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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0063/2011, внесена от Hanspeter Daragan, с германско гражданство, 
от името на Dagmar, Tilman, Moritz и Thomas Neubronner, относно 
образованието в домашни условия в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията действа от името на двама германски граждани, които желаят 
да образоват децата си у дома. Тъй като това не е позволено в Германия, бащата се е 
преместил заедно с децата във Франция, където това е възможно, а майката е останала в 
Германия, където извършва стопанска дейност. По финансови, икономически и 
социални причини обаче родителите отново обмислят възможността да живеят заедно 
като семейство в Германия, което означава, че ще се наложи да изпратят децата си на 
училище съгласно германския закон. Вносителят твърди, че германското 
законодателство за задължителност на училищното образование прави невъзможно 
връщането на бащата и децата в Германия, а това представлява ограничаване на 
правото на движение на работници, както и на правото на установяване в рамките на 
Съюза. Вносителят съответно желае да му бъде предоставена информация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2011 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Петицията поставя отново въпроса за обучението в домашни условия 
(„homeschooling“), който беше разгледан в преписки № 477/2007 и 744/2007. Поради 
това Комисията препраща към съобщенията, които е изпратила на комисията по 
петиции на Европейския парламент във връзка със споменатите преписки.
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Новите елементи на настоящата преписка могат да бъдат обобщени по следния начин:

a) Фактическият елемент — а именно, че вносителят на петицията, след отказа на 
германските органи да допуснат детето му да се обучава в домашни условия (вместо да 
посещава училище), е избрал Франция като място за обучение на детето си — страна, в 
която домашното образование е позволено, и сам се е преместил с детето си там. 
Проблемът възниква отново впоследствие, когато поради финансови, семейни и други 
причини вносителят на петицията възнамерява да се върне с детето си в Германия. 
Действително тази страна не допуска домашното образование, с редки изключения, и 
налага децата да бъдат изпращани на училище.

б) Юридическият елемент — а именно, аргумента на вносителя на петицията, 
който той извежда от правото на свободно движение на хората. Той твърди, че като 
иска да се завърне от една страна, в която детето му е било обучавано в домашни 
условия (Франция), и като няма вече същата възможност в страната, в която се завръща 
(Германия), той се сблъсква с проблем, представляващ нарушаване на правото на 
свободно движение на хора, което германските органи извършват спрямо него.

Комисията счита, че изложените елементи не следва да водят до това, тя да трябва да 
преразгледа становището си, според което не съществува разпоредба от правото на 
Съюза, което да задължи в някои случаи дадена държава членка да замени 
задължителното училищно образование с частно образование в домашни условия. 
Действително, от една страна, този въпрос попада в сферата на организацията на 
образователната система, а от друга, в сферата на образователното съдържание —
области, в които по силата на член 165 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (идентичен в това отношение с член 149 от Договора за ЕО, който 
той заменя) Европейският съюз може само да подкрепя и допълва действията на 
държавите членки, но в замяна на това трябва да зачита изцяло тяхната отговорност.

И накрая, Комисията информира комисията по петиции, че по отношение на 
образованието бе подет политически диалог с държавите членки въз основа на 
член 165, четвърта алинея от ДФЕС и че същите имат възможност да използват 
предоставената рамка за обмен на добри практики и да дискутират по теми, чието 
разглеждане считат за подходящо. Всичко това се извършва въз основа на съвместно 
одобрени цели и показатели в области, определени със съгласието на държавите 
членки.


