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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0477/2007, внесена от Catherina Groeneveld, с ирландско 
гражданство, относно забраната за домашно обучение в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията пребивава временно в Германия заедно със своя съпруг от 
Южна Африка и децата си. По педагогически и семейни причини предпочита да 
осигури обучение на децата си у дома — нещо, което германските органи й отказват. 
Вносителката изтъква, че Германия е единствената държава-членка на Европейския 
съюз, която не разрешава частното домашно обучение. Според нея това е в разрез с 
духа и буквата на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно свободата на 
движение на работниците и служителите на територията на Общността. Съответно 
вносителката отправя искане към Парламента да разгледа въпроса.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителката е ирландска гражданка и пребивава временно в Германия със съпруга си 
— южноафриканец — и децата си. Вместо да бъде длъжна да води децата си, предвид 
задължителното училищно образование, в обществено или частно училище, признато 
от германските органи (в случая Land в Basse-Saxe), тя предпочита домашното 
обучение — форма, която според германските органи не съответства на законните 
национални изисквания, макар да е призната, както твърди вносителката на петицията, 
не само в родината й (Ирландия), но и във всички останали държави-членки.

Вносителката представя редица аргументи, сред които:
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 честата промяна на местопребиваването на семейството заради професията на 
съпруга й (инженер в авиокосмическата индустрия);

 приемственост в образованието на децата, които трябва да положат изпит в 
Ирландия за завършено средно образование; изпит, който ще им бъде трудно да 
издържат, ако приемствеността на обучението им е прекъсната от постъпването 
им в германската образователна система;

 алтернативното решение, т. е. постъпването на децата в международно училище 
в Германия, е било отхвърлено от семейството поради едновременно финансови 
и социални причини, а именно, за да им се даде възможност за повече контакти с 
местното общество — нещо, което международното училище, по мнение на 
вносителката, не би позволило; следователно, според нея, единственото
приемливо решение е домашното обучение;

 причини, свързани с мобилността на обучаващите се и свободното движение на 
работниците, които касаят също възможността за интеграция на семейството им 
в приемащата държава по най-подходящия за тях начин;

 причини, свързани с езиковото и културното разнообразие, което, според 
вносителката, домашното обучение благоприятства много повече, отколкото 
образованието, предоставяно в германските училища;

 причини, свързани с доклад на Обединените нации за правата на човека в 
областта на образованието, в който, както изглежда, Германия е приканена да 
осигури повече възможности за развитие на дистанционното и на домашното 
обучение.

В заключение, вносителката прилага към своята петиция копия от кореспонденцията си 
с германските органи, както и поредица документи относно плуралистичния подход в 
училищното образование в различни държави по света и заявява, че петицията й е 
подкрепена от двама членове на Европейския парламент: Kathy Sinnott, член на ЕП от 
избирателен район Южна Ирландия, от европейската парламентарна група 
Независимост/Демокрация; Hiltrud Breyer, германски член на ЕП, от европейската 
парламентарна група Verts/ALE.

Позиция на Комисията

Комисията удостоверява, че не съществува задължителна разпоредба в правото на 
Европейския съюз, която би могла да задължи държава-членка да замени училищното 
образование с частно домашно обучение. Наистина въпросът касае, от една страна, 
организацията на образователните системи, а от друга, съдържанието на учебния 
процес — области, в които по реда на член 1491 от Договора Общността може само да 
                                               
1

Член 149 от Договора за създаване на Европейската общност:
1. Общността допринася за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между 
държавите-членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита 
отговорностите на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи 
и тяхното културно и езиково разнообразие.
2. Действията на Общността целят:
- развиването на европейско измерение в образованието, особено чрез обучение и разпространение на езиците на 
държавите-членки,
- насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез стимулиране на академичното признаване 
на дипломи и срокове на обучение,
- насърчаване на сътрудничеството между образователните институции,
- развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите-
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подпомага и допълва действията на държавите-членки, но за сметка на това е длъжна да 
се съобразява напълно с техните отговорности.

Предвид горното Комисията не счита за приемливо да се намесва в разисквания 
относно обосноваността въобще на всеки от аргументите, изложени от вносителката; 
например:

 относно това дали развитието на социални контакти и интеграцията в местния 
обществен живот се способстват по-добре от домашното обучение или по-скоро 
от общото училищно обучение, включително в международните училища;

 относно това какви са различните условия и особености, предвидени от всяка 
държава-членка за домашното обучение като заместител на общото училищно 
обучение. Всъщност би се оказало, че домашното обучение се явява частен 
случай.

4. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Към досието бяха добавени допълнителни елементи, като на първо място това е 
експозе, представено на заседание на Комисията по петиции на 17 юли 2008 г. и , на 
второ място, сведение, предоставено от вносителя, в който се съобщава за нов случай 
на искане за домашно обучение в Германия, което също е било отхвърлено.

Експозето от 17 юли 2008 г. пред комисията по петиции, направено от вносителката, 
подкрепена от члена на ЕП, г-жа Kathy Sinnott, предизвика задълбочена дискусия. 
Забраната за домашно обучение в Германия беше оценена от някои членове на 
Парламента като неоправдана мярка, приложена спрямо ученик, член на семейство, 
което не разполага с други средства да осигури продължаващо и последователно 
обучение на децата си, които временно пребивават в Германия. Закон, датиращ от 1938 
г., в действителност представлява пречка за домашното обучение. Споменат беше 
примерът с други държави-членки на Европейския съюз, както и с други държави по 
света (напр. Съединените щати).

В известен смисъл вносителката призовава за равно третиране на германските деца, 
които живеят в чужбина и които, по мнението на вносителката, се възползват от 
възможностите на домашното обучение, и децата, произхождащи от други-държави-
членки и на които не се разрешава да бъдат обучавани от родителите си вкъщи 
(система на домашно обучение).

Все пак Комисията може единствено да потвърди изразената в първото си съобщение 
позиция, според която не съществува задължителна разпоредба в правото на 
Общността, която би могла да задължи при определени обстоятелства държава-членка 

                                                                                                                                                  
членки,
- насърчаване на развитието на младежкия обмен и обмена на социално-образователни инструктори,
- насърчаване на развитието на дистанционното образование.
3. Общността и държавите-членки поощряват сътрудничеството с трети страни и с компетентните международни 
организации в областта на обучението, в частност Съвета на Европа.
4. За да допринесе за постигането на целите по настоящия член, Съветът:
- като действа в съответствие с процедурата по член 251, след консултации с Икономическия и социален комитет и с 
Комитета на регионите, приема поощрителни мерки, с изключение на всякаква хармонизация на закони и подзаконови 
актове на държавите-членки,
- приема препоръки с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.
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да замени задължителното училищно образование с частно домашно обучение. 
Наистина въпросът касае, от една страна, организацията на образователната система, а 
от друга, съдържанието на учебния процес — области, в които по реда на член 149 от 
Договора може само да подпомага и допълва действията на държавите-членки, но за 
сметка на това е длъжна да се съобразява напълно с техните отговорности.

В заключение, в експозето си от 17 юли 2008 г. вносителката цитира разпоредба на 
член 149, параграф 2, алинея 4 от Договора, в съответствие с която действията на 
Общността целят развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са 
общи за образователните системи на държавите-членки. По тази причина тя призовава 
Европейския парламент и Комисията да действат в съответствие със собствените си 
отговорности, произтичащи от посочената разпоредба и следователно да насърчат 
Германия да започне диалог с организациите, гражданите и лицата, които търсят 
образователни алтернативи и да проучи опита на държавите от Европейския съюз в 
тази област.

Комисията информира комисията по петиции относно факта, че с държавите-членки 
беше проведен диалог по въпросите на образованието и че те имат възможност да 
използват предложената рамка за обмен на добри практики и да разискват по проблеми, 
които счетат за уместно да бъдат разгледани. Това се осъществява въз основа на 
съвместно одобрени цели и показатели и в области, за които е постигнато съгласие с 
държавите-членки.


