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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0744/2007, του Hubert Busekros, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την απαγόρευση της κατ’ οίκον 
διδασκαλίας στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και η σύζυγός του επέλεξαν, για εκπαιδευτικούς λόγους, την παροχή κατ’ οίκον 
διδασκαλίας στην κόρη τους, η οποία δεν εγκρίθηκε από τις γερμανικές αρχές. Δεδομένου ότι 
οι γονείς αρνήθηκαν να απορρίψουν την κατ’οίκον διαδασκαλία, παρενέβησαν οι γερμανικές 
αρχές παιδικής πρόνοιας, οι οποίες, έπειτα από σειρά διοικητικών μέτρων, προέβησαν στην 
αφαίρεση της επιμέλειας του κοριτσιού από τους γονείς του μέχρις ότου συμπληρωθεί το 16ο 
έτος της ηλικίας του. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η Γερμανία και η Σλοβακία είναι τα 
μοναδικά κράτη μέλη της ΕΕ που απαγορεύουν την κατ’ οίκον διδασκαλία και θεωρεί ότι η 
κατάσταση αυτή αντιβαίνει στο πνεύμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου . Ως εκ τούτου, 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ι. Η αναφορά

Ο πρώτος αναφέρων και η σύζυγός του ήρθαν αντιμέτωποι με τη σχολική αποτυχία της κόρης 
τους Melissa (τρίτη εκ των αναφερόντων) στο δημόσιο σχολείο που φοιτούσε στη Γερμανία 
(Βαυαρία). Συγκεκριμένα, η Melissa επανέλαβε ένα σχολικό έτος επειδή απέτυχε σε δύο 
μαθήματα (μαθηματικά και λατινικά). Για να την απαλλάξουν από την εκ νέου 
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παρακολούθηση ολόκληρης της σχολικής ύλης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι γονείς 
της αποφάσισαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή της κατ’ οίκον. Άλλωστε, οι αναφέροντες 
είναι ένθερμοι υποστηρικτές της κατ οίκον εκπαίδευσης. Μολαταύτα, οι γερμανικές αρχές 
αρνήθηκαν να προσφέρουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα στην κόρη τους. Η υπηρεσία 
κοινωνικής πρόνοιας για τους νέους παρενέβη και, έπειτα από σειρά διοικητικών 
προειδοποιήσεων και από μια απόφαση του τοπικού δικαστηρίου που επικυρώθηκε από το 
Εφετείο, το παιδί απομακρύνθηκε δια της βίας από την πατρική του κατοικία, ενώ η 
επιμέλειά του ανατέθηκε σε ανάδοχη οικογένεια μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας του. 
Δεδομένου ότι η γερμανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την παράταση της επιμέλειας τέκνου σε 
ανάδοχη οικογένεια μετά το πέρας της εν λόγω ηλικίας, το κορίτσι επέστρεψε στο πατρικό 
του όταν συμπλήρωσε το 16ο έτος της ηλικίας του.

Παραθέτοντας μια σειρά επιχειρημάτων, οι αναφέροντες διαμαρτύρονται έντονα για την 
απαγόρευση της κατ’ οίκον εκπαίδευσης, για τη δια της βίας αφαίρεση της επιμέλειας της 
κόρης τους από τις διοικητικές και αστυνομικές αρχές και για την ανάθεση της επιμέλειας σε 
ανάδοχη οικογένεια, η διεύθυνση της οποίας μάλιστα δεν γνωστοποιήθηκε στους γονείς του 
κοριτσιού (διατήρησαν περιορισμένο δικαίωμα επίσκεψης σε διαφορετικό χώρο). 
Διαμαρτύρονται επίσης για το γεγονός ότι η κόρη τους, μετά από τη σχολική αποτυχία της, 
τοποθετήθηκε σε Hauptschule (Γυμνάσιο ή «Κύριο Σχολείο»), το οποίο θεωρούν ότι, ως 
τύπος σχολείου, ανήκει στην κατώτατη βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος στη 
Γερμανία. Τέλος, οι γονείς διαμαρτύρονται για την παροχή ψυχιατρικής φροντίδας τόσο στην 
κόρη τους όσο και στους ίδιους.

Οι αναφέροντες παραθέτουν και επικαλούνται μια σειρά διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 Άρθρο 6 – Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια
 Άρθρο 7 – Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
 Άρθρο 10 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
 Άρθρο 14 – Δικαίωμα εκπαίδευσης
 Άρθρο 20 – Ισότητα έναντι του νόμου
 Άρθρο 21 – Απαγόρευση διακρίσεων
 Άρθρο 22 – Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία
 Άρθρο 24 – Δικαιώματα του παιδιού
 Άρθρο 47 – Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου

Παραθέτουν και επικαλούνται επίσης ορισμένες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

 Άρθρο 8 – Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
 Άρθρο 9 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
 Άρθρο 14 – Απαγόρευση των διακρίσεων
 Πρόσθετον Πρωτόκολλον αριθ. 1: Άρθρο 2 – Δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι η Γερμανία και η Σλοβακία είναι τα μοναδικά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπουν την κατ’ οίκον εκπαίδευση και θεωρούν ότι η 
κατάσταση αυτή αντίκειται στο πνεύμα και στο γράμμα του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ως εκ τούτου, καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
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επιληφθεί της εν λόγω υπόθεσης.

Τέλος, οι αναφέροντες επισυνάπτουν στην αναφορά τους αντίγραφα της αλληλογραφίας τους 
με τις γερμανικές αρχές, καθώς επίσης και αντίγραφα των αποφάσεων των γερμανικών 
δικαστηρίων που επιλήφθηκαν της υπόθεσής τους.

II. Η θέση της Επιτροπής

Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της στις 11 
Φεβρουαρίου 2008, το κοινοτικό δίκαιο δεν περιλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις που θα 
μπορούσαν να υποχρεώσουν ένα κράτος μέλος να προβεί στην αντικατάσταση της 
υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης από την ιδιωτική κατ’ οίκον διδασκαλία. Πράγματι, το 
θέμα αυτό υπάγεται, αφενός, στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου, 
στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, ήτοι σε τομείς στους οποίους, βάσει του άρθρου 1491 της 
Συνθήκης, η Επιτροπή δύναται μόνον να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητά τους.

Επιπλέον, από τα έγγραφα της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα που 
ελήφθησαν εν προκειμένω από τις γερμανικές αρχές υπαγορεύθηκαν από λόγους που 
αφορούσαν την ιθαγένεια των αναφερόντων. Στην αντίθετη περίπτωση, θα εγείρονταν
ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα των εν λόγω αποφάσεων και μέτρων προς το άρθρο 12 
της Συνθήκης.

Η Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρεμβαίνει μόνον όταν μια παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Με άλλα 
λόγια, η κατάσταση που εξετάζεται θα πρέπει να παρουσιάζει ένα συνδετικό στοιχείο με το 
κοινοτικό δίκαιο. Εάν κάποιο πρόσωπο θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά 
του, όπως αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, δύναται να ασκήσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, εφόσον εξαντλήσει όλα τα εθνικά ένδικα μέσα. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
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Άρθρο 149 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
1. Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους,
σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση
του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία.
2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο:
— να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και της
διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών,
— να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της ακαδημαϊκής
αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών,
— να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
— να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των εκπαιδευτικών
συστημάτων των κρατών μελών,
— να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων,
— να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους
διεθνείς οργανισμούς σε θέματα παιδείας, και ειδικότερα με το Συμβούλιο της
Ευρώπης.
4. Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο:
— αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να
εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών,
— αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις.
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σχετικά με τη δυνατότητα αυτή παρέχονται στην εξής διεύθυνση: 
http://www.echr.coe.int/ECHR.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 
οποίο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

III. Συμπέρασμα

Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει στη 
συγκεκριμένη υπόθεση.


