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Съдържание на презентацията:

� Анализ на съществуващото българско законодателство 

относно дееспособността в светлината на чл.12 от 

КПХУ

�Очертаване на правните проблеми и 

предизвикателства.

� Промяна на парадигмата в българския контекст. 

Разглеждане на  конкретни мерки за подкрепено 

вземане на решения.



Българското status quo по въпросите на 

правосубектността

• Правоспособност  и дееспособност /статичен и динамичен елемент на 
правосубектността/.

• Правна рамка: Закон за лицата и семейството (ЗЛС), Гражданско процесуален 
кодекс (ГПК), Семеен кодекс (СК).

• Чл.5 от ЗЛС “Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или 
душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно 
запрещение и стават недееспособни. Пълнолетните с такива страдания, чието 
състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се 
поставят под ограничено запрещение”. Съответно статута на пълно и ограничено 
запретените се приравняват на статута на малолетните и непълнолетните.

• Съдът е длъжен да получи лични впечатления от лицето, чието запрещение се 
иска. Експерт е компетентен да даде заключение дали ответника страда от 
болестите или слабоумието, които законът има предвид, както и степента на 
страданието, както и с оглед здравословното състояние на лицето може ли 
фактически да се грижи за своите работи и интереси. Само съдът е компетентен 
да реши, въз основа на медицински данни и други доказателства, дали ответникът 
следва да бъде поставен под запрещение /Определение  512/2009 на ВКС/.

• Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение може да бъде 
поискано с искова молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и всеки, 
който има правен интерес от това. 



Българското status quo по въпросите на 

правосубектността

• Разпоредбите на гл.28 от ГПК се прилагат съответно и за отмяна на запрещението. 

“Ограничено запретеният може сам или със съгласието на попечителя си да 

поиска отмяна на запрещението. Пълно запретеният също може да поиска от 

органа по настойничеството или настоничесикя съвет да сезира компетентния съд, 

който е постановил запрещението, за отмяна на същото. Запретеният в такива 

случаи се легитимира за оздравяването си с медицински документ или протокол на 

ЛКК”. (Постановление 5/79 на Пленума на ВС).

• Процедурата по поставяне на едно лице под запрещение е отделна от 

процедурата по назначаване на настойник/настойнически съвет или 

попечител/заместник попечител.     

• Орган по настойничеството и по попечителството е кметът на общината или 

определено от него длъжностно лице.

• Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето 

назначава настойник, заместник настойник и двама съветници /съответно 

попечител, заместник попечител/ измежду роднините и близките на поставения под 

запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали 

писмено съгласие за това.



Ценностите на чл.12 от КПХУ и променената парадигма

Общи коментари по чл.12 от КПХУ на Комитета за права на хората с 
увреждания към ООН, приети на десетата сесия (2-13 септември 2013):

• “Правосубектност” като единство на правоспособност и дееспособност от една страна, 
и умствени способности от друга страна, са различни понятия.Правосубектността в 
своята цялост е ключът който дава възможност на лицата за значимо участие в 
обществото.  Умствените способности се отнасят до индивидуалните умения на лицата 
да вземат решения. 

• Смесването на тези две понятия в отделните законодателствата води до 
ограничаване/лишаване от дееспособност (поради медицински статус, 
предотвратяване на възможни негативни последици от решенията на лицата или  
дефицити в процеса на вземане на решения). Член 12 не допуска подобна 
дискриминация и изисква държавите да регламентират мерки на подкрепа за 
самостоятелно упражняване на права.

• Мерките на подкрепа следва да зачитат правата, волята и предпочитанията на хората 
с увреждания и не бива никога да допускат заместване при вземане на решения 
(“support for the exercise of legal capacity must respect the rights, will and preferences of 
persons with disabilities and should never amount to substitute decision-making”). 
Задължението за замяна на режимите за заместващо вземане на решения с 
подкрепено вземане на решения изисква едновременно премахване на институтите на 
заместващо вземане на решения и разработване на мерки за подкрепено вземане на 
решения (ПВР). 



Ценностите на чл.12 от КПХУ и променената парадигма

• При регламентирането на предпазни  мерки в системите за подкрепа за 

упражняване на дееспособността е необходимо да се подходи холистично в 

контекста на чл.12 и цялата Конвенция. Основната цел на предпазните мерки е 

да се гарантира зачитането на индивидуалните права, воля и предпочитания 

наравно с другите граждани.

• Ползването на подкрепа  в процеса на вземане на решения не следва да се 

използва като оправдание за ограничаване на други фундаментални права на 

хората с увреждания (право на глас, сключване на брак, право да живеят във 

фактическо съжителство с друго лице, да влизат в интимна връзка, медицинско 

лечение, да създадат семейство, право на свобода и други).

• Също така хората с увреждания трябва да имат право да откажат подкрепа, да 

прекратят или променят съществуващи отношения на подкрепа, по всяко време, 

което изберат.

• Следва да има регламентирани предпазни мерки за всички процеси, свързани с 

мерките за подкрепа за самостоятелно упражняване на права и целта на тези 

мерки е да се гарантира, че именно волята и предпочитанията на лицата са 

зачетени.



Проблеми и предизвикателства в българския контекст

� Българското законодателство по правило допуска заместване при вземането на 

решения относно правата на лица с интелектуални затруднения или психични 

проблеми.

� Доколкото уредбата на дееспособността на пълнолетните физически лица е 

създадена с цел защита, тази защита се развива на три нива (1) защита за 

лицето, (2) защита за третите лица и (3) защита за цялото общество и 

гражданския оборот.Фокусът на институтите не е човекът с увреждане и 

зачитане на неговите фундаментални права. Водещи са интересите за 

опазване на определено имущество, на интересите на третите лица, 

сигурността на гражданския оборот и други. Дори когато правната норма говори 

за защита на интересите на лицето, то е разглеждано като  пасивен обект.

� Дееспособността се възприема като бинарна концепция - две степени на “не 

можене”. На практика, институтът на запрещението отразява медицинския 

модел на увреждането.

� В процедурите след постановяване на решение за поставяне под запрещение 

не се изследва волята и предпочитанията на лицата. 



Проблеми и предизвикателства в българския контекст

• Лицата с интелектуални затруднения или психически разстройства се 

разглеждат като „обекти на грижи“ и лица, отклоняващи се от медицинските 

норми.

• Ограничаването на дееспособността  = отнемане на човешки права;

• Съществуващият институт на запрещението не отговаря на обективната 

действителност и установените модели на човешко поведение. 

• ИЗВОД: Налице е толериране на грешните избори и неправилните решения 

на хора без увреждания,  но поставяне на високи критерии спрямо процеса на 

вземане на решения на хора с увреждания и преекспониране на предпазната 

роля на закона.Ако автономността и овластяването са ценност, реакцията на 

законодателя би следвало да бъде насочена не към ограничаване на 

дееспособността, а към създаване на допълнителен инструментариум, 

подпомагащ тези лица да вземат решения съобразно техния избор, воля и 

предпочитания. 



Промяна на парадигмата

1. Тестът “разбирам последиците от своите действия” включва кумулативната 

даденост на:

� Разбиране

� Оценка

� Обективиране и комуникиране на избора спрямо третите лица

� Възможност за формиране и автономно изразяване на воля.

2. В контекста на новата парадигма за лица, които не покриват 4 елемента 

водещи стават два нови елемента:

• Съществуване на воля/желание на лицето;

• Наличие на поне един доверен човек, който познава лицето и може да даде 

най-добрата интерпретация (тълкуване) на волята му, съобразно конкретните 

обстоятелства и контекст.

3.  Концепцията за доверителната връзка като инструмент за изразяване на 

волята на лицата.



Концепция за доверителната връзка

1. Доброволност-и двете страни трябва да са съгласни, че такава 

връзка е налице.

2. Изключване на неправомерно влияние - да се установи липса на 

история на манипулация, злоупотреби и насилие.

3. Способност за интерпретация на волята следва от създадената 

комуникация между двамата и трайност на отношенията.

4. Готовност за действие в интерес на подкрепяното лице и при 

максимално отчитане на неговата воля



Подкрепено вземане на решения

• Подкрепеното вземане на решения  (ПВР) е съвкупност от мерки или правни 

отношения,  имащи за цел да осигурят необходимата подкрепа за 

самостоятелно упражняване на права с оглед пораждане на  определени правни 

последици на основата на волята и предпочитанията на подкрепяното лице.

• ПВР може да съществува под формата на (1) договор/споразумение между 

лицата; (2) бъде определено/резултат от специални съдебни процедури; (3) 

произтича от предварително разпореждане.

• Законовата уредба на ПВР трябва да се основава на следните принципи:

1. Необходимост и достатъчност;

2. Зачитане на волята, предпочитанията и ценностите на лицето;

3. Пропорционалност;

4. Срочност;

5. Избягване на конфликт на интереси и неправомерно влияние;

6. Гъвкавост

7. Участие на лицето



Форми на подкрепено вземане на решения

• Договор за ПВР, сключен между подкрепян и подкрепящ в извън съдебна 
процедура.-формален двустранен, наименован договор intuito personae, срочен 
или безсрочен, противопоставим на трети страни след вписване в специален 
регистър.

• Подкрепено вземане на решения, определено въз основа на съдебен акт, 
постановяващ сключване на договор за ПВР. Легитимирани да започнат такава 
процедура са самото лице, негови близки, лица, предоставящи професионална 
подкрепа, органът по дееспособността по сигнал на трето лице, прокурор.

• Фасилитиране (асистиране) целта на мярката е да се назначи фасилитатор и 
създаде индивидуален съвет, който да вземе конкретни решения за конкретно 
лице, при отчитане на неговата воля и предпочитания.Предпоставки: (1) налице е 
обективен риск от сериозна загуба на имущество или непосредствен риск от 
сериозно и необратимо увреждане на лицето или на негов близък; (2) лицето 
изразява предпочитания в конкретен момент, но те са в голямо противоречие с 
предходна воля /предварителни разпореждания или ПВР/. Фасилитирането се 
ограничава до вземане на решения за (1) къде да живее лицето;(2) разпореждане 
с недвижимости или движимости над определена стойност; (3) избор на спешно 
лечение.



Други специфични мерки за подкрепа

• Съвместно вземане на решения. 

• Предварителни мерки- едностранни формални волеизявление, които проявяват 
последици под условия (ако настъпи състояние, водещо до  или невъзможност 
лицето да упражнява самостоятелно права). Едностранна, адресна, формална 
правна сделка (писмена форма с нотариална заверка на подписа и 
съдържанието), вписана в регистъра. Такова волеизявление може да бъде 
направено от всяко лице, без наличие на медицинска диагноза, интелектуално 
затруднение или други вид увреждане. Предварителните мерки биват два вида: 
предварителни разпореждания и дългосрочни пълномощни като са възможни и 
хибридни инструменти.

• Структурни и институционални промени. Промяна на функциите на органа по 
настойничество и попечителство. Кметът функционира като орган по 
дееспособността като (1) инициира съответните процедури, когато му стане 
известно, че определено лице изпитва затруднения да упражнява 
самостоятелно правата си; (2) отговаря в процеса на да бъдат включени всички 
заинтересовани страни; (3) поддържа специалния регистър, вписва и заличава 
мерките за подкрепа; (3)назначава фасилитатори и свиква индивидуалния съвет 
въз основа на съдебен акт.

• Регламентиране на възможности за встъпване на неправителствени 
организации в дела от името на лицето.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


