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שלום  , כבסיס לכל קהילה, שאינן ניתנות לפגיעה או לוויתור, העם הגרמני מכיר בהיותן של זכויות אדם( 2. )כל רשות תהיה מחויבת להוקיר אותו ולהגן עליו. כבוד האדם לא ייפגע( 1: ")לחוק היסוד של גרמניה קובע1סעיף 
."וצדק בעולם

".לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה, כולם חוננו בתבונה ובמצפון. כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם: " קובע" הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם"ב1סעיף 

המממש בחירות "קובע חוק היסוד של גרמניה כי האדם הוא  פרט , בהגדרתו לערך כבוד האדם. לפיה בכבוד האדם טמון ערכו של הפרט האוטונומי, הפסיקה הגרמנית מסתמכת על תפיסתו הפילוסופית של עמנואל קאנט
(.הגדרת האובייקט)נגזר האיסור על המדינה להתייחס לאדם בתור אובייקט , מכך(. 357/05' מס, 2006בפברואר 15לענייני חוקה מיום הפדרליפסק דין של בית המשפט " )את האוטונומיה האישית שלו

מימוש האוטונומיה האישית בתוך חברה הופך  , מכאן. חייב להתיישב עם חירויותיהם של פרטים אחרים בחברהאישית החופש לאוטונומיה. האוטונומיה האישית כרוכה תמיד בסביבה הסוציאלית והחברתית, עם זאת
.להשתתפות בה

.חוק היסוד מסדיר גם את הזכויות הדמוקרטיות של האזרחים לשותפות בהחלטות, אם כן

31/66, 20/63' מס, 1968ביולי 29לענייני חוקה מיום הפדרליהחלטת בית המשפט –על אף שחלקן מוגבלות על ידי זכויות הוריות או מכוח מגבלות אחרות )הזכויות הקבועות בחוק היסוד תקפות גם לגבי ילדים ובני נוער 

(.ואילך119' עמ, 24, לענייני חוקההפדרליבית המשפט , 5/67-ו

.ולאפשר להם לממש זכויות אלה, הם להוקיר את זכויותיהם של ילדים ובני נוער לאוטונומיה אישית ולהשתתפות דמוקרטית, העקרונות העליונים עליהם שירותי הרווחה לילדים ונוער מושתתים, לפיכך

,  וכן אחריותם להגן על ילדים ובני נוער מפני אלימות, "(provision"ם לזכויות הילד מכנה "שאמנת האו)רכישת השכלה ושעות הפנאי , חינוך, ביטחון סוציאלי, השירותים לרווחת הילדים והנוער בתחומים כמו קידום הבריאות

"(.participation)"חייבים תמיד לבוא לידי מימוש תוך כיבוד זכויותיהם לאוטונומיה אישית ולהשתתפות , "(protection)"הזנחה וכל סיכון לשלומם , התעללות
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