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Dotyczy: Petycji 0477/2007, którą złożyła Catherina Groeneveld (Irlandia), w sprawie 
obowiązującego w Niemczech zakazu nauczania w domu

1. Streszczenie petycji

Autorka petycji wraz z małżonkiem pochodzącym z RPA oraz dziećmi mieszkają 
tymczasowo w Niemczech. Ze względów pedagogicznych oraz rodzinnych składająca petycję 
preferuje nauczanie swych dzieci w domu, na co nie wyraziły zgody władze niemieckie. 
Wskazuje ona, że Niemcy są jedynym państwem UE, które nie zezwala na nauczanie 
w domu. Uważa ona, że jest to sprzeczne z duchem i literą rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty. Zwraca się 
ona zatem do Parlamentu Europejskiego z prośbą o zajęcie się sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Składająca petycję, obywatelka Irlandii, mieszka w Niemczech z małżonkiem pochodzącym 
z RPA oraz z dziećmi. Nie chcąc obowiązkowo posyłać dzieci do szkoły publicznej lub 
prywatnej uznanej przez władze niemieckie (w tym przypadku – kraj związkowy Dolna 
Saksonia), woli ona uczyć je w domu, podczas gdy władze niemieckie nie uznają takiej formy 
za zgodną z krajowymi przepisami, mimo że według składającej petycję jest ona uznawana 
nie tylko w jej kraju pochodzenia (Irlandii), lecz także we wszystkich pozostałych państwach 
członkowskich.

Składająca petycję wysuwa szereg argumentów, a w szczególności:
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 częste zmiany miejsca zamieszkania rodziny spowodowane zawodem małżonka 
(inżynier sektora kosmicznego);

 ciągłość edukacji dzieci, które na zakończenie nauki na poziomie szkoły średniej mają 
zdawać egzamin w Irlandii, co mogłoby być utrudnione, gdyby ciągłość nauki została 
przerwana poprzez włączenie dzieci do niemieckiego systemu szkolnictwa;

 inna możliwość, tj. umieszczenie dzieci w szkole międzynarodowej w Niemczech, 
została odrzucona przez rodzinę z przyczyn finansowych oraz społecznych, 
a mianowicie dlatego, aby zapewnić dzieciom większy kontakt z lokalną
społecznością, na który – według składającej petycję – nie pozwalałaby szkoła 
międzynarodowa; jej zdaniem jedynym możliwym rozwiązaniem byłoby prywatne 
nauczanie w domu;

 przyczyny dotyczące mobilności studentów i swobody przepływu pracowników, która 
wiązałaby się również z możliwością integracji ich rodziny w kraju przyjmującym 
w najdogodniejszy dla nich sposób;

 przyczyny związane z różnorodnością językową i kulturową, dla której, zdaniem 
składającej petycję, nauczanie w domu jest korzystniejsze niż edukacja prowadzona 
w niemieckich szkołach;

 przyczyny wynikające ze sprawozdania ONZ dotyczącego praw człowieka 
w dziedzinie edukacji, w którym wzywa się Niemcy do większego otwarcia na 
kształcenie na odległość i nauczanie w domu.

Składająca petycję załącza do niej ponadto kopię korespondencji z niemieckimi władzami 
oraz szereg dokumentów na temat pluralistycznego podejścia do nauczania szkolnego 
w różnych krajach świata, a także oświadcza, że jej petycja cieszy się poparciem dwóch 
posłanek do Parlamentu Europejskiego: Kathy Sinnott, posłanki z okręgu wyborczego Ireland 
South – grupa polityczna Niepodległość i Demokracja, oraz Hiltrud Breyer, niemieckiej 
posłanki z grupy politycznej Zieloni/Wolny Sojusz Europejski.

Stanowisko Komisji

Komisja stwierdza, że w prawie Unii Europejskiej nie ma wiążącego przepisu, który 
wymuszałby na państwie członkowskim zastąpienie obowiązkowego nauczania szkolnego 
prywatnym nauczaniem w domu. Z jednej strony kwestia ta jest uzależniona od organizacji 
systemu szkolnictwa, a z drugiej – od nauczanych treści, w których to dziedzinach 
Wspólnota, na mocy art. 1491 Traktatu, może jedynie wspierać i uzupełniać działanie państw 

                                               
1

Artykuł 149 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:
„1. Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami 
Członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność Państw 
Członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.
2. Działanie Wspólnoty zmierza do:
— rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie i upowszechnianie języków Państw Członkowskich;
— sprzyjania mobilności studentów i nauczycieli, między innymi poprzez zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów 
studiów;
— promowania współpracy między placówkami edukacyjnymi;
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członkowskich, natomiast musi w pełni respektować fakt, że to one ponoszą za nie 
odpowiedzialność.

Wobec powyższego Komisja nie uznaje za stosowne, aby podejmować dyskusję na temat 
ogólnej zasadności poszczególnych argumentów wysuwanych przez składającą petycję, na 
przykład:

 stwierdzenia, czy rozwojowi stosunków społecznych i włączeniu się w życie lokalnej 
społeczności bardziej sprzyja nauczanie w domu, czy też ogólna nauka w szkole, 
w tym w szkołach międzynarodowych;

 określenia, jakim różnym warunkom i zasadom poszczególne państwa członkowskie 
podporządkowują nauczanie w domu stanowiące alternatywę dla ogólnej nauki 
w szkole. W istocie wydaje się, że nauczanie w domu jest przypadkiem wyjątkowym.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Dodatkowe elementy, jakie zostały włączone do sprawy, to sprawozdanie z prezentacji, która 
miała miejsce na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 17 lipca 2008 r., oraz informacja 
przekazana przez składającą petycję, dotycząca kolejnego przypadku wniosku o zezwolenie 
na nauczanie w domu w Niemczech, który także został odrzucony.

Prezentacja przeprowadzona w dniu 17 lipca 2008 r. przed Komisją Petycji przez składającą 
petycję, popieraną przez Kathy Sinnott, posłankę do PE, wywołała ożywioną dyskusję. 
Obowiązujący w Niemczech zakaz nauczania w domu został uznany przez niektórych posłów 
za środek nieuzasadniony w przypadku ucznia pochodzącego z rodziny, która nie ma innego 
sposobu na zapewnienie ciągłej i spójnej edukacji swoim dzieciom przebywającym
w Niemczech jedynie tymczasowo. Przeszkodą dla nauczania w domu jest ustawa z roku 
1938. Przytoczone zostały przykłady innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także 
innych krajów świata (np. Stanów Zjednoczonych).

Składająca petycję domaga się w pewnym sensie równego traktowania dzieci niemieckich 
mieszkających za granicą i korzystających, jej zdaniem, z łatwego dostępu do nauczania 
w domu, oraz dzieci pochodzących z innych państw członkowskich, którym nie zezwala się 
na kształcenie w domu prowadzone przez rodziców (homeschooling).

Mimo to Komisja może jedynie podtrzymać stanowisko wyrażone w swoim pierwszym 
komunikacie, zgodnie z którym w prawie wspólnotowym nie ma przepisu, który mógłby 
wymusić na państwie członkowskim, w pewnych przypadkach, zastąpienie obowiązkowego 
nauczania szkolnego prywatnym nauczaniem w domu. Z jednej strony kwestia ta jest 
uzależniona od organizacji systemu szkolnictwa, a z drugiej – od nauczanych treści, 

                                                                                                                                                  
— rozwoju wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych Państw Członkowskich;
— sprzyjania rozwojowi wymiany młodzieży i wymiany instruktorów społeczno-oświatowych;
— popierania rozwoju kształcenia na odległość.
3. Wspólnota i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi 
w dziedzinie edukacji, zwłaszcza z Radą Europy.
4. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, Rada przyjmuje:
— środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich, 
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 251 i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów;
— zalecenia, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji”.
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w których to dziedzinach Wspólnota, na mocy art. 149 Traktatu, może jedynie wspierać 
i uzupełniać działanie państw członkowskich, natomiast musi w pełni respektować fakt, że to 
one ponoszą za nie odpowiedzialność.

W swojej prezentacji z dnia 17 lipca 2008 r. składająca petycję przytoczyła wreszcie przepis 
zawarty w art. 149 ust. 2 akapicie czwartym Traktatu, zgodnie z którym działanie Wspólnoty 
zmierza do rozwoju wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach wspólnych dla systemów 
edukacyjnych państw członkowskich. Zwróciła się zatem do Parlamentu Europejskiego
i Komisji o to, by działały zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z tego przepisu 
i, w związku z tym, wezwały Niemcy do rozpoczęcia dialogu z organizacjami, obywatelami 
i osobistościami, które poszukują alternatywnych możliwości edukacji, oraz do zbadania 
doświadczeń wszystkich krajów europejskich w tej dziedzinie.

Komisja powiadamia Komisję Petycji o tym, że w dziedzinie edukacji został nawiązany 
dialog polityczny z państwami członkowskimi i że mają one możliwość skorzystania z tych 
ram w celu wymiany sprawdzonych rozwiązań i omówienia kwestii, których rozważenie 
uznają za stosowne. Dialog ten odbywa się w oparciu o cele i kryteria ustalone wspólnie 
i w dziedzinach określonych w porozumieniu z państwami członkowskimi.


