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Tárgy: Hanspeter Daragan német állampolgár által Dagmar, Tilman, Moritz és 
Thomas Neubronner nevében benyújtott 0063/2011. számú petíció a 
németországi otthoni oktatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója két német állampolgárt képvisel, akik otthon szeretnék oktatni a 
gyermekeiket. Mivel Németországban ez tiltott, az apa Franciaországba költözött a 
gyerekekkel, ahol lehetséges az otthoni oktatás. Az anya Németországban maradt, ahol saját 
cége van. A szülők azonban anyagi, gazdasági és szociális megfontolásokból azt mérlegelik, 
hogy a család újra Németországban lakjon, ami azt jelentené, hogy a gyerekekre újra érvényes 
lenne a német tankötelezettség. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német tankötelezettség 
megakadályozza az apa és a gyerekek számára a Németországba való visszatérést, tehát 
akadályozza a munkavállalók szabad mozgását és a letelepedés szabadságát az Unió területén. 
A petíció benyújtója felvilágosítást kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. 05. 30.

Ez a petíció ismét felveti a 477/2007. és 744/2007. számú ügyekben már tárgyalt otthoni 
oktatás („homeschooling”) kérdését.
 A Bizottság ezért azokra a közleményekre hivatkozik, amelyeket az említett ügyekkel 
kapcsolatban az Európai Parlament Petíciós Bizottságához intézett.
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Az ügyben felmerült új tényelemek a következőkben foglalhatók össze:

(a) Az a tényelem, hogy a petíció benyújtója, miután a német hatóságok nem 
engedélyezték gyermeke otthoni oktatását, (annak iskolába küldése helyett) Franciaországot 
választotta gyermeke oktatásának helyéül  ahol engedélyezett az otthoni oktatás , és 
gyermekével oda költözött. A probléma azért merült fel ismét, mert pénzügyi, családi és 
egyéb problémák miatt a petíció benyújtója vissza kíván térni gyermekével Németországba. 
Németországban ritka kivételektől eltekintve nem engedélyezett az otthoni oktatás, és 
kötelező a gyermekeket iskolába járatni.

b) Egy jogi elem, vagyis a petíció benyújtójának az az érve, amelyet a személyek szabad 
mozgására alapít. Azt állítja, hogy mivel olyan országból kíván visszatérni, ahol a gyermeke 
otthoni oktatásban részesült (Franciaország), és mivel e lehetőség többé nem áll 
rendelkezésére abban az országban, ahová visszatér (Németország), az ő esetében a német 
hatóságok megsértették a személyek szabad mozgásának elvét.

A Bizottság úgy véli, hogy a fenti elemek következtében nem kell felülvizsgálnia azt az 
álláspontját, hogy nincs olyan uniós jogszabály, amely bizonyos esetekben arra kötelezhetne 
egy tagállamot, hogy a kötelező iskolai oktatást otthoni magánoktatással helyettesítse. E 
kérdés egyrészt az oktatási rendszer szervezeti felépítéséhez, másrészt az oktatás tartalmához 
tartozik, amely területeken az Európai Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
165. cikke értelmében – amely e tekintetben az EK-Szerződés 149. cikkével azonos, 
amelynek a helyébe lépett – csak támogathatja és kiegészítheti a tagállamok lépéseit, viszont 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania a hatáskörüket.

Végezetül pedig a Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot arról, hogy a tagállamokkal 
politikai párbeszédet alakítottak ki az oktatásról az EUMSZ 165. cikkének negyedik 
albekezdése alapján, és hogy a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a felkínált keretet a 
bevált gyakorlatok cseréjére, valamint az általuk arra érdemesnek ítélt témák megvitatására 
használják. Ez közösen elfogadott célkitűzések és vezérelvek alapján történik a tagállamokkal 
egyetértésben meghatározott területeken.


