
זכויות ההורה והילד  1.3.2

והמדינהההורים , היחסים בין הילדים

6סעיף. ילדים ובני נוער זקוקים להגנה ותמיכה במהלך התבגרותם על מנת שיוכלו להתפתח לאנשים החיים בחברה. של חוק היסוד6ההורה והילד מוסדרת בסעיף, בין המדינה( שיורית)הסובסידיאריתמערכת היחסים 

. בתנאי שהם שומרים על זכויות הילד, הורים יכולים למלא חובה זו על פי השקפתם, על פי רוב. אשר מחובתם החוקית להבטיח את הטיפול בילדים ולדאוג לחינוכם, מטיל את האחריות העיקרית לכך על ההורים2פסקה 

היא מקבלת על עצמה את (: שיוריות)הסובסידיאריותעל פי עקרון עירניהמדינה לוקחת על עצמה את התפקיד של שומר . זכותו של ההורה היא אפוא זכות יסוד אלטרואיסטית המשרתת את טובת הילד והיא משנית לה

המדינה מחויבת להתערב תוך שימוש  . באמנה האירופית לזכויות האדם מסדיר את הזכות לכבוד חיי המשפחה8סעיף. ובה בעת שומרת על מילוי תפקידם, כפי שזו מעוגנת בחוק, האוטונומיה של ההורים לגידול ילדיהם

(  או אינם מסוגלים לקיים)במידה והם אינם מקיימים , דהיינו, לגדל את ילדיהם כך שיהפכו לאנשים עצמאיים החיים בחברה בהתאם לנורמות החברתיות( או יכולים)באמצעי תמיכה או פיקוח רק אם הורים אינם מצליחים 

,  כאשר טובת הילד נמצאת בסכנה. בחוק היסוד מבטיח את זכותם של ילדים ובני נוער לקבלת טיפול וחינוך הורי מטעם מדינה2פסקה 6בחוק היסוד לבין סעיף1פסקה 2השילוב בין סעיף. את זכויותיהם וחובותיהם
.המדינה רשאית להתערב ביחסי ההורה והילד המוגנים בחוק היסוד
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להלן  . התפתחותם והשכלתם, כים הקשורים בחינוכםהליבקודקס האזרחי הגרמני ובספר החוקים הסוציאלי השמיני נקבעו גם זכויות שנועדו להבטיח ולתמוך בגדילתם של ילדים ובני נוער ולפקח על הת, בחוק היסוד
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