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Относно: Петиция 1310/2007, внесена от Margaret Cronin, с ирландско 
гражданство, относно правата на децата със специални нужди 

1. Резюме на петицията

Синът на вносителката на петицията страда от аутизъм. В началото той е отбелязал 
добър напредък благодарение на адекватната помощ, която е получавал в училище, но 
от известно време положението не е толкова добро, тъй като той не получава помощта, 
от която се нуждае. Вносителката на петицията смята, че синът й не получава 
подходящо обучение, въпреки че училищната администрация получава специална 
субсидия за тази цел. Тя се опасява, че ще й се наложи да отнесе въпроса до съда, за да 
може да настоява за подходящо обучение на своето дете. Едно дело в съда обаче би 
отнело доста време, а нейният син има нужда от специално обучение сега. 
Вносителката на петицията счита, че става въпрос за нарушение на Хартата за правата 
на лицата с аутизъм, според която нейният син има право на достъпно и подходящо 
обучение, както и на жилище, помощ и издръжка, необходими, за да може да води 
пълноценен, продуктивен, достоен и самостоятелен живот.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Комисията няма компетенции, свързани изключително с въпросите на образованието,
нито съществува конкретна общоевропейска политика, която да се отнася за 
образованието на деца с аутизъм. Държавите-членки отговарят за предприемането на 
мерки, които да гарантират пълното възползване от правото на образование от страна 
на хора с увреждания.
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Също така, Хартата за правата на лицата с аутизъм не е инструмент на правото на 
Общността. 
Но трябва да се отбележи, че Европейската Общност и по-голямата част от държавите-
членки, включително Ирландия, бяха сред първите, подписали Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, като по този 
начин се обвързаха със спазването на нейните разпоредби. В този контекст е важно да 
се припомнят членове 7, 19, 24, 28 от Конвенцията, които съдържат разпоредби относно 
правата на децата с увреждания на самостоятелен живот, образование и жилище. След 
като Ирландия ратифицира Конвенцията, тя ще бъде задължена по закон да я спазва.

Заключения

Конкретните въпроси, повдигнати от вносителката на петицията, са изцяло в 
компетенциите на ирландските държавни органи на местно, регионално и национално 
ниво.


