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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0840/2007, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Teresa Hayes un 
kam pievienoti 12 paraksti, par Īrijas valdības nevērību un nolaidību nepilngadīgo, 
kas slimo ar autismu, izglītības sistēmā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par labklājības un izglītības pakalpojumu trūkumu 
nepilngadīgajiem, kas slimo ar autismu, Īrijā. Kā piemēru viņa min savu astoņpadsmit gadus 
veco dēlu, kas, pēc viņas apgalvojuma, nekad nav saņēmis atbilstošu ārstēšanu vai 
pamatizglītību, uz kuru viņam ir tiesības saskaņā ar konstitūciju (tā vietā ģimenei divus gadus 
vajadzēja nodrošināt viņam izglītību mājās). Ģimene, kurai ir jārūpējas arī par citu bērnu 
vajadzībām, ir nesekmīgi iesniegusi prasību pret valsti (Veselības ministriju un Izglītības 
ministriju), lai saņemtu kompensāciju un izdevumu apmaksu. Tā kā Īrijas valdība nerisina 
problēmas, kas saistītas ar jauniešiem, kuri slimo ar autismu, viņa lūdz Eiropas Savienības 
palīdzību, lai radītu viņiem vienādas iespējas Eiropas gadā, kas veltīts šo mērķu sasniegšanai, 
ņemot vērā visas negodīgas un nevienlīdzīgas attieksmes formas. Citi līdzīgi lūgumi attiecas 
uz atsevišķu iestāžu pieeju uzvedībai, proti, ABA (Lietišķās uzvedības analīzes) skolu, kas 
specializējas šajā invaliditātes veidā, norādot uz vienkāršo ģimeņu ārkārtīgajām grūtībām, 
kuras saistītas ar piekļuvi šādiem pakalpojumiem. Tomēr Izglītības ministrija acīmredzot kā 
alternatīvu ierosina nepilngadīgo, kuri slimo ar autismu, ievietošanu mācību grupās, kas 
pievienotas pamatskolām, saskaņā ar eklektisku pieeju, kura nav zinātniski pamatota un no 
kuras nav praktiska labuma.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. decembrī
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„Kā piemēru lūgumraksta iesniedzēja min savu astoņpadsmit gadus veco dēlu, kas, pēc viņas 
apgalvojuma, nekad nav saņēmis atbilstošu ārstēšanu vai pamatizglītību, uz kuru viņam ir 
tiesības saskaņā ar konstitūciju. Lūgumraksta iesniedzējas ģimene ir neveiksmīgi tiesājusies ar 
valsti (ar Veselības un Izglītības ministrijām), lai panāktu kompensāciju un izmaksu atmaksu. 
Citi līdzīgi lūgumi attiecas uz grūtībām, ar ko saskaras parastas ģimenes, meklējot ABA 
(Lietišķās uzvedības analīzes) skolu, kas specializējas šajā invaliditātes veidā, pakalpojumus, 
kā arī uz izglītības ministrijas ierosinājumu nepilngadīgos, kuri slimo ar autismu, ievietot 
mācību grupās, kas pievienotas pamatskolām. 

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Eiropas Savienība nodrošina nepilngadīgajiem, kas slimo 
ar autismu, vienlīdzīgas iespējas pilnībā izbaudīt savas tiesības uz izglītību. 

Dalībvalstis ir atbildīgas par tādu pasākumu veikšanu, lai invalīdiem tiktu nodrošināta iespēja 
pilnībā izbaudīt savas tiesības uz izglītību.

Tomēr saskaņā ar EK dibināšanas līguma 13. pantu, kas Eiropas Kopienai ļauj rīkoties, lai 
apkarotu uz dzimuma, rasu vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma 
vai dzimumorientācijas atšķirībām balstītu diskrimināciju, Komisija 2008. gada 2. jūlijā 
iesniedza priekšlikumu direktīvai1 par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi 
no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas sociālās 
aizsardzības, sociālo priekšrocību, veselības aprūpes, izglītības un sabiedriski pieejamo preču 
un pakalpojumu jomās. Saskaņā ar direktīvas priekšlikumu Dalībvalstīm būs jāsagatavo 
pasākumi, kas ir nepieciešami, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu efektīvu, 
nediskriminējošu piekļuvi izglītībai, kā arī lai nodrošinātu pieņemamu dzīvesvietu, ja vien tas 
neradītu neproporcionālas grūtības. Priekšlikums neierobežo Dalībvalstu atbildību par savu 
izglītības sistēmu saturu un organizāciju, tajā skaitā arī par izglītības nodrošināšanu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Šo priekšlikumu šobrīd izskata Padome un Parlaments. 

Turklāt Direktīva 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, attiecas arī uz piekļuvi visu veidu un visu līmeņu profesionālajai 
orientācijai, profesionālajai izglītībai, profesionālajai tālākizglītībai un pārkvalificēšanai, tajā 
skaitā arī praktiskajai darba pieredzei. Kaut gan šī Direktīva neattiecas uz pamatizglītību, tā 
varētu būt nozīmīga pārējiem izglītības līmeņiem, tajā skaitā arī profesionālajai izglītībai.

Turklāt Eiropas kopiena un visas Dalībvalstis, ieskaitot Īriju, ir parakstījušas Apvienoto 
Nāciju konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Konvencijas 7. un 24. pantā ir 
noteiktas bērnu ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Konvencija nosaka, ka līgumslēdzējām 
valstīm jānodrošina visos līmeņos visiem pieejama izglītības sistēma un mūžizglītības 
iespējas, kas būtu nediskriminējošas un balstītos uz vienādu iespēju principa. Tad, kad Īrija 
ratificēs šo konvenciju, tai būs juridisks pienākums pakļauties konvencijas prasībām.
Turklāt arī Eiropas Sociālās hartas 15. pants attiecas uz Pušu pienākumu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu profesionālo orientāciju, izglītību un 
apmācību vispārējās shēmas ietvaros, kad vien tas ir iespējams, un, ja tas nav iespējams, tad ar 
specializētu sabiedrisku vai privātu institūciju palīdzību. Iepriekšējā lietā Autisme-Europe pret 
Franciju (sūdzība Nr. 13/2002, izlemta 2003. gada 7. novembrī) tika uzskatīts, ka Francijas 
valdība ir nepietiekamā mērā nodrošinājusi izglītības iespējas ar autismu slimām personām, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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tādējādi pārkāpjot vairākus Eiropas Sociālās hartas noteikumus, jo sevišķi tos, kas attiecas uz 
nepieciešamo pasākumu veikšanu šādu personu nodrošināšanai ar izglītību (15. panta 
1. punkts), neievērojot pienākumu nodrošināt tiesības uz izglītību visiem bērniem un 
jauniešiem (17. panta 1. punkts), kā arī neievērojot Hartas noteikto tiesību nediskriminējošu 
izmantošanu (E pants).
Eiropas Sociālo lietu komiteja (ECSR) izlēma, ka līgumslēdzējām valstīm ir pienākums 
īstenot juridiskus un praktiskus pasākumus, lai Hartā noteiktās tiesības būtu pilnībā 
izmantojamas, un ka lietas apstākļi norāda uz 15. panta 1. punkta un 17. panta 1. punkta 
pārkāpumu, gan izskatot tos atsevišķi, gan saistībā ar E pantu.

Secinājumi

Ņemot vērā to, ka priekšlikums direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu , 
neraugoties uz personas reliģiju vai ticību, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju 
sociālās aizsardzības, sociālo priekšrocību, veselības aprūpes, izglītības, kā arī sabiedriski 
pieejamo preču un pakalpojumu pieejamības un nodrošinājuma jomās vēl nav pieņemts, 
lūgumraksta iesniedzējas minētās problēmas ir jārisina saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ja 
vien šīs problēmas neattiecas uz profesionālo orientāciju vai profesionālo apmācību, kas ļautu 
atsaukties uz Direktīvu 2000/78.

Tā kā Direktīvas 2000/78 prasības ir ietvertas Īrijas tiesību aktos, tad šādu problēmu gadījumā 
lūgumraksta iesniedzēja var vērsties valsts tiesā, ja viņa uzskata, ka Īrijas valsts iestādes 
pārkāpj Direktīvas prasības.

Lūgumraksta iesniedzēja arī varētu apsvērt iespēju nosūtīt sūdzību Eiropas Padomes Eiropas 
Sociālās hartas sekretariātam1 par Eiropas Sociālās hartas 15. panta iespējamu pārkāpumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Pēc EP 2009. gada novembrī izteiktā lūguma sniegt jaunāko informāciju par šo jautājumu 
Komisija vēlas sniegt šādu informāciju.

ES nav ekskluzīvas kompetences izglītības jomā un nepastāv arī īpaša kopēja Eiropas politika 
attiecībā uz autisku bērnu izglītību. Dalībvalstis ir atbildīgas par vajadzīgo pasākumu 
veikšanu, lai nodrošinātu, ka cilvēki ar invaliditāti var pilnā mērā izmantot savas tiesības uz 
izglītību.

                                               

1 Eiropas Sociālās hartas sekretariāts

Council of Europe
67075 Strasbourg cedex

Tālr.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-pasts: social.charter@coe.int
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Tomēr saskaņā ar LESD 19. pantu1, kas dod Eiropas Savienībai tiesības rīkoties, lai apkarotu 
uz dzimuma, rasu vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas atšķirībām balstītu diskrimināciju, Eiropas Komisija 2008. gada 2. jūlijā 
iesniedza priekšlikumu direktīvai2 par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi 
no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas sociālās 
aizsardzības, sociālo priekšrocību, veselības aprūpes, izglītības un sabiedriski pieejamo preču 
un pakalpojumu jomās. Saskaņā ar direktīvas priekšlikumu dalībvalstīm būs jāsagatavo 
nepieciešamie pasākumi, lai cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu efektīvu nediskriminējošu 
piekļuvi izglītībai, kā arī lai nodrošinātu pieņemamu dzīvesvietu, ja vien tas neradītu 
neproporcionālas grūtības. Jebkurā gadījumā priekšlikums neierobežo dalībvalstu atbildību 
par savu izglītības sistēmu saturu un organizāciju, tajā skaitā arī par izglītības nodrošināšanu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Pašreiz (2010. gada februārī) priekšlikums joprojām tiek apspriests Padomē, kurai tas 
jāapstiprina vienprātīgi saskaņā ar LESD 19. pantu (iepriekš EK līguma 13. pants). 

Turklāt Eiropas Kopiena un visas dalībvalstis, tajā skaitā Īrija, ir parakstījušas Apvienoto 
Nāciju Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tādā veidā paužot savu apņemšanos 
pildīt tās noteikumus. Šajā kontekstā būtu svarīgi norādīt uz konvencijas 7. un 24. pantu, 
kuros ietverti noteikumi par bērnu ar invaliditāti tiesībām un izglītību. Šī konvencija nosaka, 
ka tās parakstītājvalstīm jānodrošina iekļaujoša izglītības sistēma visos līmeņos, kā arī 
mūžizglītība bez diskriminācijas un uz vienlīdzīgu iespēju pamata. Tiklīdz Īrija ratificēs šo 
konvenciju, tai būs juridisks pienākums ievērot tās noteikumus.

Īrija parakstīja konvenciju 2007. gada 30. martā, bet līdz šim vēl nav to ratificējusi.”

                                               
1 Priekšlikuma brīdī EK Līguma 13. pants
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF


