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Tárgy: Gyámság az értelmi fogyatékossággal élők számára 

Az Európai Unióban hozzávetőleg 80 millió fogyatékossággal élő ember él. Közülük sokakat – főként 
az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal bírókat – részben vagy teljesen megfosztottak 
jogképességüktől, azaz megvonták tőlük azt a jogot, hogy független életet éljenek, és döntést 
hozzanak saját életükkel kapcsolatban. Az ilyen helyzetben lévő európai polgárok nem választhatják 
meg, hogy kivel és hol élnek, nem szavazhatnak vagy indulhatnak választáson (ideértve az európai 
uniós választásokat), nem házasodhatnak, és nem köthetnek munkaszerződést. A fogyatékossággal 
élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) – amelyet az EU és szinte valamennyi tagállama 
ratifikált – elősegíti az emberi jogi alapú megközelítést, és elismeri, hogy valamennyi 
fogyatékossággal élő személy joggyakorlónak tekintendő, és másokkal megegyező jogképességgel 
kell rendelkeznie. A fogyatékosság ilyen megközelítésének alapvető hatást fejtett ki a jogképességgel 
kapcsolatos jogszabályokra, és szükségessé tette a fogyatékossággal élő személy nevében döntést 
hozó másik személy jogi felhatalmazásáról (helyettes döntéshozatal) a személyek saját 
döntéshozatalának segítésére (támogatott döntéshozatal) való áttérést. Annak ellenére, hogy szinte 
valamennyi uniós ország ratifikálta a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt, a jog 
valamennyi tagállamban továbbra is lehetővé teszi a jogképesség fogyatékosság miatti megvonását, 
ami hátrányos megkülönböztetés. Mindazonáltal léteznek eredményes támogatott döntéshozatali 
modellek, ezeket tovább kell fejleszteni, hogy olyan megfelelő támogatást nyújtsanak, amely 
valamennyi ember számára lehetővé teszi, hogy a többi uniós állampolgárhoz hasonlóan döntést 
hozhasson és teljes körűen gyakorolhassa jogait. A fogyatékossággal élő személyek jogaival 
foglalkozó ENSZ-bizottság 2015-ben felülvizsgálta az e téren tett uniós erőfeszítéseket. Az európai 
fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról szóló bizottsági eredményjelentés szerint azonban kevés 
előrelépés történt a jogképességhez és az uniós jogokhoz kapcsolódó kérdések tekintetében. 

Hogyan javítható az uniós intézmények szerepe – a területen meglévő hatásköreik keretein belül – 
annak érdekében, hogy aktívabban ösztönözzék a tagállamokat a jogképességgel kapcsolatos 
jogszabályaik módosítására? Milyen lépéseket tehet az Unió annak biztosítására, hogy a 
jogképességüktől megfosztott személyek az uniós jog által biztosított jogaikat, ideértve a következő 
európai parlamenti választásokon való szavazati jogot is, a lehető legteljesebb mértékben 
gyakorolhassák? 
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