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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0744/2007, ippreżentata minn Hubert Busekros, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, b’żewġ firem oħra, dwar il-projbizzjoni tat-tagħlim fid-djar fil-
Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u martu kienu ippreferew għal raġunijiet edukattivi li jagħtu edukazzjoni lill-
binthom fid-dar, li hija xi ħaġa li l-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutaw li jippermettu. Peress li l-
ġenituri rrifjutaw li jabbandunaw it-tagħlim f’darhom, l-awtoritajiet Ġermaniżi għall-ħarsien 
tal-minorenni intervenew u, wara għadd ta’ miżuri amministrattivi, it-tifla ttieħdet mid-dar tal-
ġenituri sakemm tagħlaq 16-il sena. Il-petizzjonant jiddikjara li l-Ġermanja u s-Slovakkja 
huma l-uniċi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea li ma jippermetux it-tagħlim fid-dar, u jqis li 
din is-sitwazzjoni tmur kontra l-ispirtu u l-ittra tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u 
tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Għalhekk jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jittratta din il-kwistjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

“I. Il-petizzjoni

L-ewwel wieħed mill-petizzjonanti u martu ffaċċjaw falliment skolastiku ta’ binthom Melissa 
(it-tielet mill-petizzjonanti) fl-iskola pubblika li kienet taddendi fil-Ġermanja (Bavarja). 
B’mod aktar preċiż, Melissa rrepetiet sena, minħabba li m’għaddietx minn żewġ suġġetti (il-
Matematika u l-Latin). Sabiex jiffrankawlha li terġa’ ssegwi s-suġġetti skolastiċi kollha matul 
is-sena sħiħa, il-ġenituri tagħha ddeċidew li jgħallmuha f’darhom. Barra minn hekk, il-
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petizzjonanti huma difensuri qawwija tat-tagħlim fid-dar. Madanakollu, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi rrifjutaw din l-għażla lit-tifla. Is-servizz tal-assistenza soċjali għaż-żgħażagħ
intervjena u, wara għadd ta’ twissijiet amministrattivi u sentenza tal-qorti lokali, ikkonfermata 
mill-Qorti tal-Appell, it-tifla tneħħiet bil-forza mid-dar tal-ġenituri u l-kustodja tagħha 
ingħatat lil familja tar-rispett, sakemm tagħlaq is-16-il sena. Peress li l-liġi Ġermaniża ma 
tħallix l-estensjoni tal-kustodja tal-minuri fil-familja tar-rispett wara dik l-età, it-tifla, wara li 
għalqet is-16-il sena, marret lura fid-dar tal-ġenituri tagħha.

B’għadd twil ta’ argumenti, il-petizzjonanti jilmentaw b’mod qawwi dwar il-projbizzjoni tat-
tagħlim fid-dar, it-tneħħija bil-forza ta’ binthom mill-awtoritajiet amministrattivi u mill-
pulizija u t-tqegħid tagħha f’familja tar-rispett li, barra minn hekk, il-ġenituri tat-tifla ma 
kinux jafu l-indirizz tagħha (huma żammew id-dritt ta’ żjara limitat u li sar f’post ieħor). 
Jilmentaw ukoll dwar il-fatt li binthom tqiegħdet, wara l-falliment tagħha, f’Hauptschule, li 
jqisu bħala t-tip ta’ skola mill-kategorija l-iktar baxxa fil-Ġermanja. Fl-aħħar nett, jilmentaw 
dwar il-kura psikjatrika mogħtija lit-tifla u lilhom stess.

Il-petizzjonanti jikkwotaw u jinvokaw għadd ta’ dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE:

 L-Artikolu 6, Id-Dritt għall-ħelsien u s-sigurtà
 L-Artikolu 7, Il-Ħarsien tal-ħajja privata u tal-familja
 L-Artikolu 10, Il-Libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon
 L-Artikolu 14, Id-Dritt għall-edukazzjoni
 L-Artikolu 20, L-Ugwaljanza bi dritt 
 L-Artikolu 21, In-non-diskriminazzjoni 
 L-Artikolu 22, Id-Diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika
 L-Artikolu 24, Id-Drittijiet tal-minuri
 L-Artikolu 47, Id-Dritt għar-rimedju effettiv u għall-aċċess għall-tribunal imparzjali.

Jikkwotaw u jinkovaw ukoll bosta dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem:

 L-Artikolu 8, Id-Dritt tal-ħarsien tal-ħajja privata u tal-familja
 L-Artikolu 9, Il-Libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon
 L-Artikolu 14, Il-Projbizzjoni tad-diskriminazzjoni
 Il-Protokoll addizzjonali nru. 1 – Artikolu 2, Id-Dritt għat-tagħlim.

Jiddikkjaraw li l-Ġermanja u s-Slovakkja huma l-uniċi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea li 
ma jħallux l-edukazzjoni fid-dar u jqisu li din is-sitwazzjoni tmur kontra l-kelma u l-ispirtu
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u tmur kontra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem. Għaldaqstant jistiednu lill-Parlament Ewropew biex jieħu r-
responsabbiltà ta’ din il-kwistjoni.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanti jehemżu mal-petizzjoni tagħhom kopji tal-korrispondenza 
tagħhom mal-awtoritajiet Ġermaniżi, kif ukoll kopji tas-sentenzi tal-qrati Ġermaniżi li 
quddiemhom tressqet il-kawża.

II. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni
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Bħalma l-Kummissjoni Ewropea stipulat waqt l-avviż tagħha tal-11 ta’ Frar 2008, m’hemmx 
dispożizzjoni restrittiva, bi dritt l-Unjoni Ewropea, li tista’ tobbliga Stat Membru biex 
jissostitwixxi t-tagħlim obbligatorju fl-iskola bl-edukazzjoni privata fid-dar. Fil-fatt, din il-
kwistjoni, min-naħa taqa’ taħt l-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva u mill-oħra taħt il-
kontenut tat-tagħlim, oqsma li l-Komunità, skont l-Artikolu 1491 tat-Trattat, ma tistax ħlief 
tappoġġa u tikkomplimenta l-approċċ tal-Istati Membri iżda, bil-kontra, trid kompletament 
tħares ir-responsabiltà tagħhom.

Barra minn hekk, mir-reġistru ma jirriżultax li d-deċiżjonijiet u l-miżuri li ttieħdu mill-
awtoritajiet Ġermaniżi f’din il-kwistjoni kellhom bħala mottiv in-nazzjonalità tal-
petizzjonanti, li seta’ qajjem kwistjonijiet ta' kompatibiltà mal-Artikolu 12 tat-Trattat.

Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza ġenerali biex tintervjeni f’każijiet individwali ta’ 
ksur tad-Drittijiet Fundamentali. Hija tista’ tintervjeni biss meta ksur tad-Drittijiet 
Fundamentali jsir fil-qafas tal-liġi Komunitarja. Fi kliem ieħor, is-sitwazzjoni msemmija trid 
tippreżenta element ta’ rabta mal-liġi Komunitarja. F’każ fejn persuna tqis li d-drittijiet 
fundamentali tagħha previsti fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ġew 
miksura, hija tista’ tippreżenta appell quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, wara 
li tkun eżawriet il-mezzi ġudizzjarji nazzjonali kollha. L-informazzjoni utli kollha dwar din l-
aħħar għażla tista’ tinstab fis-sit li ġej: http://www.echr.coe.int/ECHR.  Il-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem, li għandha s-sede tagħha fi Strasburgu, mhijiex istituzzjoni tal-Unjoni 
Ewropea, iżda tal-Kunsill tal-Ewropa. 

III. Konklużjoni

B’konsiderazzjoni ta’ dak li ntqal qabel, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f’din il-
kwistjoni.” 

                                               
1

L-Artikolu 149 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea :
1. Il-Komunità tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità billi tħeġġeġ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u, jekk 
jinħtieġ, billi tappoġġa u tikkomplimenta l-approċċ tagħhom billi tħares kompletament ir-responsabiltà tal-Istati Membri għall-
kontenut tat-tagħlim u tal-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva kif ukoll id-diversità kulturali u lingwistika tagħhom.
2. L-azzjoni tal-Komunità timmira:
— li tiżviluppa d-dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni, l-aktar bit-tagħlim u t-tixrid tal-lingwi tal-Istati Membri,
— li tiffavorixxi l-mobiltà tal-istudenti u tal-għalliema, anki billi tħeġġeġ ir-rikonoxximent akkademiku taċ-ċertifikati u tal-perjodi ta’ 
studju,
— li tippromwovi l-koperazzjoni bejn l-istabbilimenti tat-tagħlim,
— li tiżviluppa l-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ esperjenzi dwar il-kwistjonijiet komuni għas-sistemi tal-edukazzjoni tal-Istati 
Membri,
— li tiffavorixxi l-iżvilupp tal-iskambji taż-żgħażagħ u tal-persuni involuti fil-qasam soċjo-edukattiv,
— li tħeġġeġ l-iżvilupp tal-edukazzjoni mill-bogħod.
3. Il-Komunità u l-Istati Membri jiffavorixxu l-koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fil-
qasam tal-edukazzjoni, u b’mod partikoalri mal-Kunsill tal-Ewropa.
4. Biex jikkontribbwixxi għat-twettiq tal-għanijiet immirati għall-Artikolu preżenti, il-Kunsill jadotta:
— azzjonijiet ta’ inkoraġġiment,minbarra kull armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolamentari tal-Istati Membri, 
b’azzjoni f’konformità mal-proċedura mmirata għall-Artikolu 251 u wara konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u l-Kumitat għar-Reġjuni, 
— xi rakkomandazzjonijiet, b’deċiżjoni għall-maġġoranza kwalifikata fuq proposta tal-Kummissjoni.


