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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0840/2007, внесена от Teresa Hayes ,  с ирландско 
гражданство, и 12 други лица, относно нехайството и небрежността 
на Ирландското правителство по отношение на образователната 
система за непълнолетни деца, страдащи от аутизъм

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от липсата на грижи и образователни услуги за 
непълнолетни деца, страдащи от аутизъм в Ирландия. Тя визира по-специално случая 
на своя осемнадесетгодишен син, който според нея никога не е получил подходящо 
лечение, нито начално образование, на което конституцията му дава право (вместо това 
в продължение на две години семейството е трябвало да поеме разходите, за да му 
осигури обучение в домашни условия). Семейството, което трябва да полага грижи и за 
потребностите на други деца, е завело дело срещу държавата (Министерствата на 
здравеопазването и образованието), за да получи обезщетение и да му бъдат 
възстановени средства, но без успех. Ирландското правителство не прави нищо по 
проблемите, свързани със страдащите от аутизъм деца, твърди вносителката на 
петицията, затова тя търси съдействие от Съюза, за да им се предоставят равни 
възможности през европейската година, посветена на постигането на тези цели с оглед 
на формите на несправедливо и неравностойно отношение. В други подобни искания се 
споменава поведенчески подход на някои организации, по-конкретно школите по 
приложен поведенчески анализ (ABA), които са специализирани в този вид 
увреждания, като се отбелязват изключителните трудности, които обикновените 
семейства срещат, за да получат достъп до тези услуги. Въпреки това Министерството 
на образованието очевидно предлага като алтернативно решение децата, страдащи от 
аутизъм, да бъдат включени в образователни звена към началните училища, съгласно 
еклектичния подход, който е без научна основа и не е от практическа полза.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

Вносителката на петицията визира по-специално случая на своя осемнадесетгодишен 
син, който според нея никога не е получил подходящо лечение, нито начално 
образование, на което ирландската Конституция му дава право. Семейството на 
вносителката на петицията е завело дело срещу държавата (Министерствата на
здравеопазването и образованието), за да получи обезщетение и да му бъдат 
възстановени средства, но без успех. В други подобни искания се споменават 
трудностите, които обикновените семейства срещат, за да получат достъп до школите 
по приложен поведенчески анализ (ABA), които са специализирани в този вид 
увреждания, както и предложението на Министерството на образованието за включване 
на децата, страдащи от аутизъм в образователни звена към началните училища.

Вносителката на петицията търси помощта на Европейския съюз за предоставяне на 
равни възможности на децата, страдащи от аутизъм, да се възползват от своето право 
на образование.

Държавите-членки са отговорни за предприемане на необходимите мерки, за да 
гарантират на хората с увреждания правото им на образование.

Въпреки това, на основание на член 13 от Договора за ЕО, който дава на Европейската 
общност правомощия да предприема необходимите мерки за борба с дискриминацията, 
основана на различията в пола, расата или етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или 
сексуалната ориентация, на 2 юли 2008 г. Комисията внесе предложение за Директива1
относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на религията 
или убежденията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация в областта на 
социалната защита, социалните предимства, здравните грижи, образованието и до 
достъпа и предоставянето на обществено достъпни стоки и услуги, достъпни за 
обществото. Според проекта за директивата, държавите-членки осигуряват чрез 
предварително финансиране мерките, които ще позволят на хората с увреждания да 
получат ефективен и недискриминационен достъп до образование, както и да осигурят 
подходящи условия, освен ако това не би представлявало непропорционална тежест. 
Предложението не отменя отговорностите на държавите-членки във връзка със 
съдържанието и организацията на тяхната образователна система, включително 
осигуряване на образование на хора със специфични нужди. Това предложение се 
обсъжда от Съвета и от Парламента.

В допълнение на това, обхватът на Директива 2000/78 на Съвета за създаване на 
основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите се отнася за 
достъпа до всички видове и до всички нива на професионалното ориентиране, на 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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професионалното обучение, повишаването на професионалната квалификация и 
преквалификацията, включително практическия опит. Въпреки че директивата не 
покрива началното образование, тя може да се прилага за други нива на образованието, 
свързани с професионално обучение.

Освен това, Европейската общност и всички държави-членки, включително Ирландия, 
са подписали Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на 
хората с увреждания. Членове 7 и 24 от Конвенцията съдържат разпоредби за правата 
на децата с увреждания и правото на образование. Конвенцията постановява, че 
държавите, които са я подписали, се задължават да гарантират образователна система, 
на всички нива, както и учене през целия живот без дискриминация и основани на 
равни възможности. След като Ирландия ратифицира Конвенцията тя ще бъде законово 
обвързана със спазване на задълженията, определени в нейните разпоредби.
В заключение, член 15 от Европейската социална харта определя задължението на 
страните да предприемат необходимите мерки за предоставяне на ориентиране, 
образование и професионално обучение на хората с увреждания в рамките на общи 
схеми, където това е възможно или където не е възможно, чрез специализирани органи, 
независимо дали публични или частни. В делото Autisme-Europe срещу Франция
(жалба 13/2002, решение от 7 ноември 2003 г.) френското правителство беше обвинено, 
че не е създало необходимите условия за хора, страдащи от аутизъм, с което нарушава 
няколко разпоредби на Европейската социална харта, по-конкретно липса на
необходимите мерки за предоставяне на образование на такива хора (член 15, параграф 
1); нарушаване на задължението за гарантиране на правото на образование на всички 
деца и млади хора (член 17, параграф 1); и принцип на недискриминация при 
упражняването на правата, определени в хартата (член Д).
Европейският комитет по социални права (ЕКСП) постанови, че всички страни са 
задължени да предприемат законови и практически действия за пълното прилагане на 
правата, определени в хартата и проблемите, повдигнати във въпросното дело, 
представляват нарушение на членове 15, параграф 1 и 17, параграф 1, независимо дали 
се разглеждат самостоятелно или във връзка с член Д.

Заключения

Като се има предвид, че предложението за Директива относно прилагане на принципа 
на равно третиране на лица без разлика на религията или убежденията, уврежданията, 
възрастта или сексуалната ориентация в областта на социалната защита, социалните 
предимства, здравните грижи, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и 
услуги, достъпни за обществото все още не е прието, конкретните въпроси, повдигнати 
от вносителката на петицията трябва да се разглеждат от националното право, освен 
ако не се отнасят за професионално ориентиране или професионално обучение, които 
попадат в обхвата на Директива 2000/78.

В този случай, тъй като директивата е транспонирана в ирландското законодателство, 
ако вносителката смята, че ирландските органи не спазват задълженията си по тази 
директива, тя може да обмисли да предаде случая на национален съд.

Освен това, вносителката би могла да разгледа възможността да изпрати жалба до 
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Секретариата на Европейската социална харта към Съвета на Европа1 във връзка с 
възможно нарушение на член 15 от Европейската социална харта.

                                               

1 Секретариат на Европейската социална харта

Съвет на Европа
67075 Strasbourg cedex

Тел.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
e-mail: social.charter@coe.int


