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Tárgy: A Teresa Hayes, ír állampolgár és 12 további személy által benyújtott 
0840/2007. számú petíció az ír kormány által az autista kiskorúak oktatási 
rendszerben történő mellőzéséről és elhanyagolásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy Írországban az autista kiskorúak számára nem állnak 
rendelkezésre jóléti és oktatási szolgáltatások. Példaként felhozza saját 18 éves fia esetét, aki 
– a petíció benyújtója szerint – soha sem részesült megfelelő kezelésben vagy alapfokú 
oktatásban, amelyre az alkotmány értelmében jogosult lenne (ehelyett két éven keresztül a 
családnak kellett viselnie otthoni oktatásának költségeit). A család, amelynek más 
gyermekekről is gondoskodnia kell, eredménytelenül indított pert az állam (egészségügyi és 
oktatási minisztérium) ellen azzal a céllal, hogy kártérítést és költségtérítést kapjon. Mivel – a 
petíció benyújtója szerint – az ír kormány nem foglalkozik az autista fiatalok problémáival, a 
petíció benyújtója az Európai Unió segítségét kéri annak érdekében, hogy az igazságtalan és 
egyenlőtlen bánásmód mindenféle megnyilvánulásával szemben biztosítsák az ilyen 
gyermekek számára az egyenlő esélyeket, az e célok megvalósításának szentelt európai év 
keretében. Más, hasonló kérések vonatkoznak bizonyos intézmények behaviorista 
megközelítésére, nevezetesen az ABA (alkalmazott viselkedés-elemzés) iskolákra, amelyek 
kifejezetten a fogyatékosság ezen formájára szakosodtak, felhívva a figyelmet arra, hogy az 
egyszerű családoknak mennyire nehéz az ilyen szolgáltatásokhoz hozzájutni. Az oktatási 
minisztérium azonban jelenleg azt javasolja alternatívaként, hogy az autista gyermekeket az 
általános iskolákhoz tartozó oktatási egységekben helyezzék el – az eklektikus 
megközelítéssel összhangban –, aminek viszont nincs semmiféle tudományos alapja vagy 
gyakorlati haszna.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

A petíció benyújtója példaként felhozza saját 18 éves fia esetét, aki – a petíció benyújtója 
szerint – soha sem részesült megfelelő kezelésben vagy alapfokú oktatásban, amelyre az ír 
alkotmány értelmében jogosult lenne. A petíció benyújtójának családja eredménytelenül 
indított pert az állam (egészségügyi és oktatási minisztérium) ellen azzal a céllal, hogy 
kártérítést és költségtérítést kapjon. Más, hasonló kérések vonatkoznak arra, hogy az egyszerű 
családoknak mennyire nehéz olyan szolgáltatásokhoz hozzájutni mint az ABA (alkalmazott 
viselkedéselemzés) iskolák, amelyek kifejezetten a fogyatékosság ezen formájára 
szakosodtak, illetve az oktatási minisztérium arra vonatkozó javaslatára, hogy az autista 
gyermekeket az általános iskolákhoz tartozó oktatási egységekben helyezzék el.

A petíció benyújtója az Európai Unió segítségét kéri, hogy az autizmussal élő gyermekek
számára azonos lehetőségeket biztosítsanak annak érdekében, hogy ők is teljes mértékben 
élhessenek az oktatáshoz való jogukkal.

A tagállamok feladata, hogy intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a fogyatékkal 
élők is korlátozás nélkül gyakorolhassák az oktatáshoz való jogukat.

Mindazonáltal, az EK-Szerződés 13. cikke értelmében – amely az Európai Közösséget 
felhatalmazza, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés leküzdésére – a Bizottság 2008. július 2-án irányelvre irányuló javaslatot1

terjesztett elő a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról a 
szociális védelem, a szociális előnyök, egészségügyi ellátás, az oktatás és az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, amelyek a nyilvánosság számára elérhetők. Az 
irányelvtervezet értelmében a tagállamoknak előzetesen rendelkezniük kell az ahhoz 
szükséges lépések megtételéről, amelyek lehetővé teszik a fogyatékkal élők számára az 
oktatáshoz való ténylegesen megkülönböztetésmentes hozzáférést és a velük kapcsolatos
megfelelő intézkedéseket, kivéve, ha ezek aránytalanul nagy terhet jelentenének. A javaslat 
nem sérti a tagállamoknak a saját oktatási rendszerük tartalmával és szervezésével kapcsolatos 
felelősségeit, ideértve a sajátos igényeket szolgáló oktatás biztosítását. A javaslatot jelenleg 
vitatja meg a Tanács és a Parlament.

Ezenkívül, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv a pályaválasztási tanácsadás, a
szakképzés, a szakmai továbbképzés és az átképzés – beleértve a szakmai gyakorlatot –
minden formájához és minden szintjéhez való hozzájutással foglalkozik. Jóllehet ez az 
irányelv nem vonatkozik az alapszintű oktatásra, releváns lehet az oktatás más szintjei, így a 
szakképzés tekintetében is.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF
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Megjegyzendő továbbá, hogy az Európai Bizottság és valamennyi tagállam, köztük Írország is
aláírta a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Az egyezmény 7. és 24. cikke a 
fogyatékkal élő gyermekek jogairól és oktatásáról tartalmaz rendelkezéseket. Az egyezmény 
előírja részes államai számára, hogy – az esélyegyenlőség alapján – minden szinten 
biztosítsák az befogadó oktatási rendszer meglétét és a megkülönböztetés nélküli élethosszig 
tartó tanulást. Ha már Írország is aláírta az egyezményt, azzal jogilag kötelezi magát az 
egyezményből adódó kötelességeinek teljesítésére. 
Végül, az Európai Szociális Charta 15. cikke kötelezi aláíró feleit, hogy tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők számára, ha lehetséges, 
biztosítsák a pályaválasztási tanácsadást, az oktatást és a szakképzést általános rendszerek 
keretében, vagy ha erre nincs mód, akkor speciális – állami vagy magánszférabeli – szerveken 
keresztül. Egy korábbi esetben – Autisme-Europe kontra Franciaország (13/2002. sz. panasz, 
amelyről 2003. november 7-én hoztak határozatot) – a francia kormányról azt állították, hogy 
nem biztosított megfelelő oktatást az autizmussal élők számára, ezzel az Európai Szociális 
Charta számos rendelkezését megsértve; kiváltképpen azt rótták fel Franciaországnak, hogy 
nem tette meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa az oktatást az ilyen 
személyek számára (15. cikk (1) bekezdés); nem teljesítette az arra vonatkozó kötelezettségét, 
hogy minden gyermek és fiatal személy számára biztosítsa az oktatást (17. cikk (1) bekezdés); 
és megsértette a Charta szerinti jogok gyakorlásához kapcsolódó megkülönböztetésmentesség 
elvét (E. cikk). 
Az Szociális Jogok Európai Bizottsága (ECSR) úgy határozott, hogy részes államai kötelesek 
jogi és gyakorlati intézkedéseket is tenni a Chartában meghatározott jogok teljes körű 
érvényesítése érdekében, továbbá hogy az eset a 15. cikk (1) bekezdésének és a 17. cikk (1) 
bekezdésének megsértését jelenti, önmagukban vagy akár az E. cikkel összefüggésben 
értelmezve azokat.

Következtetések

Tekintve, hogy a szociális védelem, a szociális előnyök, az egészségügyi ellátás, az oktatás és 
az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, amelyek a nyilvánosság számára 
elérhetők, a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
irányelvre irányuló javaslatot még nem fogadták el, a petíció benyújtója által felvetett konkrét 
problémákkal a nemzeti jogban foglaltak szerint kell foglalkozni, kivéve ha a problémák a 
pályaválasztási tanácsadáshoz vagy a szakképzéshez kapcsolódnak, amelyek a 2000/78/EK 
irányelv hatálya alá tartoznak.

Ebben az esetben, mivel az irányelvet már átültették az ír jogba, ha a petíció benyújtója 
szerint az ír hatóságok nem teljesítik az irányelvben előírt kötelezettségeiket, az üggyel a 
nemzeti bíróságokhoz fordulhat.

Ezenkívül a petíció benyújtója mérlegelheti annak a lehetőségét, hogy panaszt nyújt be az 
Európai Szociális Charta Európa Tanácsnál működő Titkárságához1 az Európai Szociális 
                                               

1 Secretariat of the European Social Charter

Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
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Charta 15. cikkének lehetséges megsértésével kapcsolatban.

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


