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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0913/2009, της Mirjam Bot, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μέριμνα για τους νέους στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί να διερευνηθεί το σύστημα μέριμνας για τους νέους στις Κάτω Χώρες. 
Απαριθμεί μεγάλο αριθμό αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος μέριμνας για τους νέους. 
Δηλώνει, για παράδειγμα, ότι είναι δυνατόν παιδιά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους 
χωρίς κανενός είδους έρευνα ή άδεια από τα δικαστήρια ανηλίκων. Πιστεύει επίσης ότι οι 
επίτροποι ανηλίκων παραβιάζουν τον νόμο, διαπράττουν ψευδορκία και πλαστογραφούν 
εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, και ότι οι αρχές για τη μέριμνα των νέων παραβιάζουν το άρθρο
5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ζητεί, μεταξύ άλλων, καλύτερους 
κανόνες για την επικοινωνία με τους γονείς, ειδική κατάρτιση για τους επιτρόπους ανηλίκων,
υποχρέωση των αρχών μέριμνας νέων να παρέχουν πληροφορίες και δικαίωμα πρόσβασης 
των γονέων στους φακέλους, τοποθέτηση σε ιδρύματα μόνο με τη ρητή άδεια δικαστηρίου 
και ανεξάρτητη επιτροπή καταγγελιών για θέματα μέριμνας των νέων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφέρουσα ζητεί να διερευνηθεί το σύστημα μέριμνας για τους νέους στις Κάτω Χώρες. 
Στην καταγγελία της επισημαίνει ορισμένες πρακτικές των ολλανδικών αρχών οι οποίες 
παραβιάζουν, σύμφωνα με ισχυρισμούς, τα δικαιώματα γονέων και παιδιών και αντιβαίνουν 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
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Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η ολλανδική αστυνομία απομακρύνει παράνομα και 
αδικαιολόγητα παιδιά από τους γονείς τους. Η αστυνομία επίσης αρνείται να δεχθεί εκθέσεις 
σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας σύμφωνα με τα αιτήματα της 
υπηρεσίας μέριμνας για τους νέους. Η αναφέρουσα επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι 
ελεγκτές της υπηρεσίας μέριμνας για τους νέους δεν επιτρέπεται να ερευνούν μεμονωμένες 
υποθέσεις.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η ολλανδική νομοθεσία παραβιάζεται επίσης από διάφορες 
πρακτικές των επιτρόπων ανηλίκων, οι οποίοι εικάζεται ότι απορρίπτουν εκθέσεις του 
Κέντρου Υποστήριξης και Καταγγελίας Περιστατικών Παιδικής Κακοποίησης (AMK), 
πλαστογραφούν εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, δέχονται διάγνωση διαταραχών προσωπικότητας 
από μη εμπειρογνώμονες, απομακρύνουν παιδιά από τα σπίτια τους βάσει εισηγήσεων τρίτων 
χωρίς τη δέουσα παρακολούθηση της οικογενειακής τους κατάστασης, και δεν επιστρέφουν 
το παιδί στους γονείς του όποτε θα ήταν αυτό δυνατό. Η αναφέρουσα καταγγέλλει επίσης ότι 
τα παιδιά που απομακρύνονται από τα σπίτια τους είτε ξαναβλέπουν σπάνια είτε δεν 
ξαναβλέπουν ποτέ τους γονείς και μέλη της οικογένειάς τους. Καταγγέλλει επίσης ότι τα 
παιδιά φυλακίζονται αντί να μεταφέρονται σε κατάλληλα ιδρύματα ή ανάδοχες οικογένειες.  
Οι ολλανδικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους γονείς δικαιώματα επικοινωνίας με τα 
παιδιά τους ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ο ένας ή και οι δύο έχουν πράγματι διαπράξει 
έγκλημα σε βάρος του παιδιού. 

Όσον αφορά τις ολλανδικές δικαστικές αρχές, η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι αποφάσεις 
τους δεν βασίζονται σε πλήρη παρακολούθηση της μεμονωμένης κατάστασης των παιδιών, 
και ότι επιτρέπουν στις υπηρεσίες πρόνοιας για τους νέους να παραβιάζουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των σχετικών γονέων να υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενώπιον των 
δικαστηρίων. Τα παιδιά θα πρέπει να απομακρύνονται από τα σπίτια τους μόνο βάσει 
δικαστικής απόφασης σύμφωνα με διαδικασίες στις οποίες πραγματοποιείται ακρόαση όλων 
των μερών με ρητή εξουσιοδότηση του δικαστηρίου, εκτός εάν η ζωή του παιδιού βρίσκεται 
αποδεδειγμένα σε κίνδυνο. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ζητούν τη συνδρομή 
οποιουδήποτε προσώπου της επιλογής τους στο δικαστήριο και θα πρέπει να μπορούν να 
καλούν μάρτυρες κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών.

Η αναφέρουσα ζητεί επίσης βελτίωση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών του 
ολλανδικού συστήματος μέριμνας για τους νέους. Οι ολλανδικές αρχές θα πρέπει να 
διορίζουν περισσότερους ελεγκτές μέριμνας για τους νέους για τη διερεύνηση επιμέρους 
υποθέσεων. Η υπηρεσία μέριμνας για τους νέους θα πρέπει να υπαχθεί στην αρμοδιότητα των 
τοπικών συμβουλίων. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης σε 
υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων δικαιωμάτων που δεν αφορούν το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Τα ζητήματα τα οποία έθιξε η αναφέρουσα αφορούν αποκλειστικά εθνικό πλαίσιο. Αφορούν 
τις αποφάσεις και διαδικασίες για την απομάκρυνση παιδιών από τους γονείς τους στις Κάτω 
Χώρες και τη λειτουργία και τη δομή των συστημάτων προστασίας των παιδιών στο εν λόγω 
κράτος μέλος. Τα ζητήματα αυτά δεν συνδέονται με τη νομοθεσία της ΕΕ και υπάγονται 
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αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. 
Στα ζητήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην αναφορά, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
είναι εκείνο το οποίο πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών του σχετικά με 
την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γονέων 
τους, όπως προκύπτει από διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία.

Συμπέρασμα

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει συνέχεια σε κανένα 
από τα ζητήματα που έθιξε η αναφέρουσα.


