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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0744/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hubert 
Busekros un kam pievienoti 2 paraksti, par mājas apmācības aizliegumu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva izglītojošu iemeslu dēļ ir izvēlējušies izglītot savu 
meitu mājās, un Vācijas iestādes ir atteikušās to atļaut. Tā kā vecāki atteicās pārtraukt mājas 
apmācību, Vācijas jaunatnes labklājības iestādes iejaucās un pēc vairākiem administratīviem 
pasākumiem meita tika aizvesta no vecāku mājām līdz viņas 16. dzimšanas dienai. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācija un Slovākija ir vienīgās ES dalībvalstis, kurās 
nav atļauta mājas apmācība, un uzskata, ka šī situācija ir pretrunā ES Pamattiesību hartas un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas burtam un garam. Tādēļ viņš aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

„I. Lūgumraksts

Pirmajam no lūgumraksta iesniedzējiem un viņa sievai nācās saskarties ar neveiksmi, ko viņu 
meita Melissa (trešā no lūgumraksta iesniedzējiem) cieta valsts skolā, kuru viņa apmeklēja 
Vācijā (Bavārijā). Konkrētāk, Melissa palika uz otru gadu, jo nespēja nokārtot divus mācību 
priekšmetus (matemātika un latīņu valoda). Lai novērstu to, ka viņai no jauna visu mācību 
gadu būtu jāapgūst visi mācību priekšmeti, viņas vecāki nolēma viņu izglītot mājās. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzēji ir dedzīgi mājas apmācības aizstāvji. Taču Vācijas iestādes liedza 
šādu iespēju viņu meitai. Iejaucās jaunatnes sociālās palīdzības dienests, un pēc vairākiem 
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administratīviem brīdinājumiem un vietējās tiesas sprieduma, ko apstiprināja apelācijas 
instances tiesa, meitu ar spēku aizveda no vecāku mājas un līdz 16 gadu vecumam aizbildnību 
pār viņu uzticēja audžuvecāku ģimenei. Tā kā Vācijas tiesību akti neļauj aizbildnību pār bērnu 
audžuvecāku ģimenē pagarināt pēc minētā vecuma, meita pēc savas 16. dzimšanas dienas 
atgriezās vecāku mājās.

Izvirzot daudz un dažādus argumentus, lūgumraksta iesniedzēji dedzīgi protestē pret mājas 
apmācības aizliegumu, pret to, ka administratīvās un policijas iestādes viņu meitu aizvedušas 
ar spēku, un pret tās nodošanu audžuvecāku ģimenei, kuras adresi meitas vecāki turklāt 
nezināja (viņiem tika saglabātas ierobežotas apmeklējuma tiesības kādā citā vietā). Viņi 
protestē arī pret to, ka viņu meita pēc minētās neveiksmes tika ievietota Hauptschule, ko viņi 
uzskata par viszemākās kategorijas skolu Vācijā. Visbeidzot, viņi protestē pret psihiatrisko 
aprūpi, kas tika sniegta meitai un viņiem pašiem.

Lūgumraksta iesniedzēji citē un atsaucas uz vairākiem Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
noteikumiem:

 6. pants, Tiesības uz brīvību un drošību;
 7. pants, Privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība;
 10. pants, Domu, pārliecības un ticības brīvība;
 14. pants, Tiesības uz izglītību;
 20. pants, Vienlīdzība likuma priekšā;
 21. pants, Diskriminācijas aizliegums;
 22. pants, Kultūru, reliģiju un valodu daudzveidība;
 24. pants, Bērnu tiesības;
 47. pants, Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu.

Viņi citē un atsaucas arī uz vairākiem Eiropas Cilvēktiesību konvencijas noteikumiem:
 8. pants, Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi;
 9. pants, Domu, apziņas un reliģijas brīvība;
 14. pants, Diskriminācijas aizliegums;
 Papildu protokols Nr. 1 – 2. pants, Tiesības uz izglītību.

Viņi norāda, ka Vācija un Slovākija ir vienīgās Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās nav 
atļauta mājas apmācība, un uzskata, ka šī situācija ir pretrunā ES Pamattiesību hartas un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas burtam un garam. Tādēļ viņi aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēji savam lūgumrakstam ir pievienojuši kopijas sarakstei ar 
Vācijas iestādēm, kā arī to spriedumu kopijas, ko pasludinājušas Vācijas tiesas, kuras 
izskatījušas šo lietu.

II. Komisijas nostāja

Kā Eiropas Komisija norādīja savā 2008. gada 11. februāra paziņojumā, Eiropas Savienības 
tiesību aktos nav neviena saistoša noteikuma, kas kādai dalībvalstij varētu likt obligāto skolas 
izglītību aizstāt ar privātu izglītošanu mājās. Šis jautājums, no vienas puses, attiecas uz 
izglītības sistēmas organizāciju un, no otras puses, uz izglītības saturu, tas ir, uz jomām, kurās 
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Kopiena saskaņā ar Līguma 149. pantu1 var tikai atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību, taču 
tai ir pilnībā jārespektē to atbildība.

Turklāt no lietas materiāliem neizriet, ka to lēmumu un pasākumu pamatā, ko Vācijas iestādes 
pieņēma šajā lietā, bijusi lūgumraksta iesniedzēju pilsonība, kuras dēļ varētu izvirzīt 
jautājumus par saderību ar Līguma 12. pantu.

Komisijai nav vispārējas kompetences iejaukties individuālos pamattiesību pārkāpšanas 
gadījumos. Tā var iejaukties tikai tad, ja pamattiesību pārkāpšana ir saistīta ar Kopienas
tiesībām. Citiem vārdiem, attiecīgajai situācijai jābūt kaut kādai saiknei ar Kopienas tiesību 
aktiem. Gadījumā, ja kāda persona uzskata, ka ir aizskartas tās pamattiesības, kas paredzētas 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, tā pēc tam, kad ir izlietotas visas iespējas vērsties valsts tiesās, 
var iesniegt prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Visa informācija par šo iespēju ir pieejama šādā 
adresē: http://www.echr.coe.int/ECHR. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kuras mītne ir Strasbūrā, ir 
nevis Eiropas Savienības iestāde, bet Eiropas Padomes iestāde. 

III. Secinājums
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija šajā lietā nevar iejaukties.”

                                               
1 Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 149. pants:
1. Veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un papildinot to rīcību, Kopiena sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, 
pilnīgi respektējot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un valodu dažādību.
2. Kopienas rīcības mērķi ir:
– attīstīt Eiropas dimensiju izglītībā, jo īpaši ar dalībvalstu valodu mācīšanu un popularizēšanu;
– veicināt studentu un mācībspēku mobilitāti, inter alia veicinot diplomu un mācību laika akadēmisku atzīšanu;
– sekmēt izglītības iestāžu sadarbību;
– attīstīt informācijas un pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas ir kopīgi dalībvalstu izglītības sistēmām;
– palīdzēt attīstīties jaunatnes apmaiņai un darbaudzinātāju apmaiņai;
– veicināt tālmācības attīstību.
3. Kopiena un dalībvalstis izglītības jomā sekmē sadarbību ar trešām valstīm un kompetentām starptautiskām organizācijām, jo īpaši ar 
Eiropas Padomi.
4. Lai palīdzētu sasniegt šajā pantā minētos mērķus, Padome:
– saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru un apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, paredz 
veicināšanas pasākumus, kas neietver dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu;
– pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem ieteikumus.


