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Temats: Lūgumraksts Nr. 0063/2011, ko Dagmar, Tilman, Moritz un Thomas 
Neubronner vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hanspeter Daragan, 
par mājmācību Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs rīkojas divu Vācijas valstspiederīgo vārdā, kuri vēlas izglītot savus 
bērnus mājās. Tā kā mājmācība Vācija nav atļauta, tēvs ar bērniem pārcēlās uz Franciju, kur 
šāda iespēja pastāv, kamēr māte palika Vācijā, kur viņa vada uzņēmumu. Tomēr finansiālu, 
ekonomisku un sociālu iemeslu dēļ vecāki atkal domā dzīvot kopā kā ģimene Vācijā, bet tad 
viņiem būtu jāsūta viņu bērni skolā saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas tiesību akti par obligāto izglītību neļauj tēvam ar bērniem 
atgriezties Vācijā, kas ir darba ņēmēju pārvietošanās un brīvības veikt uzņēmējdarbību 
Eiropas Savienībā ierobežojums. Viņš lūdz sniegt paskaidrojumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Šajā lūgumrakstā no jauna tiek izvirzīts jautājums par mājmācību („homeschooling”), kas tika 
izskatīts lietās Nr. 477/2007 un Nr. 744/2007. Tāpēc Komisija atsaucas uz paziņojumiem, ko 
tā ir adresējusi Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai saistībā ar iepriekš minētajām 
lietām.

Šīs lietas jauno elementu kopsavilkums ir šāds.
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a)   Faktuālais elements — lūgumraksta iesniedzējs pēc tam, kad bija saņēmis Vācijas 
iestāžu atteikumu piekrist viņa bērna mājmācībai (tā vietā, lai viņu sūtītu skolā), par sava 
bērna izglītības vietu izvēlējās Franciju — valsti, kurā mājmācība ir atļauta, un kopā ar savu 
bērnu pārcēlās uz turieni. Problēma no jauna radās vēlāk, kad finansiālu, ģimenes un citu 
iemeslu dēļ lūgumraksta iesniedzējs bija nodomājis ar savu bērnu atgriezties Vācijā. Proti, 
šajā valstī mājmācība, izņemot retus gadījumus, nav atļauta, un bērni ir jāsūta skolā.

b)  Juridiskais elements — arguments, ko lūgumraksta iesniedzējs balsta uz personu brīvu 
pārvietošanos. Viņš apgalvo, ka, vēloties atgriezties no valsts, kurā viņa bērns saņēma 
mājmācību (Francija), un nespējot to īstenot valstī, kurā viņš ierodas (Vācija), viņš saskaras ar 
personu brīvas pārvietošanās pārkāpuma problēmu, kurā vainojamas Vācijas iestādes.

Komisija uzskata, ka iepriekš minēto faktu dēļ tai nav jāpārskata sava nostāja, saskaņā ar kuru 
nav neviena Savienības tiesību noteikuma, kas dažos gadījumos varētu dalībvalstīm likt 
aizstāt obligāto skolas izglītību ar privāto mājmācību. Šis temats skar, pirmkārt, izglītības 
sistēmas organizāciju un, otrkārt, mācību saturu — jomas, kurās Eiropas Savienība saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbības 165. pantu (kas šajā ziņā ir identisks EK līguma 
149. pantam, ko ar to aizstāja) var tikai atbalstīt un papildināt dalībvalstu rīcību, taču 
Savienībai pilnībā jārespektē dalībvalstu atbildība.

Visbeidzot, Komisija informē Lūgumrakstu komiteju, ka, pamatojoties uz LESD 165. panta 
ceturto daļu, saistībā ar izglītības jautājumiem ar dalībvalstīm ir attīstīts politiskais dialogs un 
tām ir pieejams lietošanai ietvars, kura mērķis ir nodrošināt paraugprakses apmaiņu un to 
tēmu apspriešanu, kuras dalībvalstu skatījumā ir jāpārrunā. Tas tika izdarīts, pamatojoties uz 
mērķiem un standartiem, par kuriem ir bijusi vienošanās jomās, kas noteiktas saskaņā ar 
dalībvalstu nostāju.


