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              19 май 2014 

 

Комитет за правата на хората с увреждания 

сесия 11 

31 март – 11 април 2014 

  Общ коментар № 1 (2014)  

  Член 12: Равнопоставеност пред закона 

 

I. Въведение  

1. Равнопоставеността пред закона е основен и общ принцип на защита на 

правата на човека и е задължително условие за упражняване на други човешки права. 

Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и Международният пакт за 

граждански и политически права (МПГПП) изрично гарантират правото на 

равнопоставеност пред закона. Член 12 от Конвенцията за правата на хората с 

увреждания (КПХУ) предвижда по-нататъшно описание на съдържанието на това 

гражданското право и се фокусира върху сферите, в които хората с увреждания 

традиционно са лишени от това право. Разпоредбата не предоставя допълнителни 

права на хората с увреждания, а просто описва специфичните елементи, необходими, 

за да се гарантира правото на равнопоставеност пред закона на хората с увреждания 

наравно с всички останали.  

2. Като се има предвид важността на този член, Комитетът предостави 

интерактивни форуми за обсъждане на правосубектността1. В резултат на тези много 

полезни обсъждания на разпоредбите на член 12 от експерти, държавите-страни по 

конвенцията, организации на хора с увреждания (ОХУ), неправителствени 

организации (НПО), наблюдаващи договора органи, национални правозащитни 

институции и агенции на ООН, Комитетът установи, че е наложително да се дадат 

по-нататъшни насоки в един Общ коментар.  

3. Като се имат предвид първоначалните доклади на различните държави-страни 

по конвенцията, които са разгледани досега, Комитетът констатира, че е налице общо 

неразбиране на точния обхват на задълженията по член 12 на държавите-страни по 

конвенцията. До този момент съществуваше общото неразбиране, че моделът на 

уврежданията, основан на правата на човека, изисква промяна на парадигмата на 

заместващо вземане на решения с такава, която се основава на подкрепеното вземане 

на решения. Настоящият Общ коментар има за цел да разгледа общите задължения, 

които произтичат от различните компоненти на член 12.  

4. Настоящият Общ коментар отразява тълкуването на член 12, което се основава 

на общите принципи на КПХУ, очертани в член 3, което включва: зачитане на 

вътрешно присъщото достойнство, самостоятелността на индивида, включително 

свободата на личен избор и неговата независимост; забрана за дискриминация; 

  
1 Съгласно т. 13 и т. 14 от настоящия Общ коментар, терминът правосубектност се разглежда като единство 

от 2 елемента: правоспособност и дееспособност (б.а.).   
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пълноценно и ефективно участие и включване в обществото; уважение към 

различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото многообразие 

и човешкия род; равни възможности; достъпност; равноправие между мъжа и жената; 

зачитане на развиващите се способности на децата с увреждания, зачитане на 

правото на децата с увреждания да запазят своята идентичност. 

5. ВДПЧ, МПГПП и КПХУ по отделно заявяват, че правото на равнопоставеност 

пред закона действа „навсякъде”; с други думи не са налице обстоятелства, 

допустими по силата на международното право за човешките права, при които едно 

лице може да бъде лишено от правото да бъде признато като личност пред закона, 

или при които това право може да бъде ограничено. Това се подсилва от условията на 

член 4 (2) от МПГПП, които предвиждат, че е недопустимо накърняване на това 

право, дори в условия на извънредно положение. Въпреки че същата забрана за 

накърняване на правото не е включена в КПХУ, водещият член на МПГПП 

предоставя тази защита по силата на член 4 (4) на КПХУ, който предвижда, че 

разпоредбите на КПХУ не трябва да нарушават съществуващото международно 

право.   

6. Правото на равнопоставеност пред закона е отразено и в други основни 

международни и регионални договори за човешки права. Член 15 от Конвенцията за 

премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПФДЖ) 

също гарантира на жените равнопоставеност пред закона и изисква признаването на 

правосубектност на жените на равни начала с мъжете, включително да сключват 

договори, да управляват имущество и да упражняват своите права в съдебната 

система. Член 3 от Африканската харта за правата на човека и народите (АХПЧН) 

изброява правото на равнопоставеност пред закона и ползването на еднаквата 

закрила от закона. Член 3 от Американската конвенция за човешките права (АКЧП) е 

посветен на правото на статут на правен субект и изисква всеки да има право да бъде 

признат като лице пред закона.  

7. Държавите трябва да разглеждат цялостно всички области на правото, за да се 

гарантира, че правосубектността на хората с увреждания не е ограничена на основата 

на неравнопоставеност с всички останали. Исторически погледнато на хората с 

увреждания дискриминационно е отказвано правосубектност в много области чрез 

режими на заместващото вземане на решения, като например настойничеството, 

особения надзор, законите за психичното здравето, които позволяват принудително 

лечение и др. Тези практики трябва да бъдат премахнати, за да се гарантира, че 

пълната правосубектност се възстановява на лицата с увреждания на равноправна 

основа с всички останали.  

8. Член 12 потвърждава, че всички хора с увреждания имат пълна 

правосубектност. Правосубектността е била отричана в ущърб на много групи в 

историята, включително на жените (особено при брака) и етническите малцинства. 

Въпреки това, хората с увреждания остават групата, чиято правосубектност най-

често се отрича в правните системи по света. Правото на равнопоставеност пред 

закона изисква правосубектност да бъде призната като универсално качество, което е 

присъщо на всички лица, по силата на това, че са човешки същества и се прилага за 

лицата с увреждания, равноправно с всички останали. Правосубектността е 

задължително условие за упражняване на граждански, политически, икономически, 

социални и културни права. Тя придобива специално значение за основните решения, 

които лицата с увреждания вземат за живота си в областта на здравеопазването, 

образованието и работата. Отричането на правосубектност на хората с увреждания в 

много случаи води до лишаване от много основни права, включително следните: 
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право на глас, право да сключат брак и да създадат семейство, репродуктивните 

права, родителските права, правото да се получи съгласие за интимни връзки и 

лечение, както и правото на свобода. 

9. Всички лица с увреждания, включително тези с физически, умствени, 

интелектуални или сензорни увреждания, могат да бъдат засегнати от отричане на 

правосубектност и заместващо вземане на решения. Въпреки това, хората с 

когнитивни или психо-социални увреждания бяха, и са, по-силно засегнати от 

режимите на заместващо вземане на решения и отричане на правосубектността им. 

Комитетът потвърждава, че състоянието на индивида като лице с увреждане или 

наличието на увреждане (включително физическо или сензорно увреждане) никога 

не може да бъде основание за отнемане/ограничаване на правосубектност или на 

което и да е от правата по член 12. Всички практики, които като цел или резултат 

нарушават член 12, трябва да бъдат премахнати, за да се гарантира, че пълната 

правосубектност се възстановява на лица с увреждания, равноправно с всички 

останали.  

10. Настоящият Общ коментар се фокусира предимно върху нормативното 

съдържание на член 12 и на задълженията на държавите – страни, възникващи по 

силата на Конвенцията. Комитетът ще продължи да извършва дейността си в тази 

сфера така че предоставя допълнителни насоки по същество относно правата и 

задълженията произтичащи от член 12  в бъдеще заключителни становища, общи 

коментари и други документи.  

II. Нормативно съдържание на член 12  

  Член 12, параграф 1 

11. Член 12, параграф 1 утвърждава правото на хората с увреждания да са 

признати за субекти от закона. Това гарантира, че всяко човешко същество е 

зачитано като лице с юридическа правосубектност, което е предпоставка за 

признаването на правосубектността на индивида.  

  Член 12 параграф 2  

12. Член 12 параграф 2 признава, че хората с увреждания притежават 

правосубектност на равни начала с всички останали във всички сфери на живота. 

Това включва както способността лицето да бъде носител на права, така и да действа 

в рамките на закона. Способността лицето да бъде носител на права дава на индивида 

правото на пълната защита на правата му от правната система. Способността да 

действа в рамките на закона признава индивида като участник, който може да 

извършва сделки и да създава, променя и прекратява правоотношения. Правото на 

признаване на дееспособността е също отразено в член 12 (5) КПХУ, който очертава 

задължението на държавите да „предприемат подходящи и ефективни мерки за 

осигуряване на равните права на хората с увреждания да притежават и наследяват 

имущество, да контролират собствените си финансови дела и да имат равен достъп 

до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово кредитиране и защитават 

хората с увреждания от произволно отнемане на тяхното имущество”.  

13. Правосубектността и умствените способности са различни понятия. 

Правосубектността е способността да се придобиват права и поемат задължения 

(правоспособност) и да се упражняват тези права и задължения (дееспособност). Това 

е ключът към достъпа до значимо участие в обществото. Умствените способности се 

отнасят до способността за вземане на решения на физическото лице, които 
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естествено се различават между отделните индивиди и може да бъдат различни за 

даден индивид, в зависимост от много фактори, включително обкръжаващите 

социални фактори. Правните инструменти като ВДПЧ (член 6), МПГПП (член 16), и 

КПФДЖ (член 15) не правят разликата между когнитивния капацитет и 

правосубектността. Член 12 от КПХУ, обаче, заявява ясно, че „душевната болест“, 

както и други дискриминативни термини са нелегитимно причини за ограничаването 

на правосубектността (и двете правоспособност и дееспособност). Член 12 не 

допуска предполагаеми или реални дефицити в умствените способности да се 

използват като оправдание за отричане на правосубектност. 

14. Правосубектността е неизменно право на всеки човек, включително и на 

хората с увреждания. Както е посочено по-горе, то се състои от два елемента. 

Първият е правоспособността лицето да е носител на права и да бъде признат за 

правен субект от закона. Това може да включва, например, притежаването на акт за 

раждане, търсенето на медицинска помощ, регистрирането в електората или 

кандидатстването за паспорт. Вторият е дееспособността да се упражняват тези права 

и да се зачитат от правото действията по упражняване. Това е точно компонентът, 

който често бива отричан или отнеман от хората с увреждания. Например, законите 

може да позволяват хората с увреждания да притежават имущество, но да не 

позволяват правното зачитане на действията, предприемани от тях за закупуване или 

продаване на имущество. Правосубектността означава всички хора, включително и 

хората с увреждания, да имат правоспособност и дееспособност по силата на самият 

факт, че са човешки същества. Поради това, двата елемента на правосубектността 

трябва да бъдат признати, за да може правосубектността да бъде изпълнена; те не 

могат да се разделят. Концепцията за когнитивния капацитет е крайно противоречива 

сама за себе си. Когнитивният капацитет не е, както обикновено се представя, 

обективен, научен и естествено появяващ се феномен. Когнитивният капацитет е 

зависим от социалния и политически контекст, също както са дисциплините, 

професиите и практиките които имат преимуществена роля при оценката на 

когнитивният капацитет.  

15. В повечето от докладите от държавите, които Комитетът е проучил до 

момента, концепциите за психична способност и правосубектност са смесени така, че 

когато едно лице се смята, че е с нарушени способности за вземане на решения, често 

поради когнитивно или психо-социално увреждане, неговата правосубектност да 

вземе конкретно решение е отстранена като следствие от това. Това може да стане 

само въз основа на диагнозата за увреждането (статусен подход), или когато дадено 

физическо лице взема решение, което се смята, че има негативни последици 

(резултативен подход), или когато се смята, че способностите за вземане на решения 

на индивида са недостатъчни (функционален подход). Функционалният подход се 

опитва да оцени когнитивния капацитет и отрича в съответна степен 

правосубектността. Често това се основава на това доколко човекът може да разбере 

естеството и последиците от решението и/или доколко той или тя могат да използват 

или преценяват относимата информация. Този подход е погрешен поради две 

основни причини: (a) той се прилага дискриминативно спрямо хората с увреждания и 

(b) той предполага възможността за точна преценка на взаимовръзките в човешкия 

мозък и когато човекът не премине тази преценка, тогава се отрича негово основно 

човешко право — правото на равнопоставеност пред закона. Във всички тези 

подходи, увреждането на индивида и/или способностите за вземане на решения се 

приемат като легитимно основание за отричане на правосубектност и понижаване на 

статуса им като лица пред закона. Член 12 не позволява този дискриминационен 

отказ от правосубектност и вместо това изисква да се предоставя подкрепа за 

упражняването й.  
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Член 12 параграф 3 

16. Член 12 параграф 3 предвижда задължение за държавите – страни по 

Конвенцията да предоставят на хората с увреждания достъп до подкрепа при 

упражняването на правосубектността им. Държавите - страните по конвенцията 

трябва да се въздържат от отричане на правосубектност и вместо това трябва да 

осигурят достъп до подкрепата, която може да се окаже необходима, за да се вземат 

решения, които имат правно действие.  

17. Подкрепата за упражняване на правосубектността трябва да зачита правата, 

волята и предпочитанията на хората с увреждания и никога не трябва да 

представлява заместващо вземане на решения. Член 12 параграф 3 не уточнява 

формата на помощ, която трябва да бъде предоставена. "Подкрепа" е широко 

понятие, което може да обхваща официални и неофициални споразумения за 

подпомагане, и споразумения, различни по вид и интензитет. Например, хората с 

увреждания могат да изберат едно или повече доверени подкрепящи лица, които да 

ги подпомагат при упражняване на тяхната правосубектност при различни видове 

решения, или могат да използват други форми на подкрепа, като групи за 

взаимопомощ, застъпничество (включително подкрепа за самозастъпничество), или 

помощ в комуникацията. Подкрепата за правосубектност на лицата с увреждания 

може да включва мерки, които имат универсална форма и достъпност, например, 

тежестта по предоставяне на разбираема информация от частни и публични 

участници като банки и финансови институции, за да се даде възможност на хората с 

увреждания да извършват правни действия, необходими за откриване на банкова 

сметка, сключване на договори или други социални отношения. Подкрепата може 

също така да представлява разработването и утвърждаването на разнообразни и 

нетрадиционни методи за комуникация особено за тези, които използват невербална 

комуникация, за да изразят своята воля и предпочитания. За много хора с увреждания 

възможността да планират предварително е важна форма на подкрепа, при която те 

могат да декларират своите воля и предпочитания, които трябва да се следват в 

момент когато може и да не са в състояние да комуникират желанията си към 

другите. Всички хора с увреждания имат правото да се включват в предварителното 

планиране и следва да имат възможността да правят това на равно с другите. 

Държавите страни по Конвенцията могат да предвидят различни форми на 

механизми за предварително планиране за да обслужват различни предпочитания, но 

всички форми следва да са недискриминационни. Подкрепата следва да се 

предоставя на човека, когато той желае, за да се завърши процеса на предварително 

планиране. Моментът в който предварителното волеизявление влиза в сила (и 

преустановява действието си) трябва да бъде определян от лицето и да е включен в 

текста на волеизявлението; то не трябва да бъде основано на оценка, че човекът няма 

когнитивен капацитет.  

18. Видът и интензивността на желаната подкрепа ще варира значително между 

отделните индивиди, поради разнообразието на хората с увреждания. Това е в 

съответствие с член 3 (г) КПХУ, в който са посочени „уважение към различния и 

приемане на хората с увреждания като част от човешкото многообразие и 

човечеството” като общ принцип на Конвенцията. По всяко време, включително в 

кризисни ситуации, индивидуалната автономност и капацитета на хората с 

увреждания да се вземат решения, трябва да се спазват. 

19. Някои хора с увреждания се стремят единствено към признаване на 

правосубектност им на равни начала с всички останали в член 12 параграф 2, и може 

да не желаят да упражнят правото си на подпомагане, изброено в член 12 параграф 3.  
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  Член 12 параграф 4 

20. Член 12 параграф 4 очертава предпазните мерки, които трябва да присъстват в 

една система на подкрепа за упражняване на правосубектността. Член 12 параграф 4 

трябва да се разглежда в цялост с останалата част от член 12 и с конвенцията. Той 

изисква държавите - страни по конвенцията да създадат подходящи и ефективни 

предпазни мерки за упражняване на правосубектността. Основната цел на тези 

предпазни мерки трябва да бъде гарантирането на спазването на правата, волята и 

предпочитанията на индивида. За да се постигне това, предпазните мерки трябва да 

осигуряват защита от злоупотреба на равна основа с останалите.  

21. Когато, след като са направени значителни усилия, не може да се определят 

волята и предпочитанията на индивида, „най-добрата интерпретация на волята и 

предпочитанията“ следва да замени определянето на „най-добрия“ интерес. Това 

отчита правата, желанията и предпочитанията на индивида, в съответствие с член 12 

параграф 4. Принципът за „най-добрите интереси“ не е предпазна мярка, която да 

съответства на член 12 по отношение на пълнолетните. Парадигмата за „желанията и 

предпочитанията“ трябва да замени парадигмата за „най-добрите интереси“, за да се 

осигури, че хората с увреждания упражняват своята правосубектност наравно с 

всички останали. 

22. Всички хора рискуват да бъдат субекти на „неправомерно влияние“, но това 

може да бъде засилено за онези, които разчитат на подкрепата на другите да вземат 

решения. Неправомерното влияние се характеризира като налично, когато качеството 

на взаимодействието между подкрепящ и подкрепян включва знаци на страх, 

агресия, заплаха, измама или манипулация. Предпазните мерки при упражняването 

на правосубектността трябва да включват защита срещу неправомерно влияние; 

защитата, обаче следва да зачита правата, волята и предпочитанията на лицето, 

включително и правото на поема рискове и да прави грешки.   

Член 12 параграф 5  

23. Член 12 параграф 5 изисква държавите - страни по конвенцията да 

предприемат законодателни и/или други мерки (административни, съдебни и други 

практически мерки) за осигуряване на правата на хората с увреждания по отношение 

на финансовите и икономическите въпроси, наравно с всички останали. Достъпът до 

финансиране и собственост традиционно е забранен за лицата с увреждания на 

основата на медицинския модел на уврежданията. Този подход на отричане на 

правосубектността относно финансовите въпроси трябва да бъдат заменен с подкрепа 

за упражняване на правосубектността, в съответствие с член 12 параграф 3. Точно 

както полът не може да се използва като основа за дискриминация в областта на 

финансите и имуществото2, така и уврежданията не могат да се използват. 

III. Задължения на Държавите-страни по конвенцията  

24. Държавите-страни по конвенцията имат задължението да спазват, защитават и 

изпълняват правото на равнопоставеност пред закона на хората с всякакви 

увреждания. В тази връзка, държавите-страни по конвенцията следва да се въздържат 

от всякакви действия, които лишават хората с увреждания от правото на 

равнопоставеност пред закона. Държавите - страни трябва да предприемат действия 

  
2 Виж Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, член 13 (б)  
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за предотвратяване на намесата на недържавните субекти и частните физически лица 

в способността на хората с увреждания да осъществяват и да упражняват човешките 

си права, включително правото на правосубектност. Една от целите на подкрепата за 

упражняване на правосубектност е изграждането на увереност и умения на 

физическите лица да могат да упражняват правото си на правосубектност с по-малко 

помощ в бъдеще, ако желаят. Държавите-страни по конвенцията са длъжни да 

предоставят обучение за тези, които получават подкрепа, така че индивидът да може 

да реши кога да намали подкрепата, или кога вече не изисква подкрепа за 

упражняване на правосубектност. 

25. За да се признае „универсална правосубектност ”, при която всички граждани 

независимо от уврежданията или способността им за вземане на решения, по своята 

същност притежават правосубектност, държавите-страни по конвенцията трябва да 

премахнат режимите на ограничаване на правосубектност въз основа на увреждане, 

които са дискриминиращи по целите или действието си3.  

26. Комитетът многократно е заявявал в своите Заключителни наблюдения върху 

член 12, че държавите-страни по конвенцията, трябва да „преразгледат законите, 

позволяващи настойничество и попечителство и да предприемат действия за 

разработване на закони и политики, които да заменят режима на заместващото 

вземане на решения с подкрепено вземане на решение, което зачита автономността 

волята и предпочитанията на лицето”.  

27. Режимите на заместващо вземане на решения могат да приемат най-различни 

форми, включително пълно запрещение, съдебно запрещение и попечителство. 

Въпреки това, тези режими имат някои общи характеристики: те могат да се 

определят като системи, където 1) лицето се лишава от правосубектност, дори ако 

това е само по отношение на едно решение, 2) заместващият взимането на решение 

може да бъде назначен от някого, различен от самото физическо лице и това може да 

стане против волята на лицето, и 3) всяко решение, взето от заместващия -взимането 

на решение - е обвързано с това, което се смята, че обективно е в „най-добрите 

интереси” на лицето, а не обратното – че е основано на собствената воля и 

предпочитания на самото лице.  

28. Задължението на държавите – страни по Конвенцията да се заменят режимите 

на заместващо вземане на решения с подкрепено вземане на решения, изисква както 

премахването на режимите на заместващо вземане на решения, така и разработването 

на алтернативи за подкрепено вземане на решения. Разработването на системи за 

подкрепено вземане на решения успоредно със запазването на режимите за 

заместващо вземане на решения не е достатъчно, за да се спази член 12.  

29. Режимът на подкрепеното вземане на решения е група от различни 

възможности за подкрепа, които отдават първостепенно значение на волята и 

предпочитанията на човека и зачитат нормите за правата на човека. Той следва да 

осигури защита на всички права, включително и тези, свързани с автономията (право 

на правосубектност, право на равнопоставеност пред закона, право на избор на място 

за живеене и т.н.) и правата, свързани със свободата от насилие и малтретиране 

(право на живот, право на телесна цялост и т.н.). На следващо място, режимите на 

подкрепящо взимане на решения не следва да свръхрегулират живота на хората с 

увреждания. Докато режимите за подкрепено вземане на решения могат да приемат 

  
3 Виж Конвенцията за правата на хората с увреждания,  член 2, във връзка с член 5 
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различни форми, всички те трябва да включват някои ключови разпоредби, за да са в 

съответствие с член 12, включително и следните: 

(a) Подкрепеното вземане на решения трябва да бъде достъпно за всички. 

Нивото на нуждите за подкрепа на индивида, особено, когато те са големи, не 

трябва да бъде пречка за получаване на подкрепа при вземането на решения; 

(b) Всички форми на подкрепа при упражняването на правосубектност, 

включително и по-интензивните форми на подкрепа, трябва да се основават на 

волята и предпочитанията на индивида, а не на предполагаемите/обективни 

най-добри интереси на лицето; 

(c) Начинът на комуникация на едно лице не трябва да бъде пречка за 

получаване на подкрепа при вземането на решения, дори когато тази 

комуникация е нетрадиционна или се разбира от много малко хора; 

(d) Правното признаване на подпомагащото лице(а), официално избрано от 

индивида, трябва да бъде на разположение и да е достъпно, а държавата има 

задължението да улесни създаването на такава подкрепа, особено за хора, 

които са изолирани и не могат да имат достъп до подкрепата, която естествено 

биха срещнали в общността. Това трябва да включва механизъм за третите 

лица за установяване на самоличността на подкрепящото лице, както и 

механизъм за третите лица за оспорване на действията на подкрепящото лице, 

ако смятат, че подкрепящото лице не действа въз основа на волята и 

предпочитанията на индивида; 

(e) За да се съобразят с изискването на член 12 параграф 3, че държавите-

страни по конвенцията предприемат мерки за „предоставяне на достъп” до 

исканата подкрепа, държавите-страни по конвенцията трябва да осигурят 

мерките за подкрепа да са на разположение на номинална или никакви 

стойност за лицата с увреждания, както и че липсата на финансови средства не 

е бариера пред достъпа до подкрепа за упражняване на правосубектност; 

(f) Използването на подкрепа при вземането на решения не трябва да се 

счита като оправдание за ограничаване на други основни права на хората с 

увреждания, особено правото на глас, правото на брак или да имат съвместно 

съжителство и да създадат семейство, репродуктивните права, родителските 

права, правото да се даде съгласие за интимни връзки и лечение, както и 

правото на свобода; 

(g) Лицето трябва да има правото да откаже подкрепа и да прекрати или 

промени отношението на подкрепа по всяко време; 

(h) Трябва да се предвидят предпазни мерки във всички процеси, свързани 

с правосубектност и подкрепата за нейното упражняване. Целта на тези 

предпазни мерки е да се гарантира, че волята и предпочитанията на индивида, 

се спазват. 

(i) Осигуряването на подкрепа за упражняване на правосубектност не 

следва да зависи от оценката на когнитивния капацитет на лицето; нови, 

недискриминационни индикатори за нуждите от подкрепа са необходими при 

осигуряването на подкрепа за упражняване на правосубектност.  

30. Правото на равнопоставеност пред закона има дълга история на признаване 

като гражданско и политическо право, с корени в МПГПП. Гражданските и 

политическите права се признават в момента на ратификация и държавите-страни са 
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задължени да предприемат стъпки за реализирането на тези права. Като такива, 

правата предвидени в член 12 се признават в момента на ратификацията и са предмет 

на задължението за незабавното им реализиране. Задълженията на държавите-страни 

по конвенцията, предвидени в член 12 параграф 3, да осигурят достъп до подкрепа 

при упражняването на правосубектност е задължение за спазването на гражданското 

и политическо право за равнопоставеност пред закона.  „Постепенно постигане“ 

(член 4, параграф 2) не се прилага по отношение на разпоредбите на член 12. След 

ратифициране на Конвенцията, държавите – страни следва незабавно да предприемат 

стъпки за реализиране на правата, предвидени в член 12. Тези стъпки трябва да бъдат 

обмислени, добре планирани и да включват обсъждането им и осигуряването на 

същественото участие на хората с увреждания и техните организации.  

IV. Взаимовръзката с други разпоредби на Конвенцията  

31. Признаването на правосубектност е също така неразривно свързано с 

упражняването на много други човешки права, съдържащи се в КПХУ, включително 

но не само правото на достъп до правосъдие (член 13), свобода от принудително 

настаняване в заведение за психиатрично лечение и принудително лечение на 

психичното здраве (член 14), зачитането на целостта и ненакърнимостта на личността 

(член 17), свобода на придвижването и националността (член 18), избор къде и с кого 

да се живее (член 19 КПХУ), свобода на изразяване (член 21), правото на брак и 

създаване на семейство (член 23 КПХУ), даване на съгласие за медицинско лечение 

(член 25 КПХУ), и правото да се гласува и да бъдеш избиран (член 29 КПХУ). Без 

признаването на индивида за личност пред закона, способността му да отстоява, 

упражнява и следи спазването на тези права, както и на много други права по 

Конвенцията, е значително накърнена. 

  Член 5: Равнопоставеност и недопускане на дискриминация  

32. За постигане на равнопоставеността пред закона, не трябва да се отнема 

правосубектност дискриминационно. Член 5 от Конвенцията гарантира, че всички 

хора са равни по силата на и пред закона и имат право на еднаква закрила от закона. 

Той забранява всякаква дискриминация по признак на увреждане. Дискриминация по 

признак увреждане е дефинирана в член 2 от Конвенцията като „всякакво правене на 

разлика, всякакви ограничения или изключения, основаващи се на увреждане, имащи 

за цел или последица нарушаване или отменяне на зачитането, признаването или 

равноправното упражняване на всички права на човека и основни свободи в 

политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка 

друга област”. Отнемането на правосубектност, което има за цел или последица 

намесата в правото на хората с увреждания на равнопоставеността пред закона са 

нарушение на членове 5 и 12 от Конвенцията. Държавите имат възможността да 

ограничават правосубектност на лица въз основа на определени обстоятелства, напр. 

несъстоятелност или наказателна присъда. Правата на равнопоставеност пред закона 

и свободата от дискриминация изискват, когато държавата отнема правосубектност 

това да е на една и същата основа за всички физически лица. Отнемането на 

правосубектност не трябва да се основава на характеристика на лицето, като пол, 

раса или увреждане или да има за цел или последица третирането на такива лица по 

различен начин.  

33. Свободата от дискриминация при признаването на правосубектност 

възстановява автономията и зачита човешкото достойнство на лицето, в съответствие 

с принципите, заложени в член 3 (а) от Конвенцията. Свободата да се направи личен 
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избор много често изисква правосубектност. Независимостта и автономията 

включват правото решенията на едно лице да се зачитат от закона. Нуждата от 

подкрепа и разумни улеснения при вземането на решения не следва да се използва, за 

да се постави под въпрос правосубектност на лицето. Зачитането на различията и 

приемането на хората с увреждания като част от човешкото многообразие и 

човешкия род (член 3 (г)) е несъвместимо с предоставяне на правосубектност на 

основата на асимилация.  

34. Недискриминацията включва правото на разумно улеснение в упражняването 

на правосубектност (член 5 параграф3). Разумното улеснение е дефинирано в член 2 

от Конвенцията като „всякакви необходими и подходящи модификации и 

приспособления, които не водят до непропорционално или неоправдано 

обременяване на околните, когато такива са необходими във всеки конкретен случай, 

за да се осигури на човека с увреждане признаването или упражняването на всички 

права и основни свободи наравно с всички останали“. Правото на разумно улеснение 

при упражняване на правосубектност е отделно от и в допълнение на правото на 

подкрепа при упражняване на правосубектност. От държавите-страни по конвенцията 

се изисква да направят всякакви изменения или корекции, за да дадат възможност на 

хората с увреждания да упражняват правосубектността си, освен ако това не е 

излишна или непропорционална тежест. Подобни изменения или корекции могат да 

включват, но не се ограничават до: достъп до важни сгради като съдилища, банки, 

бюра за социални помощи, места за гласуване; достъпна информация относно 

решенията, които имат правна сила; и лична помощ. Правото на подкрепа за 

упражняване на правосубектност не следва да се ограничава поради твърдения за 

излишна или непропорционална тежест. Държавите имат абсолютното задължение да 

предоставят достъп до подкрепа за упражняване на правосубектност.  

  Член 6: Жени с увреждания  

35. Член 15 на КПФДЖ предвижда правосубектност на жените на равни начала с 

мъжете, като потвърждава, че признаването на правосубектност е неразделна част на 

равнопоставеността пред закона: „Държавите - страни предоставят на жените еднаква 

с мъжете гражданскоправна способност и еднакви възможности за нейната 

реализация. Те конкретно им осигуряват равни права при сключване на договори и 

управление на имущество, както и еднакво отношение към тях на всички етапи от 

съдебната практика на съдилищата и трибуналите. ” (параграф 2). Тази разпоредба се 

отнася за всички жени, включително жените с увреждания. КПХУ признава, че 

жените с увреждания могат да бъдат субект на множествена дискриминация, 

основана на пол и увреждане. Например, жените с увреждания са подложени във 

висока степен на насилствена стерилизация и често са лишени от контрол на тяхното 

репродуктивно здраве и вземане на решения, включително като се приема, че не 

могат да дадат съгласие за секс. Някои законодателства също в по-висока степен се 

определят лица, заместващи взимането на решения при жените, отколкото при 

мъжете. Затова е особено важно да се потвърди, че правосубектност на жените с 

увреждания следва да бъде призната, равноправно с всички останали. 

  Член 7: Деца с увреждания 

36. Докато член 12 защитава равнопоставеността пред закона на всички лица, 

независимо от тяхната възраст, член 7 от Конвенцията признава способностите за 

развитие на децата и изисква във „Във всякакви действия … първостепенно 

съображение …(да) бъде защитата на интересите на детето ” (параграф 2), както и че 

на „на техните становища се придава подобаваща тежест в съответствие с възрастта и 
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степента им на зрялост“ (параграф 3). За да се съобразят с член 12, държавите трябва 

да преразгледат законите си, за да гарантират, че волята и предпочитанията на децата 

с увреждания се спазват при равни условия с тези на децата без увреждания.  

  Член 9: Достъпност  

37. Правата по член 12 са тясно свързани с със задълженията на държавите 

свързани с достъпността (член 9), тъй като правото на равнопоставеност пред закона 

е необходимо, за да се даде възможност на хората с увреждания да живеят 

самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота. Член 9 

изисква идентифицирането и премахването на пречките до инфраструктура или 

услуги, достъпни за, или предоставяни на обществото. Липсата на достъпност до 

информация и комуникация, както и недостъпните услуги биха създали пречки пред 

упражняването на правосубектност за някои хора с увреждания, на практика. Поради 

това, държавите-страни  трябва да направят всички процедури за упражняването на 

правосубектност, както и всякаква информация и комуникация свързана с тях, 

напълно достъпни. Държавите-страни трябва да преразгледат законите и практиките 

си, за да се гарантира, че правото на правосубектност и достъпност се осъществяват.  

  Член 13: Достъп до правосъдие  

38. Държавите-страни по конвенцията трябва да гарантират, че хората с 

увреждания имат достъп до правосъдие на равна основа с другите. Признаването на 

правото на правосубектност е от съществено значение за достъпа до правосъдие в 

много отношения. Хората с увреждания трябва да бъдат признати като личности пред 

закона с равнопоставеност в съда и арбитражния съд, за да потърсят осъществяване 

на правата и задълженията си на равна основа с другите. Държавите-страни по 

конвенцията  трябва да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до правно 

представителство на равна основа с другите. Това е установено като проблем в много 

юрисдикции и трябва да се поправи - включително да се гарантира, че лицата, на 

които е нарушено правото им на правосубектност имат възможност да оспорят тези 

нарушения - от свое име или с процесуално представителство - и да защитават 

правата си в съда. Хората с увреждания често са изключени от възможността да имат 

основните роли в съдебната система, като например възможността да бъдат адвокати, 

съдии, свидетели, или членове в състава на съдебните заседатели.  

39. Служителите в полицията, социалните работници и други лица, отговорни за 

оказване на първа помощ трябва да бъдат обучени да признават лицата с увреждания 

като пълноценни личности пред закона и да отдават същата тежест на жалбите и 

показанията на лицата с увреждания, каквато ще отдадат на хората без увреждания. 

Това включва обучение и повишаване на осведомеността сред тези важни професии. 

На хората с увреждания трябва също да бъде дадена правосубектност да 

свидетелстват на равна основа с другите. Член 12 от Конвенцията гарантира 

подкрепата за упражняване на правосубектност, включително способността да дават 

показания в съдебни, административни и други правораздавателни производства. 

Тази подкрепа може да приема различни форми, включително признаването на 

различни методи за комуникация, което позволява видео показания в определени 

ситуации, различни улеснения в рамките на процедурата, предоставянето на 

професионален жесто-мимичен превод и други помощни методи. Представителите на 

съдебната власт също така трябва да бъдат обучени и информирани за задължението 

им да зачитат правосубектността на хората с увреждания, включително право- и 

дееспособността им.  
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  Членове 14 и 25: Свобода, сигурност и съгласие   

40. Зачитането на правото на правосубектност на равна основа с другите включва 

зачитане на правото на хората с увреждания на свобода и сигурност на личността. 

Отнемането на правосубектност на хората с увреждания и тяхното задържане в 

институции против волята им, както в случаите когато липсва тяхното съгласие за 

това, така и в случаите когато това става със съгласието на лице, заместващо 

вземането на решения, е постоянен проблем. Тази практика представлява произволно 

лишаване от свобода и нарушава членове 12 и 14 от Конвенцията. Държавите-страни 

по конвенцията трябва да се въздържат от подобни действия и да създадат механизъм 

за преразглеждане на случаите на настаняване на лица с увреждане в услуга от 

резидентен тип без тяхното изрично съгласие за това.  

41. Правото на най-високия възможен стандарт на здраве (член 25) включва 

правото на здравеопазване въз основа на свободно и информирано съгласие. 

Държавите-страни по конвенцията имат задължението да изискват от всички здравни 

и медицински специалисти (включително психиатрични специалисти) да получат 

свободното и информирано съгласие на лицето с увреждания, преди всякакво 

лечение. Във връзка с правото на правосубектност на равна основа с другите, 

държавите-страни по конвенцията имат задължението да не разрешават заместващия 

вземането на решения да предоставя съгласие от името на лицето с увреждане. 

Здравният и медицински персонал трябва да гарантира прилагането на подходящи 

умения за консултиране, в които лицето с увреждания участва пряко. Те също така 

трябва да гарантират, във възможно най-добра степен, с оглед техните възможности, 

че асистентите или подпомагащите лица, не заменят и не влияят неправомерно върху 

решенията на хората с увреждания. 

  Членове 15, 16 и 17: Спазване на личната неприкосновеност и защита от 

мъчения, насилие, експлоатация, и злоупотреба  

42. Както вече е установено в редица заключителни наблюдения, принудителното 

лечение от психиатрични и други здравни и медицински специалисти е нарушение на 

правото на равнопоставеността пред закона и посегателство върху правото на лична 

неприкосновеност (член 17), защитата от мъчения (член 15), както и на свободата от 

насилие, експлоатация и злоупотреба (член 16). Тази практика отрича правото на 

правосубектност да се избира медицинско лечение и следователно е налице 

нарушение на член 12 от Конвенцията. Държавите-страни по конвенцията трябва, 

вместо това, да зачитат правосубектност на хората с увреждания да вземат решения 

във всички случаи, включително и при кризисни ситуации; трябва да гарантират, че 

точна и достъпна информация се предоставя по отношение на възможните услуги 

както и за не-медицинските подходи  са предложени; както и да осигурят достъп до 

независима подкрепа. Държавите страни по Конвенцията следва да осигурят достъп 

до подкрепа  за решения, относно психиатрично и други видове лечение. 

Принудителното лечение е особен проблем за хората с психо-социални, 

интелектуални и други когнитивни увреждания. Държавите – страни по Конвенцията 

трябва да премахнат политиките и законодателните разпоредби, които позволяват 

или провеждат принудително лечение, тъй като това е постоянно нарушение в 

законите за психично здраве, установено в целия свят, не отчитащо емпиричните 

доказателства за липсата на ефективност, както и за вижданията на хората, 

използвали психично-здравните системи, в които изразяват дълбока болка и травма в 

резултат на принудителното лечение. Комитетът препоръчва на държавите-страни по 

конвенцията да гарантират, че решенията, които засягат физическата или 
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психическата неприкосновеност на дадено лице ще бъдат взимани само със 

свободното и информирано съгласие на засегнатото лице с увреждания.  

  Член 18: Националност 

43. Лицата с увреждания имат право на име и регистрация от раждането им, като 

част от правото на признаването им като равноправни лица пред закона (член 18 

параграф 2). Държавите-страни по конвенцията, трябва да предприемат 

необходимите мерки, за да гарантират, че децата с увреждания са регистрирани при 

раждането им. Това право се съдържа в Конвенцията за правата на детето (КПД) 

(член 7), но за децата с увреждания е непропорционално вероятно да не бъдат 

регистрирани. Това ги лишава от гражданство, често също им отнема достъпа до 

здравеопазване и образование, и дори може да доведе до смъртта им с относителна 

безнаказаност, защото няма официален документ за тяхното съществуване. 

  Член 19: Независим живот и включване в общността  

44. За пълното прилагане на член 12 е наложително хората с увреждания да имат 

възможност да се развиват и да изразяват волята и предпочитанията си, за да 

упражнят правото си на правосубектност в равни условия като всички останали. Това 

означава, че хората с увреждания трябва да имат възможност да живеят 

самостоятелно в общността, както и да имат избор и контрол върху всекидневния им 

живот на равна основа с другите, както е заложено в член 19. 

45. Тълкуването на член 12 параграф 3 в светлината на правото на живот в 

общността (член 19) означава, че следва да се предвиди подкрепа за упражняване на 

правосубектност като се използва подход, основан на общността. Държавите-страни 

по конвенцията трябва да признаят общностите като ценни активи и партньори в 

процеса на обучение по отношение на видовете подкрепа, необходима за 

упражняване на правосубектност, включително и за повишаване на осведомеността 

относно различните възможности за подкрепа. Държавите-страни по конвенцията, 

трябва да признават собствените социални мрежи на лицата с увреждания, както и 

естествено възникващата подкрепа в общността (в това число приятели, семейство и 

училища, и много други) като ключов елемент за подкрепеното вземане на решения. 

Това е в съответствие с акцента на КПХУ върху пълноценно включване и участие в 

общността. 

46. Сегрегацията на хората с увреждания в институции продължава да бъде 

широко разпространен и коварен проблем в нарушение на редица права по 

Конвенцията. Проблемът се задълбочава от широкото отричане на правосубектност 

на лицата с увреждания, което позволява на другите да се съгласят с поставянето им 

в институционална среда. Също така на директорите на самите институции често е 

предоставена правосубектност на лицата, които се намират там. Това поставя цялата 

власт и контрол над индивида в ръцете на институцията. За да се спази КПХУ и да се 

зачитат човешките права на хората с увреждания, трябва да се постигне 

деинституционализация, а правосубектност да се върне на лицата, които трябва да 

могат да избират къде и с кого да живеят (член 19). Изборът на лицето къде и с кого 

да живее не трябва да нарушава правото му на достъп до подкрепа за упражняване на 

правосубектност. 

  Член 22: Лична неприкосновеност 

47. Режимите за заместващо вземане на решение, освен че са несъвместими с член 

12, също така потенциално нарушават правото на личен живот на хората с 
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увреждания, тъй като заместващия вземането на решения получава достъп до широк 

кръг от лична и здравна информация по отношение на хората с увреждания. При 

създаването на системи за подкрепено вземане на решения, държавите-страни по 

конвенцията трябва да гарантират, че тези, които предоставят подкрепа за 

упражняване на правосубектност напълно зачитат правото на неприкосновеност на 

личния живот на хората с увреждания. 

  Член 29: Политическо участие 

48. Отказът или ограничаването на правосубектност се използва, за да се отрече 

участието в политическия живот, особено правото на глас, на някои хора с 

увреждания. За да се реализира изцяло равноправното признаване на 

правосубектност във всички аспекти на живота, важно е да се признае 

правосубектност на лицата с увреждания да участват в обществения и политически 

живот (член 29). Това означава, че способността на лицето да взима решения не може 

да се използва като основание за изключване на хората с увреждания от 

упражняването на политическите им права, включително правото на глас, правото да 

се кандидатират на избори и да участват като членове в състава на жури. 

49. Държавите-страни по конвенцията поради това следва да защитават и 

подкрепят правото на хората с увреждания за достъп до подпомагане на избора им 

при тайно гласуване и в участието им във всички избори и референдуми без никаква 

дискриминация. Комитетът препоръчва също така на държавите-страни по 

конвенцията да гарантират на хората с увреждания правото да се кандидатират в 

избори, да заемат ефективно изборни длъжности и да изпълняват всички публични 

функции на всички равнища на управление, с разумно улеснение и подкрепа, когато е 

необходимо, за да упражнят правосубектността си. 

V. Прилагане на национално ниво  

50. С оглед на по-горе посочените нормативно съдържание и задължения, 

Държавите-страни по конвенцията, следва да предприемат следните стъпки, за да се 

гарантира пълното прилагане на член 12 от КПХУ.  

(a) Признаване на хората с увреждания като лица пред закона, които имат 

едновременно правоспособност и дееспособност във всички аспекти на 

живота на равна основа с другите. Това изисква премахване на режимите на 

заместващо вземане на решения, както и всички механизми за лишаване от 

правосубектност, които като цел или резултат дискриминират хората с 

увреждания. Препоръчва се държавите – страни да приемат институционален 

език който да защитава правосубектността на равно с другите; 

(b) Да създадат, законно признаят и предоставят достъп за хората с увреждания 

до широк спектър от подкрепа за упражняване на правосубектност. Тази 

подкрепа трябва да има предпазни мерки, за да гарантира, че тя е 

предпоставка за зачитане на правата, волята и предпочитанията на хората с 

увреждания. Подкрепата трябва да отговаря на критериите в параграф 29 по-

горе за задълженията на държавите-страни по конвенцията, за да е в 

съответствие с член 12 параграф 3 от Конвенцията. 

(c) В разработването и прилагането на законодателството, политиките и другите 

процеси на вземане на решения за прилагане на член 12, държавите-страни 

по конвенцията трябва да се консултират непосредствено със и активно да 
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включват хора с увреждания, включително деца с увреждания, чрез техните 

представителни организации. 

51. Комитетът насърчава Държавите-страни по конвенцията да предприемат или 

да отделят ресурси за развитието на научните изследвания на най-добрите практики 

при зачитане на правото на равно признаване на правосубектност и подкрепата за 

упражняване на правосубектност. 

52. Държавите – страни по конвенцията се насърчават да развият ефективни 

механизми за борба срещу формалното и неформалното заместващо вземане на 

решения. До този момент, Комитетът насърчава държавите – страни по Конвенцията 

да осигуряват на хората с увреждания възможности да правят значими за тях  избори 

в живота и да развиват своите личности, да подкрепят упражняването на 

правосубектността. Това включва, но не е ограничено до, възможностите да се 

изграждат социални мрежи; възможностите лицата да работят и да се издържат на 

равно с всички останали; множество възможности за избор на място на живеене в 

общността; и включването на лицата в образованието на всички нива. 

    


