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Tema: Peticija Nr. 0913/2009 dėl jaunimo gerovės Nyderlanduose, kurią pateikė 
Nyderlandų pilietė Mirjam Bot

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja ragina atlikti jaunimo gerovės sistemos Olandijoje tyrimą. Ji pateikia daug 
esamos jaunimo gerovės sistemos trūkumų. Pavyzdžiui, ji teigia, kad vaikus galima iškeldinti 
iš namų be jokio tyrimo ar paauglių teismo leidimo. Ji taip pat mano, kad vaikų globėjai 
pažeidžia įstatymus, teikia melagingus parodymus ir klastoja specialistų ataskaitas, o jaunimo 
gerovės įstaigos pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 5 straipsnį. Ji ragina, inter 
alia, sudaryti geresnes sąlygas pasiekti tėvus, rengti specializuotus mokymus globėjams, 
įpareigoti jaunimo globos įstaigų atstovus teikti informaciją, leisti tėvams susipažinti su 
bylomis, apgyvendinti globos įstaigose tik turint teismo ir nepriklausomo jaunimo gerovės 
skundų komiteto leidimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticijos pateikėja prašo atlikti jaunimo gerovės sistemos Olandijoje tyrimą. Savo skunde ji 
pabrėžia, kad daugeliu atvejų Olandijos valdžios institucijos tariamai pažeidžia tėvų ir vaikų 
teises bei Europos žmogaus teisių konvenciją. 

Peticijos pateikėjos teigimu, Olandijos policija neteisėtai ir nepagrįstai paima vaikus iš tėvų. 
Policija taip pat atsisako priimti pranešimus apie tam tikrus šeiminio smurto atvejus ir  
jaunimo gerovės biuro prašymus. Be to, peticijos pateikėja pabrėžia, kad jaunimo gerovės 
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inspektoriams neleidžiama tirti atskirų atvejų.

Pasak peticijos pateikėjos, Olandijos teisę įvairiais būdais pažeidžia ir globėjai, kurie tariamai 
atmeta Smurto prieš vaikus atvejų registravimo ir konsultavimo centro (AMK) pranešimus, 
klastoja ekspertų ataskaitas, pripažįsta ne ekspertų nustatytas asmenybės sutrikimų diagnozes, 
iškeldina vaikus iš jų namų, remdamiesi trečiųjų šalių informacija, tinkamai neišnagrinėję jų 
šeimoje susiklosčiusių aplinkybių, ir negrąžina vaiko tėvų globai, kai tai įmanoma. Be to, 
peticijos pateikėja skundžiasi, kad vaikai, kurie iškeldinami iš namų, retai arba niekada 
nemato savo tėvų ir šeimos narių. Ji taip pat skundžiasi, kad vaikai patalpinami kalėjimuose, o 
ne tinkamose prieglaudose ar globos namuose. Olandijos valdžios institucijos turėtų visada 
užtikrinti tėvų bendravimo su vaikais teises, išskyrus atvejus, kai vienas ar abu tėvai faktiškai 
yra padarę nusikaltimą prieš vaiką. 

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Olandijos teisminių institucijų sprendimai nėra pagrįsti 
nuodugnia atskiro vaiko padėties analize ir kad jie leidžia jaunimo gerovės tarnyboms 
pažeidinėti pagrindines tėvų, kurie gina savo teises teismuose, teises. Vaikai turėtų būti 
iškeldami iš jų namų tik remiantis pagrįstu teismo sprendimu, priimtu teismo procese, 
kuriame išklausomos visos šalys, aiškiai įpareigojus teismui, išskyrus atvejus, kai kyla 
akivaizdus pavojus vaiko gyvybei. Tėvai turi turėti teisę gauti pagalbą teisme iš jų pasirinkto 
asmens, ir jiems turėtų būti leidžiama kviestis liudytojus teismo proceso metu.

Peticijos teikėja ragina tobulinti skundų nagrinėjimo tvarką Olandijos jaunimo gerovės 
sistemoje. Olandijos valdžios institucijos turėtų paskirti daugiau jaunimo gerovės inspektorių, 
kurie tirtų atskirus atvejus. Už jaunimo gerovės tarnybas turėtų būti atsakingos vietos tarybos. 

Komisijos pastabos dėl šios peticijos

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Sąjunga 
neturi teisės kištis į klausimus dėl galimų teisių pažeidimų, kurie nesusiję su Europos teisės 
aktais. 

Peticijos pateikėjos iškelti klausimai yra tik nacionalinio pobūdžio. Jie susiję su sprendimais ir 
procesu, susijusiais su vaikų paėmimu iš jų tėvų globos Nyderlanduose, taip pat su vaikų 
apsaugos sistemų veikimu ir struktūra šioje valstybėje narėje. Šie klausimai nesusiję su ES 
teisės aktais ir priklauso išimtinei valstybių narių atsakomybei. 

Spręsdama peticijoje nurodytus klausimus, būtent susijusi valstybė narė turi užtikrinti, kad 
būtų vykdomi jos įsipareigojimai, susijęs su vaiko teisių ir jo tėvų pagrindinių teisių, kylančių 
iš tarptautinių konvencijų ir nacionalinių teisės aktų, apsauga.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija negali imtis tolesnių veiksmų nagrinėjant 
klausimus, kuriuos iškėlė peticijos pateikėja.“


