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Hollandiában az ifjúságvédelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója vizsgálatot sürget a holland ifjúságvédelmi rendszerrel kapcsolatban, és 
felsorolja a jelenlegi rendszer számos hiányosságát. Azt állítja például, hogy a fiatalkorúak 
bírósága nyomozás vagy felhatalmazás nélkül távolíthat el gyermekeket otthonaikból. Úgy 
véli tovább, hogy a gyermekek gyámjai sok esetben megszegik a törvényt, hamisan 
tanúskodnak és szakértői véleményeket hamisítanak, valamint hogy az ifjúságvédelmi 
hatóságok megszegik az emberi jogok európai egyezményének 5. cikkét. Sürgeti többek 
között a szülői láthatással kapcsolatos megfelelőbb szabályozást, a gyámok speciális képzését, 
az ifjúságvédelmi hatóságok információszolgáltatási kötelezettségének megállapítását és a 
szülők jogát, hogy betekinthessenek az iratokba, továbbá azt, hogy a gondozásba helyezés 
csak kifejezetten bírósági engedéllyel történhessen, illetve szorgalmazza az 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos független panaszbizottság felállítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2010. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció benyújtója a holland ifjúságvédelmi rendszer vizsgálatát kéri. Panaszában a holland 
hatóságok több, a szülők és a gyermekek jogait állítólagosan megsértő és az emberi jogok 
európai egyezményével ellentétes gyakorlatára is felhívja a figyelmet.
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A petíció benyújtója szerint a holland rendőrség jogtalanul és indokolatlanul távolítja el a 
gyermekeket szüleik gondozásából. A rendőrség ezenkívül nem fogadja el a családon belüli 
erőszak egyes eseteiről készített beszámolókat, az ifjúságvédelmi hatóság kéréseinek 
megfelelően. A petíció benyújtója rámutat arra a tényre is, hogy az ifjúságvédelmi ellenőrök 
nem vizsgálhatnak meg egyedi eseteket.

A petíció benyújtója szerint a holland jogot is sértik a gyámok által alkalmazott különböző 
gyakorlatok: a gyámok ugyanis állítólagosan félreteszik a gyermekbántalmazási ügyek 
tanácsadó és regisztrációs központja (AMK) által készített jelentéseket, meghamisítják a 
szakértői jelentéseket, elfogadják a laikus által készített személyiségzavar-diagnózisokat, a 
családi helyzetük megfelelő figyelembevétele nélkül, harmadik felek javaslatára távolítják el a 
gyermekeket otthonaikból, valamint elmulasztják visszajuttatni a gyermekeket szüleik 
gondozásába akkor, amikor ez már lehetséges volna. A petíció benyújtója azt is elpanaszolja, 
hogy az otthonaikból eltávolított gyermekek csak ritkán vagy soha nem találkozhatnak 
szüleikkel és családtagjaikkal. Arról is panaszkodik, hogy a gyermekeket börtönökben, nem 
pedig az arra megfelelő menhelyeken vagy nevelőotthonokban helyezik el.  A holland 
hatóságoknak az olyan esetek kivételével, amikor egyik vagy mindkét szülő ténylegesen 
valamilyen bűncselekményt követett el a gyermeke ellen, mindenkor szavatolniuk kellene a 
szülők számára a láthatási jogot.

A holland igazságügyi hatóságokkal kapcsolatban a petíció benyújtója arra panaszkodik, hogy 
döntéseik nem a gyermekek egyedi helyzetének teljes figyelembevételén alapulnak, továbbá 
megengedik az ifjúságvédelmi hatóságoknak, hogy megsértsék az érintett szülők ahhoz való 
alapvető jogát, hogy megvédjék magukat a bíróság előtt. Az olyan esetek kivételével, amikor 
a gyermek élete bizonyíthatóan beszélyben van, a gyermeket kizárólag az olyan eljárást 
követő bírósági határozat alapján volna szabad eltávolítani otthonából, amely során 
valamennyi felet a bíróság kifejezett felhatalmazásával hallgatják meg. A szülőknek joguk 
kell legyen arra, hogy a bíróság előtti képviseletüket a választásuk szerinti tetszőleges 
személy lássa el, továbbá lehetőséget kell kapjanak arra, hogy a bírósági eljárás során tanúkat 
hívjanak.

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a holland ifjúságvédelmi rendszer panaszkezelési 
mechanizmusa hatékonyabbá tételének szükségességére is. A holland hatóságoknak több 
ifjúságvédelmi ellenőrt kellene kijelölniük az egyes esetek vizsgálatára. Az ifjúságvédelmi 
hivatalt pedig a helyi tanácsok felügyelete alá kellene vonni.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
szerint az Európai Uniónak semmilyen hatásköre nincs arra, hogy beavatkozzon az európai 
jogot nem érintő esetleges jogsértési ügyekbe.
A petíció benyújtója által felvetett kérdések tisztán nemzeti kontextusban jelentkeznek. A 
kérdések a gyermekek szülői gondozásból való eltávolítására vonatkozó holland döntésekhez 
és eljárásokhoz, valamint az adott tagállam gyermekvédelmi rendszerének működéséhez és 
struktúrájához kapcsolódnak. E kérdések nem kapcsolódnak az európai uniós joghoz, és a 
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tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
A petícióban felvetett ügyekkel kapcsolatban az érintett tagállamnak kell biztosítania a 
gyermek jogainak és a gyermek szülei alapvető jogainak védelmével kapcsolatos, a 
nemzetközi egyezményekből és a nemzeti jogból eredő kötelezettségei betartását.

Következtetés

Az előbbiekben megállapított okokból a Bizottságnak nem áll módjában intézkedéseket tenni 
a petíció benyújtója által felvetett problémák kapcsán.


