους παρέχουν υποστήριξη και να τους βοηθούν να ασκούν τη δικαιοπρακτική τους 

ικανότητα για συγκεκριμένες μορφές αποφάσεων ή να επωφελούνται άλλων μορφών υποστήριξης 

όπως την αλληλοϋποστήριξη, τη συνηγορία (περιλαμβανομένης της αυτοσυνηγορίας) ή βοήθεια 

σχετικά με την επικοινωνία. Η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία για την άσκηση της 

δικαιοπρακτικής τους ικανότητας μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με τον καθολικό 

σχεδιασμό και την προσβασιμότητα – για παράδειγμα, την απαίτηση οι ιδιωτικοί και δημόσιοι 

φορείς, όπως οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, να παρέχουν πληροφορίες σε κατανοητή 

μορφή ή επαγγελματική νοηματική διερμηνεία – προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα 

να εκτελούν τις έννομες πράξεις που απαιτούνται για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού, 

να συνάπτουν συμφωνίες ή να προβαίνουν σε άλλες κοινωνικές συναλλαγές. Η υποστήριξη μπορεί 

επίσης να συνίσταται στην ανάπτυξη και την αναγνώριση των διαφορετικών, μη συμβατικών 

μεθόδων επικοινωνίας, ιδίως για τα άτομα που χρησιμοποιούν μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας 

για να εκφράσουν τη βούληση και τις προτιμήσεις τους. Για πολλά άτομα με αναπηρία, η 

ικανότητα να προγραμματίσουν μια πράξη εκ των προτέρων συνιστά σημαντική μορφή 

υποστήριξης, όπου μπορούν να δηλώσουν τη βούληση και τις προτιμήσεις τους,  οι οποίες θα 

πρέπει να ακολουθηθούν σε περιπτώσεις όπου τα ίδια άτομα δεν θα είναι σε θέση να 

επικοινωνήσουν τις επιθυμίες τους στους άλλους. Όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στον 

εκ των προτέρων προγραμματισμό και θα πρέπει να τους δίδεται αυτή η ευκαιρία, σε ίση βάση με 

τους άλλους. Τα Κράτη Μέρη μπορούν να παρέχουν διάφορους μηχανισμούς που εξυπηρετούν τον 
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εκ των προτέρων προγραμματισμό, ούτως ώστε να ικανοποιήσουν τις διάφορες προτιμήσεις, 

ωστόσο όλες οι επιλογές θα πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις. Η υποστήριξη θα πρέπει να 

παρέχεται σε ένα πρόσωπο, όπου αυτή είναι επιθυμητή, ούτως ώστε να ολοκληρώνεται μια 

διαδικασία που εξυπηρετεί τον προγραμματισμό εκ των προτέρων. Η στιγμή όπου μια οδηγία, η 

οποία δόθηκε εκ των προτέρων, αποκτά ισχύ (και παύει να έχει ισχύ) πρέπει να αποφασίζεται από 

το άτομο και να περιλαμβάνεται στο κείμενο της οδηγίας. Δεν θα πρέπει να βασίζεται στην 

αξιολόγηση των ελλείψεων στη νοητική ικανότητα.  

  

18. Το είδος και ο βαθμός της υποστήριξης διαφέρει σημαντικά από το ένα πρόσωπο στο άλλο ένεκα 

της ανομοιογένειας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία. Τούτο είναι συμβατό με το άρθρο 3 (δ), το 

οποίο καθορίζει ότι «ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία 

ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας» αποτελεί 

γενική αρχή της Σύμβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων των καταστάσεων κρίσης, 

η ατομική αυτονομία και η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να λαμβάνουν αποφάσεις θα 

πρέπει να γίνεται σεβαστή. 

 

19. Ορισμένα άτομα με αναπηρία μπορεί να ζητούν μόνο την αναγνώριση του δικαιώματός τους σε 

δικαιοπρακτική ικανότητα σε ίση βάση με τους άλλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, 

παράγραφος 2 της Σύμβασης, και να μην επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε υποστήριξη, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 3. 

 

Άρθρο 12, παράγραφος 4   

 

20. Το άρθρο 12, παράγραφος 4 περιγράφει συνοπτικά τις εγγυήσεις που χρειάζεται να 

διασφαλίζονται σε ένα σύστημα υποστήριξης της άσκησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Το 

άρθρο 12, παράγραφος 4 πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το υπόλοιπο άρθρο 12 και την 

υπόλοιπη Σύμβαση. Επιβάλλει ότι τα  Κράτη Μέρη θα δημιουργούν κατάλληλες και 

αποτελεσματικές εγγυήσεις για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Πρωταρχικός σκοπός 

των εγγυήσεων αυτών είναι η διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων, της βούλησης και των 

προτιμήσεων του ατόμου. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι εγγυήσεις θα πρέπει να 

παρέχουν προστασία από καταχρηστικές/κακοποιητικές καταστάσεις (protection from abuse) σε 

ίση βάση με τους άλλους. 

  

21. Όπου, κατόπιν σημαντικών προσπαθειών, δεν είναι πρακτικά δυνατό να καθοριστούν η βούληση 

και οι προτιμήσεις ενός ατόμου, ισχύει η αρχή της «καλύτερης δυνατής ερμηνείας της βούλησης 

και των προτιμήσεων» στη θέση της αρχής του «βέλτιστου συμφέροντος». Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων, της βούλησης και των προτιμήσεων του ατόμου, 

σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 4. Η αρχή του «βέλτιστου συμφέροντος» δεν αποτελεί 

εγγύηση συμβατή με το άρθρο 12 σε ό,τι αφορά ενήλικα άτομα. Το παράδειγμα του σεβασμού στη 

βούληση και τις προτιμήσεις θα πρέπει να αντικαταστήσει το παράδειγμα του βέλτιστου 

συμφέροντος για να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε δικαιοπρακτική ικανότητα σε ίση βάση με τους 

άλλους.  

 

22. Όλα τα άτομα διατρέχουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί «αθέμιτη επιρροή», ωστόσο ο κίνδυνος 

αυτός μπορεί να επιδεινωθεί σε σχέση με αυτούς που βασίζονται στην υποστήριξη τρίτων για να 

λαμβάνουν αποφάσεις. Η αθέμιτη επιρροή τείνει να προκύπτει όπου η ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο πρόσωπο που παρέχει υποστήριξη και το υποστηριζόμενο πρόσωπο 

περιλαμβάνει σημάδια φόβου, επιθετικότητας, απειλής, εξαπάτησης ή χειραγώγησης. Οι εγγυήσεις 



7 
 

σε σχέση με την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

προστασία από αθέμιτη επιρροή, ωστόσο, η προστασία αυτή θα πρέπει να εμπεριέχει το σεβασμό 

στα δικαιώματα, τη βούληση και τις προτιμήσεις του ατόμου, περιλαμβανομένου του δικαιώματος 

να αναλαμβάνει κινδύνους και να κάνει λάθη. 
 

Άρθρο 12, παράγραφος 5   
 

23.  Το άρθρο 12, παράγραφος 5, επιβάλλει στα Κράτη Μέρη να λάβουν μέτρα, περιλαμβανομένων 

των νομοθετικών, διοικητικών, δικαστικών και άλλων πρακτικών μέτρων για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά 

ζητήματα, σε ίση βάση με τους άλλους. Διαχρονικά, τα άτομα με αναπηρία δεν είχαν πρόσβαση 

στα οικονομικά (access to finance)  και στην περιουσία, βάσει του ιατρικού μοντέλου της 

αναπηρίας. Η προσέγγιση βάσει της οποίας τα άτομα με αναπηρία στερούνται της 

δικαιοπρακτικής τους ικανότητας σε οικονομικά θέματα πρέπει να αντικατασταθεί από τη 

υποστήριξη της άσκησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 

3. Όπως ακριβώς δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του φύλου ως λόγου για διάκριση στον τομέα 

των οικονομικών θεμάτων και της ιδιοκτησίας
1
, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με την αναπηρία. . 

 
 

ΙII. Υποχρεώσεις των Κρατών Μερών 
  

24. Τα  Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν το 

δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία σε ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου. Προς το σκοπό 

αυτό, τα Κράτη Μέρη θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στερεί από τα άτομα με 

αναπηρία το δικαίωμα σε ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου. Τα Κράτη Μέρη θα πρέπει να 

λαμβάνουν δράση ούτως ώστε να αποτρέπουν μη κρατικούς φορείς και ιδιώτες από το να 

παρεμβαίνουν στην δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να υλοποιούν και να απολαμβάνουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος σε δικαιοπρακτική ικανότητα. Ένας 

από τους σκοπούς της υποστήριξης στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας είναι να 

οικοδομηθούν η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, ούτως ώστε να είναι 

σε θέση να ασκούν τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα με λιγότερη υποστήριξη στο μέλλον, εάν το 

επιθυμούν. Τα Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν τα άτομα που λαμβάνουν την 

υποστήριξη ούτως ώστε να μπορούν να αποφασίζουν πότε χρειάζεται λιγότερη υποστήριξη ή πότε 

δεν υφίσταται πλέον ανάγκη για υποστήριξη στην άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας.  

  

25. Προκειμένου να αναγνωριστεί πλήρως η «καθολική δικαιοπρακτική ικανότητα», όπου όλα τα 

άτομα ανεξαρτήτως αναπηρίας ή δεξιοτήτων λήψεως αποφάσεων, εγγενώς κατέχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα, τα Κράτη Μέρη πρέπει να καταργήσουν όλες τις διατάξεις που 

αφορούν τη στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα τη διάκριση 

στη βάση της αναπηρίας.  

 

26. Στις καταληκτικές της παρατηρήσεις επί των αρχικών εκθέσεων των Κρατών Μερών, σε σχέση με 

το άρθρο 12,  η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έχει κατ΄ επανάληψη 

δηλώσει ότι τα Κράτη Μέρη πρέπει να «αναθεωρήσουν τις νομοθεσίες που επιτρέπουν την 

κηδεμονία και τη διαχείριση, και να λάβουν δράση για να αναπτύξουν νομοθεσίες και πολιτικές 

που θα αντικαταστήσουν τα συστήματα υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων με συστήματα 

                                                             
1 Δείτε Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, άρθρο 13 (β). 
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υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, τα οποία θα σέβονται την αυτονομία του ατόμου, τη 

βούληση και τις προτιμήσεις του».  

 

27. Τα συστήματα υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, 

περιλαμβανομένης της πλήρους κηδεμονίας, της δικαστικής απαγόρευσης (judicial interdiction) και 

της μερικής κηδεμονίας. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: (i) 

μπορούν να οριστούν ως συστήματα εντός των οποίων τα άτομα χάνουν τη δικαιοπρακτική τους 

ικανότητα, ακόμα και εάν πρόκειται για μία μεμονωμένη απόφαση, (ii) το πρόσωπο που 

υποκαθιστά τη λήψη αποφάσεων μπορεί να διοριστεί από άτομο άλλο από το άτομο στο οποίο 

αφορά και αυτό μπορεί να συμβεί ενάντια στη βούλησή του/της και (iii) οποιαδήποτε απόφαση 

λαμβάνεται από πρόσωπο που υποκαθιστά τη λήψη αποφάσεων βασίζεται σε αυτό που θεωρείται 

ότι εξυπηρετεί το «βέλτιστο συμφέρον» του ατόμου, αντί να βασίζεται στη βούληση και τις 

προτιμήσεις του.  
 

28. Η υποχρέωση των Κρατών Μερών να αντικαταστήσουν τα συστήματα υποκατάστασης της λήψης 

αποφάσεων με συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων προϋποθέτει τόσο την κατάργηση 

των συστημάτων υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων όσο την ανάπτυξη εναλλακτικών 

συστημάτων υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων. Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων με την 

παράλληλη, ωστόσο, διατήρηση των καθεστώτων υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων δεν 

αρκεί για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 12 της Σύμβασης.  

 

29. Ένα σύστημα που εξυπηρετεί την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων απαρτίζεται από 

διαφορετικές επιλογές υποστήριξης οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στη βούληση και τις επιθυμίες 

του ατόμου, καθώς και στο σεβασμό των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να 

παρέχει προστασία όλων των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την 

αυτονομία (δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα, δικαίωμα στην ίση αναγνώριση ενώπιον του 

νόμου, δικαίωμα επιλογής χώρου διαμονής κλπ.) και των δικαιώματων που σχετίζονται με την 

ελευθερία από την κακοποίηση και τη κακομεταχείριση (δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στη 

σωματική ακεραιότητα, κλπ.). Περαιτέρω, τα συστήματα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων δεν 

πρέπει να ρυθμίζουν υπερβολικά (overregulate) τις ζωές των ατόμων με αναπηρία. Παρότι τα 

συστήματα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων μπορούν να υπάρχουν σε διάφορες μορφές, όλα 

θα πρέπει να ενσωματώνουν προβλέψεις κλειδιά οι οποίες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το 

άρθρο 12 της Σύμβασης, περιλαμβανομένων των ακολούθων:  

 

(α)  Η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους. Ο βαθμός των 

αναγκών υποστήριξης ενός ατόμου, ιδίως όταν αυτές  είναι υψηλές, δεν θα πρέπει να συνιστά 

εμπόδιο στην εξασφάλιση υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων,  

 

(β)  Όλες οι μορφές της υποστήριξης για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, 

περιλαμβανομένων των πιο συστηματικών μορφών υποστήριξης, θα πρέπει να βασίζονται στη 

βούληση και τις προτιμήσεις του ατόμου, όχι σε αυτό που θεωρητικά είναι προς το βέλτιστο 

συμφέρον του. 

(γ) Ο τρόπος επικοινωνίας ενός προσώπου δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την 

εξασφάλιση υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων, ακόμα και όταν η επικοινωνία δεν είναι 

συμβατική ή όταν είναι κατανοητή από πολύ λίγους ανθρώπους.  
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(δ) Η νομική αναγνώριση των ατόμων που παρέχουν την υποστήριξη, τα οποία επιλέγονται 

επίσημα από το υποστηριζόμενο πρόσωπο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη και 

τα Κράτη έχουν υποχρέωση να διευκολύνουν τη δημιουργία της υποστήριξης, ιδίως για άτομα 

τα οποία είναι απομονωμένα και μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε φυσικά προκύπτουσα 

υποστήριξη εντός μιας κοινότητας. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό, 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας του προσώπου που παρέχει την υποστήριξη από τρίτα 

πρόσωπα καθώς και μηχανισμό  βάσει του οποίου τρίτα πρόσωπα να δύνανται να 

προσβάλλουν τις πράξεις του ατόμου που παρέχει την υποστήριξη εάν πιστεύεται ότι 

αυτός/αυτή δεν ενεργεί σύμφωνα με τη βούληση και τις προτιμήσεις του υποστηριζόμενου 

προσώπου.  

(ε)  Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 12, 

παράγραφος 3 της Σύμβασης, για παροχή, από τα  Κράτη Μέρη, μέτρων παροχής πρόσβασης 

στην απαιτούμενη υποστήριξη, τα Κράτη Μέρη πρέπει να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη είναι 

διαθέσιμη σε συμβολική ή καμιά χρέωση στα άτομα με αναπηρία και ότι η απουσία 

οικονομικών πόρων δεν αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση στην υποστήριξη κατά την άσκηση 

της δικαιοπρακτικής ικανότητας.  

(στ) Η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος για περιορισμό 

άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ιδίως του δικαιώματος του 

εκλέγειν, του δικαιώματος τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης και θεμελίωσης 

οικογένειας, των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, των γονικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος 

της ελεύθερης συγκατάθεσης για στενές διαπροσωπικές σχέσεις και ιατρική θεραπεία και του 

δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία.  

(ζ) Το πρόσωπο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί υποστήριξη και να τερματίσει ή να 

αλλάξει μια σχέση υποστήριξης ανά πάσα στιγμή.  

(η)  Θα πρέπει να τεθούν εγγυήσεις για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη δικαιοπρακτική 

ικανότητα και την υποστήριξη στην άσκησή της. Ο σκοπός των εγγυήσεων είναι η διασφάλιση 

του σεβασμού στη βούληση και τις προτιμήσεις του υποστηριζόμενου προσώπου.  

(θ) Η παροχή υποστήριξης για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας δεν θα πρέπει να 

εξαρτάται από αξιολογήσεις της νοητικής ικανότητας
.
 κατά την παροχή υποστήριξης στη 

δικαιοπρακτική ικανότητα, απαιτούνται καινούργιοι και απαλλαγμένοι από διακρίσεις, δείκτες 

των αναγκών υποστήριξης.  

 

30. Το δικαίωμα στην ισότητα ενώπιον του νόμου αναγνωρίστηκε εδώ και πολλά χρόνια, ως ατομικό 

και πολιτικό δικαίωμα έχοντας τις ρίζες του στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα. Η υποχρέωση προστασίας των ατομικών και των πολιτικών δικαιωμάτωντίθεται σε 

ισχύ από τη στιγμή της κύρωσης  και τα  Κράτη Μέρη οφείλουν να προβούν στα απαραίτητα 

βήματα για την άμεση υλοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Συναφώς, τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 12 εφαρμόζονται κατά το χρόνο της κύρωσης και υπόκεινται σε άμεση 

υλοποίηση. Η κρατική υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 3, για παροχή 

πρόσβασης σε υποστήριξη για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας συνιστά υποχρέωση 
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για την εκπλήρωση του ατομικού και πολιτικού δικαιώματος στην ίση αναγνώριση ενώπιον του 

νόμου. Η «προοδευτική υλοποίηση» (άρθρο 4, παράγραφος 2) δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις του 

άρθρου 12. Με την κύρωση της Σύμβασης, τα Κράτη Μέρη οφείλουν να ξεκινήσουν αμέσως να 

πραγματοποιούν ενέργειες για την υλοποίηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 12. 

Αυτά τα βήματα πρέπει να είναι στοχευμένα, καλά σχεδιασμένα και να περιλαμβάνουν τη 

διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις τους, καθώς και την ουσιαστική 

συμμετοχή τους. 
 

IV. Σχέση με άλλες διατάξεις της Σύμβασης  

 

31. Η αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας συνδέεται άρρηκτα με την απόλαυση πολλών 

άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη 

(άρθρο 13), του δικαιώματος στην ελευθερία από την ακούσια κράτηση σε εγκαταστάσεις ψυχικής 

υγείας και από την καταναγκαστική ιατρική θεραπεία (άρθρο 14), του δικαιώματος στο σεβασμό 

της ατομικής σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας (άρθρο 17), του δικαιώματος ελευθερίας 

διακίνησης και ιθαγένειας (άρθρο 18), του δικαιώματος επιλογής του πού και με ποιον ζουν (άρθρο 

19), του δικαιώματος  της ελευθερίας της έκφρασης (άρθρο 21), του δικαιώματος τέλεσης γάμου 

και δημιουργίας οικογένειας (άρθρο 23), του δικαιώματος στην ελεύθερη συγκατάθεση για ιατρική 

θεραπεία (άρθρο 25) και του δικαιώματος στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι (άρθρο 29). Χωρίς την 

αναγνώριση του ατόμου ως ατόμου ενώπιον του νόμου, η ικανότητα της διεκδίκησης, άσκησης και 

εφαρμογής αυτών των δικαιωμάτων και πολλών άλλων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη 

Σύμβαση, υπονομεύεται σημαντικά.  

 

Άρθρο 5: Ισότητα και μη διάκριση  

  

32. Για την επίτευξη της ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου, δεν μπορεί να υπάρχει στέρηση της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά τρόπο που να δημιουργεί διάκριση. Το άρθρο 5 της Σύμβασης 

εγγυάται την ισότητα όλων των προσώπων βάσει και ενώπιον του νόμου και το δικαίωμα της ίσης 

προστασίας από το νόμο. Απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση στη βάση της αναπηρίας. Η διάκριση 

στη βάση της αναπηρίας καθορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης ως «οποιαδήποτε διάκριση, 

αποκλεισμός ή περιορισμός με βάση την αναπηρία, η οποία έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση ή ακύρωση της αναγνώρισης, απόλαυσης ή άσκησης σε ίση βάση με τους άλλους, 

όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών». Η άρνηση της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας η οποία έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την επέμβαση στο δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία στην ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου συνιστά παραβίαση του άρθρου 5 και του 

άρθρου 12 της Σύμβασης. Τα Κράτη έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη δικαιοπρακτική 

ικανότητα ενός προσώπου στη βάση συγκεκριμένων περιστάσεων όπως είναι η πτώχευση ή η 

ποινική καταδίκη. Ωστόσο, το δικαίωμα στην ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου και η απαλλαγή 

από τις διακρίσεις  προϋποθέτει ότι, όπου το κράτος αρνείται τη δικαιοπρακτική ικανότητα, αυτό 

θα πρέπει να συμβαίνει σε ίση βάση για όλους. Η άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας δεν θα 

πρέπει να βασίζεται σε κάποιο προσωπικό χαρακτηριστικό όπως είναι το φύλο, η εθνικότητα ή η 

αναπηρία ή να έχει σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφορετική μεταχείριση του ατόμου.  
  

33. Η απαλλαγή από τις διακρίσεις στην ίση αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας αποκαθιστά 

την αυτονομία και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου σύμφωνα με τις αρχές 

που κατοχυρώνονται στο άρθρο 3 (α) της Σύμβασης. Η ελευθερία κάθε ατόμου να προβαίνει στις 

δικές του επιλογές συνήθως προϋποθέτει τη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ανεξαρτησία και η 

αυτονομία περιλαμβάνουν το δικαίωμα κάθε ατόμου να απολαμβάνει το σεβασμό των 
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αποφάσεών στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Η ανάγκη για υποστήριξη 

και εύλογη προσαρμογή κατά τη λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αμφισβήτηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και η αποδοχή 

των ατόμων με αναπηρία ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας 

(άρθρο 3 (δ)) δεν συνάδει με την αποδοχή της δικαιοπρακτικής ικανότητας στη βάση της πολιτικής 

της αφομοίωσης (on an assimilationist basis).  

 

34. Η μη διάκριση περιλαμβάνει το δικαίωμα στην εύλογη προσαρμογή κατά την άσκηση της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 5, παράγραφος 3). Η εύλογη προσαρμογή ορίζεται στο άρθρο 

2 της Σύμβασης ως «οι αναγκαίες και κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές που δεν 

επιβάλλουν δυσανάλογη ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση όπου είναι αναγκαίο σε συγκεκριμένη 

περίπτωση, για να διασφαλίζεται σε άτομα με αναπηρία, η απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση με 

άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών». Το δικαίωμα σε εύλογη 

προσαρμογή κατά την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας είναι διακριτό από, αλλά και 

συμπληρωματικό στο δικαίωμα σε υποστήριξη για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

Τα Κράτη Μέρη επιβάλλεται να προβούν σε οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις ή 

προσαρμογές οι οποίες να επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν τη δικαιοπρακτική 

τους ικανότητα, εκτός εάν αυτές είναι δυσανάλογες ή αποτελούν αδικαιολόγητη επιβάρυνση.  

Τέτοιες τροποποιήσεις ή προσαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την πρόσβαση σε 

σημαντικά κτίρια όπως είναι τα δικαστήρια, οι τράπεζες, τα γραφεία υπηρεσιών πρόνοιας και τα 

εκλογικά κέντρα, προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που φέρουν νομική ισχύ και 

προσωπική βοήθεια. Το δικαίωμα σε υποστήριξη κατά την άσκηση της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας δεν μπορεί να περιορίζεται από τον ισχυρισμό της δυσανάλογης ή της αδικαιολόγητης 

επιβάρυνσης. Το Κράτος έχει υπέρτατη υποχρέωση να παράσχει πρόσβαση στην υποστήριξη κατά 

την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας.  

 

 

Άρθρο 6: Γυναίκες με αναπηρία  
 

35. Το άρθρο 15 της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως κατοχυρώνει τη 

δικαιοπρακτική ικανότητα των γυναικών σε ίση βάση με τους άνδρες, αναγνωρίζοντας κατ΄ 

επέκταση ότι η αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ίσης 

αναγνώρισης ενώπιον του νόμου: «Τα Κράτη Μέρη θα απονέμουν στις γυναίκες, σε ζητήματα 

αστικής φύσεως, ικανότητα προς δικαιοπραξία πανομοιότυπη με εκείνη των ανδρών και ίσες 

ευκαιρίες για την άσκηση της ικανότητας αυτής. Ειδικότερα, θα παρέχουν στις γυναίκες ίσα 

δικαιώματα κατά τη σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση περιουσίας και θα τις μεταχειρίζονται 

ισότιμα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων.» (παράγραφος 2). Αυτή η 

διάταξη εφαρμόζεται για όλες τις γυναίκες, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Η 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία 

μπορεί να υπόκεινται σε πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων (intersectionality), 

βασιζόμενες στο φύλο και την αναπηρία. Για παράδειγμα, οι γυναίκες με αναπηρία υπόκειται σε 

υψηλά ποσοστά καταναγκαστικών στειρώσεων και συχνά παραβιάζεται το δικαίωμά τους να 

ελέγχουν θέματα που άπτονται της αναπαραγωγικής τους υγείας και της λήψης αποφάσεων σε 

σχέση με αυτή, στη βάση της υπόθεσης ότι δεν είναι ικανές για ελεύθερη συγκατάθεση για 

σεξουαλική επαφή. Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά στην επιβολή της 

υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων των γυναικών συγκριτικά με τους άνδρες. Επομένως, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διαβεβαιωθεί εκ νέου ότι  η δικαιοπρακτική ικανότητα των γυναικών με 

αναπηρία θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε αυτές, σε ίση βάση με τους άλλους.  
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Άρθρο  7: Παιδιά με αναπηρία  
 

36. Ενώ το άρθρο 12 της Σύμβασης προστατεύει την ισότητα ενώπιον του νόμου για όλα τα άτομα 

ανεξαρτήτως ηλικίας, το άρθρο 7 της Σύμβασης αναγνωρίζει τις αναπτυσσόμενες δυνατότητες 

των παιδιών και προβλέπει ότι «το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα είναι πρωταρχικής 

σημασίας σε όλες τις ενέργειες που αφορούν παιδιά με αναπηρία» (παράγραφος 2) και ότι «στις 

απόψεις τους [διασφαλίζεται ότι] δίδεται η δέουσα βαρύτητα σύμφωνα με την ηλικία και την 

ωριμότητά τους» (παράγραφος 3). Η συμμόρφωση με το άρθρο 12 συνεπάγεται ότι τα Κράτη θα 

πρέπει να εξετάσουν τις νομοθεσίες τους και να διασφαλίσουν ότι η βούληση και οι επιθυμίες των 

παιδιών με αναπηρία τυγχάνουν σεβασμού σε ίση βάση με τα άλλα παιδιά.  

 

Άρθρο 9: Προσβασιμότητα 
 

37. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 συνδέονται στενά με τις κρατικές υποχρεώσεις 

που σχετίζονται με την προσβασιμότητα (άρθρο 9), αφού το δικαίωμα στην ίση αναγνώριση 

ενώπιον του νόμου είναι απαραίτητο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία 

να διαβιούν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής. Το άρθρο 9 

προϋποθέτει την αναγνώριση και την εξάλειψη των εμποδίων σε εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες που 

είναι ανοικτές ή που παρέχονται στο κοινό. Η απουσία προσβασιμότητας στην πληροφόρηση και 

στις επικοινωνίες και οι μη προσβάσιμες υπηρεσίες μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο και στην 

υλοποίηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας ορισμένων ατόμων με αναπηρία, στην πράξη. Ως εκ 

τούτου, τα  Κράτη Μέρη θα πρέπει να καταστήσουν πλήρως προσβάσιμες όλες τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας καθώς και τις πληροφορίες που την 

αφορούν. Τα  Κράτη Μέρη θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις νομοθεσίες και τις πολιτικές τους 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα και την 

προσβασιμότητα έχουν υλοποιηθεί.  

 

Άρθρο 13: Πρόσβαση στη δικαιοσύνη  
 

38. Τα  Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη σε ίση βάση με τους άλλους. Η αναγνώριση του δικαιώματος στη δικαιοπρακτική 

ικανότητα είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη από πολλές απόψεις. 

Προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε 

ίση βάση με τους άλλους, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως πρόσωπα 

ενώπιον του νόμου με ίση νομική υπόσταση στα δικαστήρια.  Τα  Κράτη Μέρη θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση σε ίση βάση με 

τους άλλους. Αυτό επισημάνθηκε ως μια προβληματική περιοχή σε πολλές δικαιοδοσίες και θα 

πρέπει να αποκατασταθεί, μέσω και της εξασφάλισης ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

παρεμβάσεις στη δικαιοπρακτική τους ικανότητα έχουν την ευκαιρία να προσβάλουν τη 

νομιμότητα τέτοιων παρεμβάσεων –  οι ίδιοι ή μέσω νομικής εκπροσώπησης– και να 

υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους ενώπιον δικαστηρίου. Τα άτομα με αναπηρία συχνά 

αποκλείονται από σημαντικούς ρόλους στο δικαστικό σύστημα όπως είναι οι δικηγόροι, οι 

δικαστές οι μάρτυρες ή τα μέλη του σώματος ενόρκων.  

 

39. Τα μέλη του Αστυνομικού σώματος, οι κοινωνικοί λειτουργοί και το προσωπικό άλλων υπηρεσιών 

πρώτης γραμμής θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλληλα ούτως ώστε να αναγνωρίζουν τα άτομα 

με αναπηρία ως πλήρη πρόσωπα ενώπιον του νόμου και να δίδουν την ίδια βαρύτητα στα 

παράπονα και τις δηλώσεις που υποβάλλονται από άτομα με αναπηρία ως θα έπρατταν στην 
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περίπτωση ατόμων χωρίς αναπηρία. Αυτό συνεπάγεται εκπαίδευση και αφύπνιση σε αυτά τα 

σημαντικά επαγγέλματα. Στα άτομα με αναπηρία θα πρέπει επίσης να παρέχεται δικαιοπρακτική 

ικανότητα προκειμένου να καταθέτουν ενώπιον δικαστηρίου σε ίση βάση με τους άλλους. Το 

άρθρο 12 της Σύμβασης εγγυάται την υποστήριξη στην άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, 

περιλαμβανομένης της ικανότητας μαρτυρίας σε δικαστικές, διοικητικές και άλλες νομικές 

διαδικασίες. Τέτοια υποστήριξη μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές, περιλαμβανομένης της 

αναγνώρισης διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας, χρήσης βιντεογραφημένης μαρτυρίας σε 

ορισμένες περιπτώσεις, διαδικαστικές προσαρμογές, την παροχή επαγγελματικής νοηματικής 

διερμηνείας και άλλων βοηθητικών μεθόδων. Η δικαστική εξουσία θα πρέπει επίσης να 

εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται σχετικά με την υποχρέωση σεβασμού της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας των ατόμων με αναπηρία, περιλαμβανομένης της νομικής ικανότητας και υπόστασης.  

 

Άρθρα 14 και 25: Ελευθερία, ασφάλεια και συγκατάθεση  

 
40. Ο σεβασμός στο δικαίωμα της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία σε ίση βάση 

με τους άλλους περιλαμβάνει το σεβασμό του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ατομική 

ελευθερία και την ασφάλεια. Η άρνηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας σε άτομα με αναπηρία και 

ο περιορισμός της ελευθερίας τους σε ιδρύματα παρά τη θέλησή τους, είτε χωρίς τη συγκατάθεσή 

τους είτε χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου που υποκαθιστά τη λήψη αποφάσεων του ατόμου, 

συνιστά ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα. Η πρακτική αυτή συνιστά αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας 

και παραβιάζει τα άρθρα 12 και 14 της Σύμβασης. Τα  Κράτη Μέρη πρέπει να απέχουν από τέτοιες 

πρακτικές και να καθιερώσουν ένα μηχανισμό αναθεώρησης των υποθέσεων ατόμων με αναπηρία 

τα οποία έχουν ενταχθεί σε οικιακές μονάδες χωρίς τη συγκατάθεσή τους για το συγκεκριμένο 

ζήτημα.  
 

41. Το δικαίωμα στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας (άρθρο 25) περιλαμβάνει 

το δικαίωμα σε ιατρική φροντίδα στη βάση της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης. Τα  

Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να απαιτήσουν από όλους τους επαγγελματίες υγείας 

(περιλαμβανομένων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας) να λαμβάνουν την ελεύθερη και 

ενημερωμένη συγκατάθεση των ατόμων με αναπηρία προτού προβούν σε οποιαδήποτε θεραπεία. 

Σε συνδυασμό με το δικαίωμα στη δικαιοπρακτική ικανότητα σε ίση βάση με τους άλλους, τα  

Κράτη Μέρη υποχρεούνται να απαγορεύουν την υποκατάσταση της λήψης αποφάσεων 

προκειμένου να παρασχεθεί συγκατάθεση για λογαριασμό των ατόμων με αναπηρία. Όλοι οι 

επαγγελματίες υγειάς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι προβαίνουν σε κατάλληλη διαβούλευση με 

την απευθείας ανάμειξη του ατόμου με αναπηρία. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν, στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων τους, ότι οι βοηθοί ή οι υποστηρικτές των ατόμων δεν 

υποκαθιστούν ή ασκούν αθέμιτη επιρροή στις αποφάσεις των ατόμων με αναπηρία.  

 

Άρθρα 15, 16 και 17: Σεβασμός στην ακεραιότητα του ατόμου και 

ελευθερία από βασανιστήρια, βία, εκμετάλλευση και κακοποίηση 
 

42. Όπως έχει επισημανθεί από την Επιτροπή σε αρκετές καταληκτικές παρατηρήσεις, η 

καταναγκαστική θεραπεία από επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας συνιστά παραβίαση του 

δικαιώματος στην ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου και καταπάτηση των δικαιωμάτων στην 

ακεραιότητα του ατόμου (άρθρο 17), στην ελευθερία από βασανιστήρια (άρθρο 15) και στην 

ελευθερία από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση (άρθρο 16). Η πρακτική αυτή 

αποστερεί τη δικαιοπρακτική ικανότητα από ένα άτομο σε σχέση με την επιλογή της ιατρικής του 

θεραπείας και συνιστά, ως εκ τούτου, παραβίαση του άρθρου 12 της Σύμβασης. Τα  Κράτη Μέρη 
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θα πρέπει, αντί αυτού, να σεβαστούν τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να 

λαμβάνουν αποφάσεις σε όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων των καταστάσεων κρίσης, θα 

πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρέχεται ακριβής και προσβάσιμη πληροφόρηση σε σχέση με τις 

επιλογές υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και των διαθέσιμων μη ιατρικών επιλογών και θα 

πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε ανεξάρτητη υποστήριξη. Τα  Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να 

παρέχουν πρόσβαση σε υποστήριξη σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στη  ψυχική και άλλη 

ιατρική θεραπεία. Η καταναγκαστική θεραπεία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τα άτομα με 

ψυχοκοινωνικές, νοητικές και άλλες γνωστικές αναπηρίες. Τα  Κράτη Μέρη θα πρέπει να 

καταργήσουν τις πολιτικές και τις νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν ή αναπαράγουν την 

καταναγκαστική θεραπεία, καθώς αυτή αποτελεί μια συνεχιζόμενη παραβίαση που εντοπίζεται 

στις νομοθεσίες που διέπουν τον τομέα της ψυχικής υγειάς παγκοσμίως, παρά τις εμπειρικές 

αποδείξεις που αναδεικνύουν την απουσία της αποτελεσματικότητάς της και τις απόψεις των 

ατόμων που διέρχονται των συστημάτων ψυχικής υγειάς, τα οποία έχουν βιώσει βαθύ πόνο και 

τραύματα ως αποτέλεσμα της καταναγκαστικής θεραπείας. Η Επιτροπή συστήνει όπως τα  Κράτη 

Μέρη διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη σωματική ή την πνευματική 

ακεραιότητα του ατόμου μπορούν να λαμβάνονται μόνο με την ελεύθερη και ενημερωμένη 

συγκατάθεσή του.  

 

Άρθρο 18: Ιθαγένεια  
 

43. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε όνομα και στην καταχώρηση της γεννήσεώς τους ως 

μέρους του δικαιώματός τους στην αναγνώριση τους οπουδήποτε, ως ατόμων ενώπιον του νόμου 

(άρθρο 18, παράγραφος 2). Τα  Κράτη Μέρη πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά με αναπηρία καταχωρούνται κατά τη γέννησή τους. 

Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 7), 

ωστόσο, τα παιδιά με αναπηρία διατρέχουν δυσανάλογα μεγαλύτερες πιθανότητες να μην 

καταχωρηθούν συγκρινόμενα με άλλα παιδιά. Αυτό δεν τους αποστερεί μόνο την ιθαγένεια, αλλά, 

συχνά, τους αποστερεί και την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας και στην εκπαίδευση και μπορεί 

ακόμα να οδηγήσει και στο θάνατο. Ενόσω δεν υπάρχει επίσημη καταχώρηση της ύπαρξης τους, ο 

θάνατός τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ατιμωρησία.  

 

 

Άρθρο 19: Ανεξάρτητη διαβίωση και ενσωμάτωση στην κοινωνία  
 

44. Για την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το άρθρο 12, είναι επιτακτική 

ανάγκη τα άτομα με αναπηρία να έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εκφράσουν τη βούληση 

και τις προτιμήσεις τους, προκειμένου να ασκήσουν τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα σε ίση βάση 

με τους άλλους. Αυτό προϋποθέτει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να ζουν 

ανεξάρτητα και στην κοινότητα καθώς και να προβαίνουν σε επιλογές και να έχουν τον έλεγχο της 

ζωής τους καθημερινά, σε ίση βάση με τους άλλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.  

 

45. Η ερμηνεία του άρθρου 12, παράγραφος 3 υπό το φως του δικαιώματος στην ανεξάρτητη 

διαβίωση (άρθρο 19) συνεπάγεται ότι η υποστήριξη για τη δικαιοπρακτική ικανότητα θα πρέπει να 

παρέχεται βάσει μιας προσέγγισης σε επίπεδο κοινότητας (community-based approach). Τα  Κράτη 

Μέρη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι κοινότητες αποτελούν πλεονέκτημα καθώς και 

συνεργάτες στη διαδικασία εκμάθησης των απαιτούμενων μορφών υποστήριξης για την άσκηση 

της δικαιοπρακτικής ικανότητας, περιλαμβανομένης της αφύπνισης σχετικά με τις διαφορετικές 

επιλογές υποστήριξης. Τα  Κράτη Μέρη πρέπει να αναγνωρίζουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα και η 
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υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα που προκύπτει με φυσικό τρόπο 

(περιλαμβανομένων των φίλων, της οικογένειας και των σχολείων) είναι κλειδί για την 

υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων. Αυτή η θέση είναι συμβατή με την έμφαση που δίδεται στη 

Σύμβαση στην πλήρη ενσωμάτωση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα. 

 

46. Ο διαχωρισμός των ατόμων με αναπηρία μέσω της εισαγωγής τους σε ιδρύματα συνεχίζει να 

αποτελεί ένα διάχυτο και ύπουλο πρόβλημα που παραβιάζει αριθμό δικαιωμάτων που εγγυάται η 

Σύμβαση. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται με την ευρύτατα διαδεδομένη άρνηση της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία, η οποία ευνοεί τη συγκατάθεση τρίτων σε 

ό,τι αφορά την εισδοχή σε ιδρυματικές δομές. Στις διευθύνσεις των ιδρυμάτων, επίσης, συχνά 

εκχωρείται η  δικαιοπρακτική ικανότητα των ενοίκων. Αυτό μεταφέρει όλη την εξουσία και τον 

έλεγχο των ατόμων στα χέρια του ιδρύματος. Προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με τη 

Σύμβαση και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να 

επιτευχθεί η αποϊδρυματοποίηση και η δικαιοπρακτική ικανότητα να αποκατασταθεί σε όλα τα 

άτομα με αναπηρία, τα οποία θα πρέπει να καθίσταται δυνατό να αποφασίζουν πού και με ποιον 

θα ζουν (άρθρο 19). Η επιλογή ενός προσώπου ως προς το πού και με ποιον θα ζει δεν επηρεάζει 

το δικαίωμά του/της να έχει πρόσβαση σε υποστήριξη σχετικά με την άσκηση της δικαιοπρακτικής 

του ικανότητας.  

 

Άρθρο 22: Ιδιωτική ζωή 
 

47. Τα συστήματα υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων, εκτός από ασύμβατα με το άρθρο 12 της 

Σύμβασης, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή των 

ατόμων με αναπηρία, καθώς η υποκατάσταση της λήψης αποφάσεων συνήθως εμπεριέχει την 

πρόσβαση σε σωρεία προσωπικών και άλλων πληροφοριών που αφορούν το άτομο. Για την 

καθιέρωση συστημάτων υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, τα  Κράτη Μέρη πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που παρέχουν υποστήριξη στην άσκηση της δικαιοπρακτικής 

ικανότητας σέβονται πλήρως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των ατόμων με αναπηρία.  

 

Άρθρο 29: Συμμετοχή στην πολιτική ζωή  
 

48. Η άρνηση ή ο περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου  

ορισμένα άτομα με αναπηρία να αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή, ιδίως στο 

δικαίωμα του εκλέγειν. Προκειμένου η ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου να υλοποιηθεί πλήρως 

σε όλους τους τομείς της ζωής, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η δικαιοπρακτική ικανότητα των 

ατόμων με αναπηρία στη δημόσια και την πολιτική ζωή (άρθρο 29). Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός 

της ικανότητας ενός προσώπου να λαμβάνει αποφάσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος 

για οποιοδήποτε αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από την άσκηση των πολιτικών 

δικαιωμάτων τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και του 

δικαιώματος συμμετοχής σε σώμα ενόρκων.  
 

49. Τα  Κράτη Μέρη έχουν υποχρέωση να προστατεύουν και να προωθούν το δικαίωμα των ατόμων 

με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη της επιλογής τους σε σχέση με τη μυστική 

ψηφοφορία και να συμμετέχουν σε όλες τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα χωρίς διάκριση. Η 

Επιτροπή περαιτέρω συστήνει όπως τα  Κράτη Μέρη  εγγυηθούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα 

άτομα με αναπηρία καθώς και τη δυνατότητα να κατέχουν αξιώματα, εκτελώντας αποτελεσματικά 

όλες τις αρμοδιότητές τους σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, με τη ικανότητα των εύλογων 
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προσαρμογών και της υποστήριξης, όπου είναι επιθυμητή, στην άσκηση της δικαιοπρακτικής τους 

ικανότητας.  

 

V. Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.  

 
50. Υπό το φως του κανονιστικού περιεχομένου και των υποχρεώσεων που τίθενται πιο πάνω, τα  

Κράτη Μέρη θα πρέπει να λαμβάνουν τα πιο κάτω βήματα προκειμένου να διασφαλίσουν την 

πλήρη εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: 

 

(α) Να αναγνωρίσουν τα άτομα με αναπηρία ως άτομα ενώπιον του νόμου τα οποία έχουν 

νομική προσωπικότητα και δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής και σε 

ίση βάση με τους άλλους. Αυτό προϋποθέτει την κατάργηση των καθεστώτων 

υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων και των μηχανισμών που αποστερούν τη 

δικαιοπρακτική ικανότητα στη βάση της αναπηρίας ή που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα τη 

διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Συστήνεται όπως τα  Κράτη Μέρη 

υιοθετήσουν κατάλληλη θεσμική γλώσσα (statutory language) για την προστασία του 

δικαιώματος στη δικαιοπρακτική ικανότητα σε ίση βάση για όλους 
. 

(β) Να υιοθετήσουν, αναγνωρίσουν και παράσχουν στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε ένα 

ευρύ φάσμα μορφών υποστήριξης για την άσκηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. 

Εγγυήσεις για την εν λόγω υποστήριξη θα πρέπει να βασίζονται στο σεβασμό των 

δικαιωμάτων, της βούλησης και των προτιμήσεων των ατόμων με αναπηρία. Η 

υποστήριξη θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 29 πιο πάνω, 

αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Κρατών Μερών να ενεργούν κατά τρόπο συμβατό με 

το άρθρο 12, παράγραφος 3 της Σύμβασης
.
 

(γ) Να συμβουλεύονται στενά τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένων των παιδιών με 

αναπηρία, και να επιδιώκουν την ενεργή συμμετοχή τους μέσω των αντιπροσωπευτικών 

τους οργανώσεων, στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας, των πολιτικών και 

άλλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων που υλοποιούν το άρθρο 12.  

 

51. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα  Κράτη Μέρη να αναλάβουν ή να αφιερώσουν πόρους για το σκοπό της 

έρευνας και της ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών για το σεβασμό του δικαιώματος στην ίση 

αναγνώριση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ατόμων με αναπηρία και για την υποστήριξη 

της άσκησής της.  
 

52. Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης της 

επίσημης αλλά και της άτυπης υποκατάστασης της λήψης αποφάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, η 

Επιτροπή παροτρύνει τα  Κράτη Μέρη να διασφαλίσουν ότι στα άτομα με αναπηρία δίδεται η 

ευκαιρία να προβούν σε ουσιαστικές αποφάσεις για τη ζωή τους και να αναπτύξουν τις 

προσωπικότητές τους, να υποστηρίξουν την άσκηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας. Αυτό 

περιλαμβάνει – χωρίς να περιορίζεται σε αυτές- τις ευκαιρίες για τη δημιουργία κοινωνικών 

δικτύων, τις ευκαιρίες για απασχόληση ή για να κερδίζουν τα προς το ζην σε ίση βάση με τους 

άλλους, πολλαπλές επιλογές αναφορικά με το χώρο διαμονής τους στην κοινότητα και 

ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.   


