
 

 

«Ισότητα ενώπιον του νόμου - καλές πρακτικές 

από τη διεθνή εμπειρία» 

Δρ. Μαρία Μουσμούτη, Εκτελεστική Διευθύντρια, Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου  



Τι είναι η αναπηρία; 

 συνδέεται με τα λειτουργικά εμπόδια 
του ατόμου ή και με το περιβάλλον;  

 Είναι ατομικό ή κοινωνικό πρόβλημα;   

 Αντιμετωπίζεται με τη θεραπεία και τη 
φροντίδα ή απαιτεί κοινωνική δράση;  

 Το άτομο με αναπηρία έχει 
περιορισμένη δυνατότητα άσκησης 
των δικαιωμάτων του ή ίσα 
δικαιώματα με τους άλλους;  



Τι λέει η Σύμβαση;  

«η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη 
έννοια και … προκύπτει από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εμποδιζόμενων προσώπων και 
των περιβαλλοντικών εμποδίων 
και των εμποδίων συμπεριφοράς 
που παρεμποδίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους 
στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους 
άλλους»   (Προοίμιο, σημείο ε) 



Το κοινωνικό μοντέλο  

 Μεταφορά έμφασης από λειτουργικά 
εμπόδια του ατόμου στο περιβάλλον 

 Προβλήματα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο 
του ευρύτερου περιβάλλοντος (disabling 
environment) 

 Δεν αρνείται τη χρησιμότητα ατομικών 
παρεμβάσεων  

 Εστιάζει στην άμεση και ενεργητικό  
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε 
όλα τα θέματα  («τίποτα για εμάς, χωρίς 
εμάς») 



Γιατί είναι σημαντική η Σύμβαση;  

 Κατοχυρώνει με νομικά δεσμευτικό τρόπο τη 
δικαιωματική αντίληψη της αναπηρίας  

 Εκφράζει «αλλαγή παραδείγματος» και τη μετάβαση 
από το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας 
στο κοινωνικό μοντέλο και τη δικαιωματική 
προσέγγιση της αναπηρίας  

 Είναι η πλέον σύγχρονη σύμβαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  

 Επιφέρει ‘ριζοσπαστικές’ αλλαγές στις έννομες τάξεις  

 Επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης 
και λειτουργίας των δημόσιων πολιτικών 



Η ΣΔΑΑ 

 Δεν κατοχυρώνει νέα δικαιώματα 

 Αναδιατυπώνει θεμελιώδη δικαιώματα 
υπό την ιδιαίτερη οπτική της αναπηρίας 

 Οριοθετεί τη μετάβαση από κοινωνίες 
οργανωμένες στη βάση των 
αναγκών συγκεκριμένων ομάδων 
σε κοινωνίες ανοιχτές σε όλους 
τους πολίτες  

 



τα άτομα με αναπηρία είναι… 

«άτομα με μακροχρόνια σωματικά, 
διανοητικά, πνευματικά ή 
αισθητήρια εμπόδια που σε 
αλληλεπίδραση με άλλα εμπόδια 
μπορούν να παρεμποδίσουν την 
πλήρη και αποτελεσματική 
συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση 
βάση με τους άλλους» 



Ισότητα ενώπιον του νόμου  



 

Το αρ. 12 είναι ο «πυρήνας» της ΣΔΑΑ  

 απορρίπτει την αντίληψη πως τα άμεα 
μπορούν να στερούνται του δικαιώματος να 
ενεργούν και να αποφασίζουν  

 Δυο συνιστώσες: 
 νομική προσωπικότητα, δηλαδή ικανότητα να είναι 

υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  

 δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή ικανότητα 
άσκησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

 



Δομή άρθρου 12 

 Ισότητα ενώπιον του νόμου (παρ. 1) 

 Ίση ικανότητα για δικαιοπραξία 
(παρ. 2) 

 Πρόσβαση σε υποστήριξη για την 
άσκηση της ικανότητας για 
δικαιοπραξία (παρ. 3)  

 Εγγυήσεις (παρ. 4)  

 Ίσα περιουσιακά δικαιώματα (παρ. 
5)  



Ίση αναγνώριση από το νόμο 

 

 τα άτομα με αναπηρίες αναγνωρίζονται 
από το νόμο ως ίσα υποκείμενα 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  

 
 αναγνωρίζεται η υπόσταση και η 

ικανότητά τους από την έννομη τάξη 
χωρίς εξαίρεση ή διαφοροποίηση σε 
σχέση με το είδος ή το βαθμό της 
αναπηρίας 

 
 προϋπόθεση για την απόλαυση του 

συνόλου των δικαιωμάτων του.  



Ίση δικαιοπρακτική ικανότητα 

 
 ικανότητα του ατόμου να ενεργεί και να 

αποφασίζει με βάση τα δικαιώματά  του  
 

 αναγνώριση της δικαιοπρακτικής 
ικανότητας ενός ατόμου, χωρίς εξαίρεση 
λόγω αναπηρίας  
 

 αναγνωρίζεται πως μπορεί να απαιτείται 
υποστήριξη για την άσκησή της και τη 
λήψη αποφάσεων 
 



Υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων 

 

 Υποχρέωση των κρατών για την παροχή μηχανισμών 
υποστήριξης και διασφάλιση της πρόσβασης των 
ατόμων με αναπηρία σε αυτούς  

 
 Η υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων σημαίνει πως  

 Το άτομο με αναπηρία βρίσκεται στο κέντρο της λήψης 
αποφάσεων 

 αποφασίζει μόνο του για θέματα που το αφορούν,  
 Σε κάθε περίπτωση αποφασίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό  

 

 Ο ρόλος του ατόμου ή θεσμού υποστήριξης είναι 
 να παράσχει πληροφόρηση στο άτομο  
 Να παράσχει υποστήριξη στο άτομο για να λάβει 

συνειδητά τις αποφάσεις του 
 να κατανοήσει, να ερμηνεύσει, να επικοινωνήσει τις 

προτιμήσεις του ατόμου σε τρίτους  



Εγγυήσεις 

Η άσκηση της ικανότητας για δικαιοπραξία πρέπει να 
διέπεται από εγγυήσεις και συγκεκριμένα: 

  

 Σεβασμό στα δικαιώματα, στις επιθυμίες, στις 
προτιμήσεις του ατόμου 

o Προσαρμογή στις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε ατόμου 

o Μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων 

o Απαγόρευση προσπάθειας αθέμιτης επιρροής  

o Εφαρμογή των μέτρων για αναγκαίο χρονικό διάστημα  

o Τακτικός έλεγχος από ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
αρχή ή δικαστικό όργανο 

 



Οικονομικά και περιουσιακά ζητήματα 
 

 Ειδική αναφορά σε οικονομικά και περιουσιακά δικαιώματα 

 Η αναπηρία δεν μπορεί να αποτελεί αιτία στέρησης του 
δικαιώματος για κτήση, διατήρηση, διάθεση περιουσίας, 
χειρισμού οικονομικών υποθέσεων ή χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών  

 πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η 
απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων σε ισότιμη βάση  

 Τα μέτρα πρέπει να είναι  

 κατάλληλα,  

 ανάλογα με την περίσταση και να  

 διασφαλίζουν πως οι επιλογές και οι επιθυμίες του ατόμου 
γίνονται κατανοητές και σεβαστές,  

 

 



 

 Η αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός είναι θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα  

 προϋπόθεση για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή στην 
κοινωνία 

 Τι γίνεται με άτομα που δεν είναι αυτόνομα;  
 άτομα με αναπηρία, άτομα με ψυχική αναπηρία, άτομα που 

βρίσκονται σε κώμα, άτομα με άνοια;  
 



Περιορισμένη αυτονομία 
Το άτομο διαθέτει αυτονομία για ορισμένες 
ενέργειες αλλά όχι για όλες τις πτυχές της ζωής  

Εμποδιζόμενη αυτονομία 
Άτομα με διαφοροποιούμενη ικανότητα λήψης 

αποφάσεων  

Πλήρης έλλειψη αυτονομίας 
Περιπτώσεις όπου το άτομο αδυνατεί πλήρως να επικοινωνήσει και 

να εκφράσει τις προτιμήσεις του 

Διαβαθμίσεις της αυτονομίας  



Πώς αντιμετωπίζεται η έλλειψη 

αυτονομίας  

 Τα κράτη και οι έννομες τάξεις 
παρεμβαίνουν προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την περιορισμένη 
αυτονομία  
 είτε με την ενίσχυση της μειωμένης 

ικανότητας του ατόμου με στόχο τη 
διατήρηση και την ενίσχυση της 
αυτονομίας του  

 είτε με την υποκατάσταση του στα 
πεδία στα οποία δεν είναι αυτόνομο 



Η καινοτομία της Σύμβασης …  

 

 

Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων 
αντί για υποκατάστατη λήψη 
αποφάσεων και συνηγορία για 
τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

 



Η διευρυμένη έννοια της αυτονομίας  

 η έννοια της αυτονομίας διευρύνεται ώστε 
να περιλάβει ενδιάμεσους (άτομα ή 
μηχανισμούς) που διευκολύνουν, 
υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν την 
εκπροσώπηση και την έκφραση της βούλησης 
μέσα από:   

 μηχανισμούς υποστήριξης,  
 

 μηχανισμούς διεκδίκησης δικαιωμάτων, 
πρόσβασης στις υπηρεσίες, συμμετοχής 
στην κοινωνία και συμμετοχής 



Το άτομο 
βρίσκεται στο 
επίκεντρο της 
λήψης αποφάσεων 
 
αποφασίζει για 
θέματα που το 
αφορούν στο 
μέγιστο δυνατό 
βαθμό  
 
 

Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων  



Ρόλος ατόμου/θεσμού υποστήριξης:  
 

 Παροχή πληροφόρησης στο άτομο  
 Παροχή υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
 Κατανόηση, ερμηνεία, επικοινωνία των προτιμήσεων του 

ατόμου σε τρίτους  

 



Επιθυμίες και βούληση που μοιάζει 

αδύνατο να ανιχνευτούν  
Ερμηνεία βούλησης 

Επιθυμίες και βούληση που 

μπορούν να ανιχνευτούν  

Διευκόλυνση της έκφρασης 

και της διατύπωσης της 

βούλησης  

Μειωμένες ανάγκες υποστήριξης  Διευκόλυνση και υποστήριξη 

στην άσκηση της βούλησης  

Μη ανιχνεύσιμη βούληση  Ανίχνευση βούλησης  

Ανάγκες ατόμου  Είδος υποστήριξης  

Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων 



Τι είναι η υποστηριζόμενη λήψη 

αποφάσεων  

 Μηχανισμός για τη διεύρυνση της 
ικανότητας του ατόμου για τη λήψη 
αποφάσεων 

 Το άτομο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις 
με τη βοήθεια άλλων  

 Η διαδικασία κατευθύνεται από το άτομο 
και εμπλέκει άτομα που το σέβονται  

 Διατηρείται η δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αποφεύγεται η υποκατάσταση στη 
λήψη αποφάσεων   



Χαρακτηριστικά της υποστηριζόμενης 

λήψης αποφάσεων  

 Η λήψη αποφάσεων είναι μια 
διαδικασία 

 Συνεπώς και η παροχή υποστήριξης 
είναι μια διαδικασία και όχι 
μεμονωμένη πράξη  

 Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του ατόμου 

 Μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη   

 



Η υποστηριζόμενη λήψη 
αποφάσεων και η 

συνηγορία στην πράξη: 
πρακτικές από την 

Ευρώπη και τον κόσμο 



Δυο κατηγορίες παρεμβάσεων  

 μηχανισμοί που αποσκοπούν στην 
παροχή ατομικής υποστήριξης 
στο άτομο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.  

 νομικά εργαλεία που αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν το σεβασμό της 
βούλησης του ατόμου μέσω εκ των 
προτέρων σχεδιασμού ή 
συμφωνιών υποστήριξης  



Οδηγίες εκ των 

προτέρων (advance 

directives)  

 ενήλικα άτομα  

 αποτυπώνουν με 
δεσμευτικό τρόπο τη 
βούλησή τους    

 παρέχουν οδηγίες και 
κατευθύνσεις σε θέματα 
υγείας, νοσηλείας κλπ  

 Ορίζουν 
εκπροσώπους/υποστηρικτ
ές σε περίπτωση που δεν 
μπορούν να εκφράσουν 
τη βούλησή τους  



Εκ των προτέρων οδηγίες (advance directives) -  

Ηνωμένο Βασίλειο  

 θέματα που αφορούν την υγεία τους και τη 
νοσηλεία τους, σε περίπτωση που κάποια στιγμή 
δεν μπορούν να εκφράσουν τη βούλησή τους 

 Προβλέπεται στη νομοθεσία (Mental Capacity 
Act 2005) 

 Υπάρχει τεκμήριο υπέρ της ικανότητας του 
ατόμου 

 Δεν αποστερείται η ικανότητα αν δεν έχουν 
προηγουμένως ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα  

 Επιλέγεται η λιγότερο περιοριστική λύση 



Συμφωνία υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων – 

Αλμπέρτα, Καναδάς  

 

 Πότε; όταν ένα άτομο κρίνει πως χρειάζεται 
βοήθεια 

 Δεν απαιτείται δικαστική απόφαση 

 Υπογράφεται έγγραφο με περιγραφή των 
μέτρων υποστήριξης 

 Αναγνωρίζεται ως έγγραφο με νομική ισχύ 

 Δίνει το δικαίωμα στον υποστηρικτή να έχει 
πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες 

 Αφορά προσωπικά και όχι οικονομικά 
ζητήματα (υγεία και θεραπεία, διαβίωση, νομικά 
ζητήματα κλπ.) 

 Υποδεικνύει υποστηρικτή ή υποστηρικτές 
της επιλογής του 
 

 

 



Διαταγές Συναπόφασης (Co-decision-making 

orders – AGTA), Καναδάς  

 περιπτώσεις που η ικανότητα έχει μειωθεί 
σημαντικά 

 Απαιτείται δικαστική απόφαση, ορίζονται τα 
θέματα για τα οποία ισχύει η συναπόφαση 

 απαιτείται συμφωνία του ατόμου   
 οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού   
 Υποστηρικτές είναι μέλη του οικογενειακού ή 

του στενού φιλικού περιβάλλοντος 
 Ανεξάρτητη αξιολόγηση της ικανότητας του 

ατόμου 
 ζητούνται οι απόψεις του ατόμου 
 Αφορά μόνο προσωπικές υποθέσεις 
 Αν υπάρχει διαφωνία επικρατεί η άποψη αυτού 

που δέχεται τη βοήθεια 
 μπορεί να λυθεί οποιαδήποτε στιγμή 

 



Μορφές «φυσικής» υποστήριξης 

 άτυπη υποστήριξη από 
το στενό κύκλο 

 Υποστήριξη από 
ανεξάρτητους παρόχους 
(δημόσιους φορείς ή 
ΜΚΟ) με εξειδίκευση  

 ο υποστηρικτής  
 διευκολύνει την 

έκφραση της βούλησης 

 την αναζητά με κάθε 
δυνατό τρόπο,  

 την ερμηνεύει ή  

 τη σέβεται όταν πρέπει 
ο ίδιος να λάβει 
αποφάσεις.  



Προσωπικός διαμεσολαβητής – Personal 

Ombud - Σουηδία 

 λειτούργησε πιλοτικά στη Σουηδία από το 1995  
 από το 2000 ως υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων  
 

Χαρακτηριστικά:  
 επαγγελματίας με υψηλή εξειδίκευση 
 Είναι ανεξάρτητος και ενεργεί κατ’ εντολή του «πελάτη» 
 Δεν συνεργάζεται με κοινωνικές υπηρεσίες, οικογένεια 
 Είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο 

 οικοδομεί σχέση εμπιστοσύνης με άτομα με σοβαρά 
προβλήματα  

 Ο πελάτης «διαλέγει» τον PO και θέτει τους «κανόνες» 
συνεργασίας  

 Οι επιθυμίες και οι ανάγκες του «πελάτη» βρίσκονται στο 
επίκεντρο 

 
 

 
 



Υποστήριξη από ομολόγους (Peer 

support)  

 αφορά άτομα με 
κοινές  εμπειρίες τα 
οποία 
αλληλοϋποστηρίζονται 

 άτυπη, εθελοντική, 
στο πλαίσιο 
υπηρεσιών (τυπική) 

 αλληλοϋποστήριξη, 
συμμετοχή σε ομάδες,  
χρήστες ως πάροχοι 
υπηρεσιών  

Αρχές: αμοιβαιότητα, 
αλληλεγγύη, ισοτητα, 
ενδυνάμωση, σεβασμός  



Independent Mental Capacity Advocates – 

Ηνωμένο Βασίλειο (Mental Capacity Act 2005) 

Αφορά  
 άτομα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα για τα 

οποία προτείνεται σοβαρή ιατρική θεραπεία 
  Άτομα που δεν έχουν κάποιον να τα υποστηρίξει 

και δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις  
 Ο Συνήγορος ενεργεί για λογαριασμό του ασθενή, 

συζητά με τους επαγγελματίες, ανιχνεύει τη βούληση 
και τις προτιμήσεις του   

 Μπορεί να αμφισβητήσει τη γνώμη των 
επαγγελματιών, να ζητήσει δεύτερη γνώμη 

 Τις υπηρεσίες του Συνηγόρου ζητά το προσωπικό του 
συστήματος υγείας ή οι τοπικές αρχές  

 απασχολούνται και δρουν ανεξάρτητα από το 
σύστημα υγείας 

 είναι επαγγελματίες και έχουν λάβει κατάλληλη 
εκπαίδευση 
 



Ανεξάρτητοι Συνήγοροι Δικαιοπρακτικής Ικανότητας 

(Independent Mental Capacity Advocates) – ΗΒ  

 Ο θεσμός προβλέπεται στη νομοθεσία και αφορά   
 άτομα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα για τα 

οποία προτείνεται σοβαρή ιατρική θεραπεία 
  Άτομα που δεν έχουν κάποιον να τα υποστηρίξει 

ή να τα εκπροσωπήσει και δεν είναι σε θέση να 
λάβουν αποφάσεις  

 Ο IMCA ενεργεί για λογαριασμό του ασθενή, συζητά 
με τους αρμόδιους επαγγελματίες, ανιχνεύει τη 
βούληση και τις προτιμήσεις του ασθενούς  

 Μπορεί να αμφισβητήσει τη γνώμη των 
επαγγελματιών, να ζητήσει δεύτερη επαγγελματική 
γνώμη καθώς και να την αμφισβητήσει 

 Τις υπηρεσίες του ζητά το προσωπικό του 
συστήματος υγείας ή οι τοπικές αρχές 

 Οι Συνήγοροι απασχολούνται και δρουν ανεξάρτητα 
από το σύστημα υγείας. 



Συνηγορία  

 αντιμετωπίζει συστημικά 
και ατομικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων.  

 Διττός ρόλος:  

 μηχανισμός διεκδίκησης 
δικαιωμάτων και  

 μηχανισμός υποστήριξης της 
αυτονομίας και 
ενδυνάμωσης 

 



Συνηγορία 

Σχέση που συνδέει το άτομο με  τον 
υποστηρικτή/συνήγορο. 

 

 ισότιμη σχέση = ο συνήγορος στέκει 
δίπλα (stand beside) στο άτομο που 
εκπροσωπεί ή υποστηρίζει 

 σχέση ενδυνάμωσης = ο συνήγορος 
στέκει πίσω (stand behind) από το άτομο 
(αυτοσυνηγορία) 

 Αντιπροσωπευτική σχέση = ο 
συνήγορος στέκει μπροστά (stand 
before) από το άτομο που εκπροσωπεί 
όταν αυτό δεν μπορεί να τις εκφράσει 
αυτόνομα  



Η Ελληνική εμπειρία  



Η ελληνική έννομη τάξη και η λήψη αποφάσεων 

από τα άτομα με αναπηρία  

 Συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας 
(άρθρο 4 παρ.1) 

 Συνταγματική κατοχύρωση της αυτονομίας 
ως έννοιας σχετιζόμενης με την αναπηρία 
(21 παρ.6) 

 θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης  

 Νόμος 2447/1996 που τροποποίησε τα 
άρθρα 1666-1688 του Αστικού Κώδικα 

 

 



Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης  

 Αφορά ενήλικα άτομα που «λόγω ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας 
αδυνατούν συνολικά ή εν μέρει να φροντίζουν μόνα 
τους για τις υποθέσεις τους» 

 

 Πώς κινείται η διαδικασία; 

o Εκούσια → Μετά από αίτηση του ίδιου του ατόμου 
(υποχρεωτικά για σωματική αναπηρία) 

o Ακούσια → Μετά από αίτηση γονέων, τέκνων, 
συζύγου ή του εισαγγελέα πρωτοδικών ή 
αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο της συνήθους 
διαμονής του ατόμου που αφορά 

 



Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση 
Το άτομο δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, υποκαθίσταται από τρίτο 

Μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση 
Το άτομο δεν λαμβάνει αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα, αποφασίζει 

αυτόνομα για τα υπόλοιπα  

Πλήρης επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
Το άτομο συναποφασίζει (όλα τα θέματα) με το συμπαραστάτη   

Μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση  
Το άτομο συναποφασίζει με το συμπαραστάτη 

(συγκεκριμένα θέματα)  
 

Η πυραμίδα της λήψης αποφάσεων στην ελληνική έννομη τάξη  

Συνδυασμός στερητικής και επικουρικής 

δικαστικής συμπαράστασης 



Η εφαρμογή στην πράξη – 1 

 Την πενταετία 2007-2011 

 97,15% των αποφάσεων του Πρωτοδικείου 
της Αθήνας αφορούσε την υπαγωγή σε 
πλήρη στερητική δικ/κη  συμπ/ση 

 0,72% σε μερική δικ/κη  συμπ/ση 

 1,26% σε πλήρη επικουρική δικ/κη  συμπ/ση 

 0,43% σε μερική δικ/κη  συμπ/ση 

 0,43% σε προσωρινή δικ/κη  συμπ/ση 



Η εφαρμογή στην πράξη – 2 

 την πενταετία 2007-2011 

 92,61% των αποφάσεων του 
Πρωτοδικείου Πατρών αφορούσε την 
υπαγωγή σε πλήρη στερητική δικαστική 
συμπαράσταση 

 3,87% σε μερική δικαστική συμπαράσταση 

 2,11% αφορούσε το διορισμό προσωρινού 
δικ/κού συμπ/τη  

 1,41% των αποφάσεων απέρριπτε το αίτημα 
για δικ/κη συμπ/ση  

 



 Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν τη 
συσχέτιση του είδους 
δικαστικής συμπαράστασης με 
τη μορφή και το βαθμό 
αναπηρίας  

 Η ολική στέρηση της 
δικαιοπρακτικής ικανότητας 
είναι ο κανόνας  

 η επικουρική ή η μερική 
δικαστική συμπαράσταση 
αποτελούν την εξαίρεση  

 είναι πάντα η λιγότερο 
περιοριστική ή απλά η 
ευκολότερη λύση;  

 



Το πρόβλημα 
 

η περιορισμένη ικανότητα για 
δικαιοπραξία σχετίζεται άμεσα 
με σωματική ή διανοητική 
διαταραχή = άμεση διάκριση  

 

η δικαιοπρακτική ικανότητα 
συνδέεται με το γεγονός της  
αναπηρίας και όχι με την 
πραγματική ικανότητα λήψης 
αποφάσεων 

 



Πρόβλημα 2 

Η δικ/κή συμπ/ση λειτουργεί στην 
πράξη ως υποκατάσταση στη λήψη 
αποφάσεων  

αποτελεί «μόνιμη» κατάσταση 
(σπάνια ανατρέπεται) 

οι προστατευτικές δικλείδες δεν 
λειτουργούν – τα αμεα 
περιορίζονται υπέρμετρα  

Δεν προβλέπεται η υποστήριξη στη 
λήψη αποφάσεων 

 

 

 

 



Συμβατότητα ελληνικού πλαισίου με τη Σύμβαση;  

 

 το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο διέπεται από 
προστατευτική λογική και όχι από τη λογική 
της υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων 
 

 Δεν εστιάζει στην ικανότητα του κάθε 
ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά στην 
αντίληψη των άλλων πως δεν είναι σε θέση 
να το κάνει  

 Ο θεσμός της επικουρικής δικαστικής 
συμπαράστασης μπορεί να αποτελέσει την 
αφετηρία για τη μετάβαση σε ένα σύστημα 
υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων   



16 βασικά προβλήματα 

συμβατότητας 

1. η περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία ρυθμίζεται 
με ρητή αναφορά σε αναπηρία ή διαταραχή = άμεση 
διάκριση  

2. η δικαιοπρακτική ικανότητα συνδέεται με την 
αναπηρία (status approach) και όχι με την 
πραγματική ικανότητα λήψης αποφάσεων 
(functionality approach) 

3. δεν περιφροουρεί την αυτονομία - λειτουργεί στην 
πράξη ως υποκατάσταση στη λήψη αποφάσεων 

4. δεν διασφαλίζεται ο κεντρικός ρόλος της βούλησης 
του ατόμου – βέλτιστο συμφέρον, όπως ερμηνεύεται 
από τρίτους  

 



6. Δεν προβλέπεται αντικειμενική διαδικασία διάγνωσης 
των αναγκών και των ειδικών περιστάσεων  

7. η υπαγωγή σε συμπαράσταση στην πράξη αποτελεί 
«μόνιμη» κατάσταση 

8. Το εποπτικό συμβούλιο δεν διασφαλίζει την 
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων ή κατάχρησης 
ούτε ασκεί ουσιαστική εποπτεία στο δικαστικό 
συμπαραστάτη  

9. Έλλειψη μηχανισμών τακτικού ελέγχου από 
δικαστήριο ή άλλη αρχή - διαδικαστικές και όχι 
ουσιαστικές εγγυήσεις 

10. Ο δικαστής δεν εκτιμά την ύπαρξη (ή μη) 
ικανότητας, αλλά το βαθμό ανικανότητας καθώς δεν 
λειτουργούν ή δυσλειτουργούν οι υποστηρικτικοί 
θεσμοί και οι δικαστικοί λειτουργοί δεν διαθέτουν 
ειδική υποστήριξη ή γνώσεις. 

 


