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Θέμα: Αναφορά 1310/2007, της Margaret Cronin, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο γιος της αναφέρουσας είναι αυτιστικός. Αρχικά φαινόταν ότι ο γιος της σημείωνε 
ικανοποιητική πρόοδο με την κατάλληλη υποστήριξη στο σχολείο, αλλά εδώ και κάποιο 
διάστημα τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, επειδή δεν λαμβάνει την υποστήριξη που 
χρειάζεται. Πιστεύει ότι ο γιος της δεν λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι 
η διοίκηση του σχολείου επιδοτείται ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Η αναφέρουσα εκφράζει 
φόβους ότι θα χρειασθεί να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να απαιτήσει κατάλληλη 
εκπαίδευση για το παιδί της. Ωστόσο, η δικαστική εξέταση της υπόθεσης θα τραβήξει σε 
μάκρος και ο γιος της χρειάζεται ειδική εκπαίδευση τώρα. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι
πρόκειται για περίπτωση παραβίασης του Χάρτη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό, 
βάσει του οποίου ο γιος της δικαιούται προσιτή και κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και 
κατοικία και την κατάλληλη συνδρομή και υποστήριξη προκειμένου να ζήσει μια πλήρως 
παραγωγική ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Δεν υπάρχει αποκλειστική κοινοτική αρμοδιότητα στα θέματα εκπαίδευσης ούτε
συγκεκριμένη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών. Τα
κράτη μέλη είναι αρμόδια να λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης απόλαυση
του δικαιώματος στην εκπαίδευση από τα άτομα με αναπηρίες.
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Επιπλέον, ο Χάρτης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αυτισμό δεν είναι νομική πράξη του
κοινοτικού δικαίου.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η πλειονότητα των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, ήταν μεταξύ των πρώτων υπογραφόντων της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, εκφράζοντας τη
δέσμευση να τηρούν τις διατάξεις της. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν σημαντικό να υποδείξουμε
τα άρθρα 7, 19, 24, 28 της Σύμβασης, που περιέχουν διατάξεις για τα δικαιώματα των
παιδιών με αναπηρίες, την ανεξάρτητη διαβίωση, την εκπαίδευση και τη στέγαση. Μόλις η
Ιρλανδία επικυρώσει τη Σύμβαση, θα δεσμευτεί επίσης νομικά να την τηρεί.

Συμπεράσματα

Τα συγκεκριμένα θέματα που θίγει η αναφέρουσα εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στην
αρμοδιότητα των ιρλανδικών διοικητικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


