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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0744/2007, adresată de Hubert Busekros, de naţionalitate germană, 
însoţită de două semnături, privind o interdicţie referitoare la şcolarizarea la 
domiciliu în Germania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul şi soţia acestuia au preferat, din motive educaţionale, să îşi educe fiica la 
domiciliu, lucru pe care autorităţile germane au refuzat să îl permită. Întrucât părinţii au 
refuzat să renunţe la şcolarizarea la domiciliu, autorităţile germane de protecţie a copilului au 
intervenit, iar în urma câtorva măsuri administrative, fiica lor a fost luată din casa părintească 
până la vârsta de 16 ani. Petiţionarul afirmă că Germania şi Slovacia sunt singurele state 
membre ale UE care nu permit şcolarizarea la domiciliu şi consideră că această situaţie este în 
conflict cu spiritul Cartei UE a drepturilor fundamentale şi cu Convenţia europeană a
drepturilor omului. În consecinţă, acesta solicită Parlamentului European să examineze cazul. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

„I. Petiţia

Primul petiţionar şi soţia acestuia s-au confruntat cu eşecul şcolar al fiicei lor Melissa (al 
treilea petiţionar) în cadrul şcolii publice pe care aceasta o frecventa în Germania (Bavaria). 
Mai precis, Melissa a fost nevoită să repete un an din cauza eşecului la două materii 
(matematică şi latină). Pentru a evita repetarea tuturor materiilor şcolare din cursul unui an, 
părinţii săi au deci să apeleze la şcolarizarea la domiciliu. De altfel, petiţionarii sunt adepţi 
fervenţi ai şcolarizării la domiciliu. Autorităţile germane au refuzat însă să permită această 
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posibilitate de şcolarizare. Serviciul de asistenţă socială pentru tineret a intervenit şi, în urma 
unor avertismente administrative şi a unei hotărâri a tribunalului local, confirmată de Curtea 
de Apel, fata a fost luată împotriva voinţei ei din casa părintească şi încredinţată unei familii
de îngrijire temporară până la vârsta de 16 ani. Întrucât legea germană nu autorizează 
prelungirea şederii copilului într-o familie de îngrijire temporară după această vârstă, fata a 
revenit în casa părintească după ce a împlinit 16 ani.

Printr-o lungă serie de argumente, petiţionarii protestează energic împotriva interdicţiei de 
şcolarizare la domiciliu, împotriva luării cu forţa a fiicei lor de către autorităţile administrative 
şi de poliţie şi împotriva plasării acesteia într-o familie de îngrijire temporară a cărei adresă nu 
a fost nici măcar cunoscută de părinţii fetei (aceştia au dispus de un drept de vizită limitat, 
vizitele desfăşurându-se într-un alt loc). Petiţionarii protestează şi împotriva plasării fiicei lor, 
după eşecul şcolar, într-o Hauptschule, instituţie pe care ei o consideră ca fiind cel mai 
neperformant tip de şcoală din Germania. În cele din urmă, petiţionarii protestează împotriva 
îngrijirilor psihiatrice acordate din abundenţă lor şi Melissei.

Petiţionarii citează şi invocă o serie întreagă de dispoziţii ale Cartei Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene:

 Articolul 6, Dreptul la libertate şi la siguranţă
 Articolul 7, Respectarea vieţii private şi de familie
 Articolul 10, Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
 Articolul 14, Dreptul la educaţie
 Articolul 20, Egalitatea în faţa legii
 Articolul 21, Nediscriminarea
 Articolul 22, Diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică
 Articolul 24, Drepturile copilului
 Articolul 47, Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil.

De asemenea, petiţionarii citează şi invocă o serie de dispoziţii ale Convenţiei europene a 
drepturilor omului:

 Articolul 8, Dreptul la respectarea vieţii private si de familie
 Articolul 9, Libertatea de gândire, de conştiinţă si de religie
 Articolul 14, Interzicerea discriminării
 Protocolul adiţional nr.1 – articolul 2, Dreptul la instruire.

Petiţionarii afirmă că Germania şi Slovacia sunt singurele state membre ale Uniunii Europene 
care nu permit şcolarizarea la domiciliu şi consideră că această situaţie este în conflict cu 
spiritul şi litera Cartei UE a Drepturilor Fundamentale şi cu Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. În consecinţă, aceştia solicită Parlamentului European să se ocupe de 
acest caz.

În plus, petiţionarii au anexat la petiţia formulată copii ale corespondenţei purtate cu 
autorităţile germane, precum şi copii ale hotărârilor judecătoreşti pronunţate de tribunalele 
germane sesizate în această cauză.

II. Poziţia Comisiei
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După cum a afirmat Comisia Europeană în comunicarea sa din 11 februarie 2008, nu există în 
dreptul comunitar nicio dispoziţie restrictivă care să oblige un stat membru să înlocuiască 
instruirea şcolară obligatorie cu cea privată la domiciliu. Într-adevăr, acest lucru ţine, pe de o 
parte, de organizarea sistemului educaţional, iar, pe de altă parte, de conţinutul 
învăţământului, domenii pentru care Comunitatea, în temeiul articolului 1491 din tratat, nu 
poate decât susţine şi completa acţiunile statelor membre pe care trebuie, în schimb, să le 
respecte în totalitate.

În plus, nu reiese din dosar că deciziile şi măsurile luate de autorităţile germane în acest caz 
au fost motivate de naţionalitatea petiţionarilor, ceea ce ar fi putut să reprezinte o problemă
din perspectiva compatibilităţii cu articolul 12 din tratat.

Comisia nu dispune de competenţa generală pentru a interveni în cazuri individuale de 
încălcare a drepturilor fundamentale. Ea poate interveni numai în cazul în care încălcarea 
drepturilor fundamentale are loc în cadrul dreptului comunitar. Altfel spus, situaţia în discuţie 
trebuie să dispună de un element de legătură cu dreptul comunitar. În cazul în care o persoană 
consideră că drepturile sale fundamentale prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului au fost lezate, aceasta poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după 
epuizarea tuturor căilor de recurs interne. Toate informaţiile utile cu privire la această 
posibilitate pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.echr.coe.int/ECHR. Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, nu este o instituţie a Uniunii Europene, ci a 
Consiliului Europei. 

III. Concluzie

Ţinând seama de cele expuse mai sus, Comisia nu poate interveni în acest caz.”

                                               
1

Articolul 149 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
(1) Comunitatea contribuie la dezvoltarea unei educaţii de calitate, prin încurajarea cooperării dintre
statele membre şi, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea şi completarea acţiunii acestora,
respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre faţă de conţinutul învăţământului şi de
organizarea sistemului educaţional, precum şi diversitatea lor culturală şi lingvistică.
(2) Acţiunea Comunităţii urmăreşte:
— să dezvolte dimensiunea europeană a educaţiei şi, în special, prin învăţarea şi răspândirea
limbilor statelor membre;
— să favorizeze mobilitatea studenţilor şi a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoaşterii
universitare a diplomelor şi a perioadelor de studiu,
— să promoveze cooperarea dintre instituţiile de învăţământ;
— să dezvolte schimbul de informaţii şi de experienţă privind problemele comune sistemelor
educaţionale din statele membre;
— să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri şi de formatori socio-educativi;
— să încurajeze dezvoltarea educaţiei la distanţă.
(3) Comunitatea şi statele membre favorizează cooperarea cu ţările terţe şi cu organizaţiile
internaţionale care au competenţe în domeniul educaţiei şi, în special, cu Consiliul Europei.
(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menţionate de prezentul articol, Consiliul adoptă:
— acţiuni de încurajare, cu excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de lege şi a normelor
administrative ale statelor membre, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor;
— recomandări, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.


