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RÉSZÉRE

Tárgy: Hubert Busekros, német állampolgár által benyújtott 744/2007. számú, további két 
aláírást tartalmazó petíció az otthoni oktatás németországi tilalmáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és felesége oktátási-nevelési okokból leánygyermekük oktatását otthon 
kívánták megoldani, amit azonban a német hatóságok nem engedélyeznek. Mivel a szülők 
nem szándékoztak felhagyni az otthoni oktatással, a német ifjúságvédelmi hatóságok 
közbeavatkoztak, és számos igazgatási intézkedést követően a gyermeket eltávolították a 
szülői otthonból mindaddig, amíg a gyermek be nem tölti 16. életévét. A petíció benyújtója 
szerint az uniós tagállamok közül csak Németország és Szlovákia nem engedélyezi az otthoni 
oktatást, és úgy véli, hogy ez a helyzet ellentétes az EU alapjogi chartájának és az emberi 
jogokról szóló európai egyezmény szellemével és tartalmával. Ezért felhívja az Európai 
Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. december 20-án. A Bizottságot tájékoztatás nyújtására 
kérték fel (az eljárási szabályzat 192. cikke (4) bekezdése alapján).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

„I. A petíció

A petíció első benyújtójának és házastársának Melissa nevű leányát (aki a petíció harmadik 
benyújtója) a német (bajorországi) állami iskolában folytatott tanulmányai során kudarcok 
érték. Egészen pontosan Melissának két tantárgyban (matematika és latin) elért gyenge 
eredménye miatt évet kellett ismételnie. Annak érdekében, hogy leányuknak ne kelljen egész 
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tanévben ismételten foglalkoznia minden tantárggyal, a szülők az otthoni tanulás mellett 
döntöttek. A petíció benyújtói egyébként is az otthoni oktatás lelkes védelmezői. A német 
hatóságok azonban a leány esetében ezt a lehetőséget megtagadták. A fiatalokat segítő 
szociális szolgálat közbelépett és bizonyos számú közigazgatási figyelmeztetés és a helyi 
bíróság ítélete után – amelyet a fellebbviteli bíróság is jóváhagyott – a leányt erővel elvitték 
otthonából és 16. születésnapjáig nevelőcsaládnál helyezték el. Mivel a német törvény ezen 
életkor betöltése után nem engedélyezi a gyermekek nevelőcsaládnál történő további 
elhelyezését, a leány 16. életévének betöltése után visszatért a szülői házba.

A petíció benyújtói számos érvet felsorakoztatva erőteljesen tiltakoznak az otthoni oktatás 
tilalma, a leány hatósági és rendőri segédlettel történt erőszakos elvitele, és nevelőcsaládnál 
való elhelyezése ellen, amelynek címét ráadásul nem közölték a leány szüleivel (csak 
korlátozott láthatási joguk volt, amelyet attól eltérő helyszínen gyakorolhattak). Tiltakoznak 
továbbá az ellen, hogy leányukat – iskolai kudarcai után – egy Hauptschuléba irányították, 
amely véleményük szerint Németországban a legalacsonyabb szintet képviseli. Végezetül 
tiltakoznak a leányuknak és nekik biztosított pszichiátriai gondozás ellen.

A petíció benyújtói az Európai Unió Alapjogi Chartájának igen sok rendelkezését felsorolják 
hivatkozásul:

 6. cikk - A szabadsághoz és biztonsághoz való jog
 7. cikk - A magán- és a családi élet tiszteletben tartása
 10. cikk - A gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság
 14. cikk - Az oktatáshoz való jog
 20. cikk - A törvény előtti egyenlőség
 21. cikk - A megkülönböztetés tilalma
 22. cikk - A kulturális, vallási és nyelvi sokféleség
 24. cikk - A gyermekek jogai
 47. cikk - A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog.

Szintén hivatkoznak az Emberi Jogok Európai Egyezményének alább felsorolt több 
rendelkezésére:

 8. cikk - A magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
 9. cikk - A gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság
 14. cikk - A megkülönböztetés tilalma
 1. sz. kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke - Az oktatáshoz való jog.

Kijelentik, hogy Németország és Szlovákia kivételével az Európai Unió valamennyi tagállama 
engedélyezi az otthoni oktatást, s úgy vélik, hogy ez a helyzet ellentétes az EU Alapjogi 
Chartájának betűjével és szellemével, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményével. 
Ezért felkérik az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzék a kérdéssel.

Végezetül a petíció benyújtói petíciójukhoz csatolják a német hatóságokkal folytatott 
levelezésük, valamint az üggyel foglalkozó német bíróságok ítéleteinek a másolatát.

II. A Bizottság álláspontja

Amint azt az Európai Bizottság 2008. február 11-i közleményében kijelentette, az Európai 
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Unió joga nem tartalmaz olyan kötelezően betartandó rendelkezést, amely valamely 
tagállamot arra kötelezhetné, hogy a kötelező iskolai oktatást otthoni oktatással váltsa fel. A 
kérdés ugyanis egyfelől az oktatási rendszer megszervezésével, másfelől az oktatás 
tartalmával kapcsolatos, s ezeken a területeken a Közösség a Szerződés 149. cikke1 alapján 
csak támogathatja és kiegészítheti a tagállamok tevékenységét, teljes mértékben tiszteletben 
tartva az erre vonatkozó felelősségüket.

Ezenkívül az ügy irataiból nem tűnik ki, hogy a német hatóságok által ebben ügyben hozott 
határozatok és intézkedések a petíció benyújtóinak nemzetiségi hovatartozásán alapultak 
volna, ami felvethetné a Szerződés 12. cikkével való összeférhetetlenség kérdését.

A Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy közbelépjen az alapjogok 
megsértésének egyedi eseteiben. Csak akkor léphet közbe, ha az alapjogok megsértése a 
közösségi jog keretein belül történik. Másképpen fogalmazva, a kérdéses helyzet valamely 
elemének kapcsolódnia kell a közösségi joghoz. Amennyiben valaki úgy véli, hogy az Emberi 
Jogok Európai Egyezményében előírt alapjogai sérültek, akkor – miután valamennyi nemzeti 
jogorvoslati lehetőséget kimerítette – beadvánnyal fordulhat az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához. Az utóbbi lehetőséggel kapcsolatos valamennyi érdemi információ megtalálható a 
következő címen: http://www.echr.coe.int/ECHR. A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok 
Európai Bírósága nem az Európai Unió, hanem az Európa Tanács intézménye.

III. Következtetés

A fentiek figyelembe vételével a Bizottság az ügyben nem léphet közbe.”

                                               
1

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 149. cikke:
1. A Közösség a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és kiegészítésével 
hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és 
szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket.
2. A Közösség fellépésének célja:
- az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban, különösen a tagállamok nyelveinek oktatása és terjesztése útján;
- a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzése, többek között az oklevelek és résztanulmányok tanulmányi célú 
elismerésének ösztönzésével;
- az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítása;
- a tagállamok oktatási rendszereit egyaránt érintő kérdésekre vonatkozó információ- és tapasztalatcsere fejlesztése;
- a fiatalok és a szociálpedagógusok csereprogramjainak ösztönzése;
- a távoktatás fejlesztésének ösztönzése.
3. A Közösség és a tagállamok erősítik az együttműködést harmadik országokkal és az oktatás területén hatáskörrel rendelkező 
nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal.
4. Annak érdekében, hogy hozzájáruljon az e cikkben említett célkitűzések eléréséhez, a Tanács:
- a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával 
folytatott konzultációt követően ösztönző intézkedéseket fogad el, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását;
- a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel ajánlásokat fogad el.


