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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0913/2009, внесена от Mirjam Bot, с нидерландско гражданство, 
относно системата за закрила на децата и младежите в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителката призовава за провеждане на разследване на системата за закрила на 
децата и младежите в Нидерландия. Тя изброява дълъг списък от недостатъци в тази 
система. Така например, тя твърди, че е възможно децата да бъдат отвеждани от 
домовете им без никакво разследване или решение на съдилищата за непълнолетни. 
Също така счита, че настойниците нарушават закона, лъжесвидетелстват и изопачават 
експертни мнения и че органите за закрила на децата и младежите нарушават член 5 на 
Европейската конвенция за правата на човека. Призовава, наред с другото, за по-добри 
правила, регулиращи достъпа на родителите, за специализирано обучение на 
настойниците, за задължаване на органите за закрила на децата и младежите да 
предоставят информация на родителите и да им дават достъп до делата, за настаняване 
в институции само след изрично разрешение от съда и за учредяване на независима 
комисия за разглеждане на жалби, свързани със закрилата на децата и младежите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителката на петицията призовава да бъде извършена проверка на системата за 
закрила на децата и младежите в Нидерландия. В жалбата си тя посочва редица 
практики на нидерландските органи, които според нея нарушават правата на 
родителите и децата и не са в съответствие с Европейската конвенция за правата на 
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човека. 

Според вносителката нидерландската полиция неправомерно и неоправдано отнема 
деца от грижите на техните родители. Полицията също така отказва да приема сигнали 
за определени случаи на домашно насилие съгласно изискванията на службата за 
закрила на децата и младежите. Вносителката на петицията също така посочва факта, 
че инспекторите от въпросната служба нямат право да разследват отделни случаи.

Според нея нидерландското законодателство е нарушено и от редица практики на 
настойници, които, както тя твърди, пренебрегват сигнали на Центъра за консултации и 
регистрация на случаи на насилие над деца (AMK), изопачават експертни мнения, 
приемат диагнози за разстройство на личността от неексперти, отнемат деца от 
домовете им въз основа на съвети на трети страни без надлежно наблюдение на 
положението в семейството и не връщат децата на грижите на техните родители 
веднага щом това стане възможно. Вносителката на петицията се оплаква и че децата, 
които са отделени от домовете им, виждат рядко или изобщо не виждат своите 
родители и членовете на семейството си. Тя също така посочва, че децата са настанени 
по-скоро в затвори, отколкото в подходящи приюти или приемни семейства.  
Нидерландските органи следва да гарантират правото на достъп на родителите до 
техните деца по всяко време, освен ако не е доказано, че един от тях или и двамата 
наистина са извършили престъпление срещу детето. 

Що се отнася до нидерландските съдебни органи, вносителката се оплаква, че 
решенията им не се основават на цялостно наблюдение на личното положение на 
децата и че те позволяват на службите за закрила на децата и младежите да нарушават 
основните права на засегнатите родители, които се опитват да се защитят пред съда. 
Децата би трябвало да бъдат отнемани от техните домове само въз основа на съдебно 
решение след приключило производство, в което всички страни са изслушани с 
изричното разрешение на съда, освен ако животът на детето не е в явна опасност. В
съда родителите следва да имат право да получат правна помощ от когото пожелаят и 
да имат право да призовават свидетели по време на съдебното производство.

Вносителката призовава и за подобряване на механизмите за разглеждане на жалби в 
системата за закрила на децата и младежите в Нидерландия. Нидерландските органи 
следва да назначават повече инспектори, за да разследват отделни случаи. Отделите за 
закрила на децата и младежите следва да се прехвърлят под отговорността на местните 
съвети. 

Забележки на Комисията относно петицията

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейският съюз няма правомощия да се намесва по въпроси, 
свързани с възможно нарушаване на права, които не засягат европейското 
законодателство. 

Повдигнатият от вносителката на петицията въпрос попада в чисто национален 
контекст. Той е свързан с решения и производства за отнемане на деца от грижите на 
техните родители в Нидерландия и с функционирането и структурата на системата за 
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закрила на детето в тази държава-членка. Тези въпроси не са свързани с правото на ЕС 
и попадат в сферата на изключителните правомощия на държавите-членки. 

По въпросите, посочени в петицията, единствено съответната държава-членка може да 
гарантира спазването на задълженията по отношение на защитата на правата на детето 
и на основните права на неговите родители, произтичащи от международни конвенции 
и от национално законодателство.

Заключение

Поради посочените по-горе причини Комисията не може да предприеме действия по 
който и да било от въпросите, повдигнати от вносителката на петицията.


