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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0744/2007, którą złożył Hubert Busekros (Niemcy), z dwoma podpisami, 
w sprawie obowiązującego w Niemczech zakazu kształcenia w domu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i jego żona woleli kształcić córkę w domu, jednak władze niemieckie nie 
zezwoliły na takie rozwiązanie. Ponieważ rodzice nie zgodzili się zrezygnować z kształcenia 
w domu, interweniował niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży, który po zastosowaniu 
pewnych środków administracyjnych, doprowadził do usunięcia dziewczynki z domu 
rodziców do ukończenia szesnastego roku życia. Składający petycję oświadcza, że Niemcy 
i Słowacja są jedynymi państwami członkowskimi UE, które nie zezwalają na kształcenie 
w domu, oraz uważa, że zaistniała sytuacja jest sprzeczna z duchem i literą Karty praw 
podstawowych UE i europejskiej konwencji praw człowieka. W związku z tym składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do zbadania tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję wraz z małżonką stanęli w obliczu problemu niepowodzeń szkolnych ich 
córki Melissy (trzecia z osób składających petycję) w szkole państwowej, do której 
uczęszczała w Niemczech (Bawaria). Melissa musiała powtarzać rok, ponieważ nie zaliczyła 
dwóch przedmiotów (matematyki i łaciny). Aby uwolnić ją od konieczności uczenia się od 
nowa wszystkich przedmiotów szkolnych przez cały rok, rodzice zadecydowali, że będą ją 
kształcić w domu. Trzeba nadmienić, że składający petycję są zagorzałymi zwolennikami 
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kształcenia w domu. Władze niemieckie odmówiły jednak dziewczynce takiej możliwości. 
Wskutek interwencji pomocy społecznej dla młodzieży do rodziców skierowano szereg 
ostrzeżeń administracyjnych, sąd lokalny wydał wyrok, potwierdzony następnie przez sąd 
apelacyjny, po czym dziewczynka została siłą usunięta z rodzinnego domu, a opiekę nad nią 
do chwili ukończenia 16 roku życia powierzono rodzinie zastępczej. Ponieważ prawo 
niemieckie nie zezwala na przedłużenie opieki rodziny zastępczej nad dzieckiem, które 
osiągnęło ten wiek, po ukończeniu 16 roku życia dziewczynka wróciła do domu rodziców.

Przedstawiając długą listę argumentów, składający petycję wyrażają zdecydowany sprzeciw 
wobec zakazu kształcenia w domu, odebrania im córki siłą przez organy administracyjne 
i policyjne i umieszczenia jej w rodzinie zastępczej, której adresu nie znali (zachowali 
ograniczone prawo do odwiedzin w innym miejscu). Wyrażają też sprzeciw wobec faktu, że 
córka po swoich niepowodzeniach została umieszczona w szkole typu Hauptschule, którą 
uważają za szkołę najniższej kategorii w Niemczech. Wyrażają wreszcie sprzeciw wobec 
objęcia ich córki i ich samych opieką psychiatryczną.

Składający petycję cytują i przywołują szereg przepisów Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej:

 Artykuł 6 – Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 Artykuł 7 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego,
 Artykuł 10 – Wolność myśli, sumienia i religii,
 Artykuł 14 – Prawo do nauki,
 Artykuł 20 – Równość wobec prawa,
 Artykuł 21 – Niedyskryminacja,
 Artykuł 22 – Różnorodność kulturowa, religijna i językowa,
 Artykuł 24 – Prawa dziecka,
 Artykuł 47 – Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu.

Cytują i przywołują także liczne postanowienia europejskiej konwencji praw człowieka:
 Artykuł 8 – Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 Artykuł 9 – Wolność myśli, sumienia i wyznania,
 Artykuł 14 – Zakaz dyskryminacji,
 Protokół dodatkowy nr 1 – artykuł 2, Prawo do nauki.

Składający petycję oświadczają, że Niemcy i Słowacja to jedyne państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, które nie dopuszczają możliwości kształcenia w domu. W ich opinii sytuacja ta 
jest sprzeczna z duchem i literą Karty praw podstawowych UE oraz europejską konwencją 
praw człowieka. Wzywają więc Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą.

Składający petycję załączają do niej kopie swojej korespondencji z władzami niemieckimi 
oraz kopie wyroków sądów niemieckich, do których zwrócono się w tej sprawie.

II. Stanowisko Komisji

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z dnia 11 lutego 2008 r. prawo wspólnotowe 
nie zawiera wiążącego przepisu, który mógłby zobowiązać państwo członkowskie do 
zastąpienia obowiązku szkolnego kształceniem prywatnym w domu. Sprawa ta dotyka 
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z jednej strony organizacji systemu edukacyjnego, a z drugiej – treści nauczania, dziedzin, 
w których, zgodnie z art. 1491 Traktatu, Wspólnota może jedynie wspierać i uzupełniać 
działania państw członkowskich, powinna natomiast w pełni szanować ich odpowiedzialność.

Ponadto z petycji i załączonych do niej dokumentów nie wynika, że decyzja i środki podjęte 
przez władze niemieckie w tej sprawie były umotywowane narodowością składających 
petycję, co mogłoby rodzić pytania dotyczące zgodności z art. 12 Traktatu.

Komisja nie ma ogólnych uprawnień do interwencji w indywidualnych przypadkach 
naruszenia praw podstawowych. Komisja może podejmować działania jedynie w przypadku, 
gdy naruszenie praw podstawowych ma miejsce w ramach prawa wspólnotowego. Innymi 
słowy, dana sytuacja powinna mieć związek z prawem wspólnotowym. W przypadku, gdy 
jakaś osoba uważa, że jej prawa podstawowe określone w europejskiej konwencji praw 
człowieka zostały naruszone, po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych 
może ona wnieść odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wszelkie informacje 
praktyczne dotyczące tej możliwości można znaleźć pod następującym adresem: 
http://www.echr.coe.int/ECHR. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu 
nie jest instytucją Unii Europejskiej, tylko Rady Europy.

III. Wniosek

W związku z powyższym Komisja nie może interweniować w tej sprawie.

                                               
1

Artykuł 149 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:
„1. Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami 
Członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując 
odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich 
różnorodność kulturową i językową.
2. Działanie Wspólnoty zmierza do:
— rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie i upowszechnianie języków Państw Członkowskich;
— sprzyjania mobilności studentów i nauczycieli, między innymi poprzez zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i 
okresów studiów;
— promowania współpracy między instytucjami edukacyjnymi;
— rozwoju wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych Państw Członkowskich;
— sprzyjania rozwojowi wymiany młodzieży i wymiany instruktorów społeczno-oświatowych;
— popieranie rozwoju kształcenia na odległość.
3. Wspólnota i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami 
międzynarodowymi w dziedzinie edukacji, zwłaszcza z Radą Europy.
4. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, Rada przyjmuje:
— środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw 
Członkowskich, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów;
— zalecenia, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji”.


