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Temats: Lūgumraksts Nr. 0913/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgā Mirjam 
Bot, par jauniešu sociālo aprūpi Nīderlandē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja aicina izvērtēt jauniešu sociālās aprūpes sistēmu Nīderlandē. Viņa 
norāda uz daudzām nepilnībām pašreizējā jauniešu sociālās aprūpes sistēmā. Lūgumraksta 
iesniedzēja, piemēram, apgalvo, ka bērnus iespējams nošķirt no ģimenes bez iepriekšējas 
izmeklēšanas un neprasot mazgadīgo tiesai atļauju. Viņa arī uzskata, ka bērnu aizbildņi 
pārkāpj likumu, neievēro zvērestu un jauniešu sociālās aprūpes iestādes pārkāpj Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 5. pantu. Lūgumraksta iesniedzēja, inter alia, aicina uzlabot 
noteikumus, kas reglamentē vecāku apmeklējumus, rīkot īpašas mācības aizbildņiem, noteikt 
jauniešu sociālās aprūpes iestādēm pienākumu sniegt informāciju un piešķirt vecākiem 
tiesības iepazīties ar personīgiem dokumentiem, atļaut nodošanu apgādībā tikai ar tiesas 
atļauju un izveidot neatkarīgu komisiju sūdzību izskatīšanai saistībā ar jauniešu sociālās 
aprūpes jautājumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksta iesniedzēja aicina izvērtēt jauniešu sociālās aprūpes sistēmu Nīderlandē. Savā 
sūdzībā viņa uzsver vairākas Nīderlandes varas iestāžu darbības, kas, iespējams, pārkāpj 
vecāku un bērnu tiesības un ir pretrunā Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.
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Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju Nīderlandes policija ir netaisni un 
nepamatoti nošķīrusi bērnus no vecākiem. Policija arī atsakās pieņemt ziņojumus, kas saistīti 
ar konkrētiem sadzīves vardarbības gadījumiem, kā arī jauniešu labklājības iestādes 
pieprasījumus. Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda, ka jauniešu labklājības inspektoriem tiek 
liegts izmeklēt atsevišķus gadījumus.

Kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, vairākos gadījumos pretrunā Nīderlandes tiesību aktiem 
rīkojas aizbildņi, kas, iespējams, atceļ ziņojumus, ko iesniedzis Konsultāciju un reģistrācijas 
centrs vardarbības pret bērnu jautājumos (AMK), vilto ekspertu ziņojumus, atzīst personības 
traucējumu diagnozi, ko uzstādījuši nespeciālisti, nošķir bērnus no ģimenēm, pamatojoties uz 
trešo personu ieteikumiem, bez pienācīgas ģimenes stāvokļa izvērtēšanas un neatdod bērnu 
atpakaļ vecāku aprūpē, kad tas kļūst iespējams. Lūgumraksta iesniedzēja arī sūdzas, ka bērni, 
kas nošķirti no ģimenēm, reti tiekas vai nekad netiekas ar saviem vecākiem un ģimenes 
locekļiem. Tāpat viņa sūdzas, ka tā vietā, lai bērnus ievietotu bērniem piemērotās patversmēs 
vai audžuģimenēs, tos ievieto cietumos. Nīderlandes varas iestādēm jebkurā laikā jānodrošina 
vecāku tiesības uz saskarsmi ar saviem bērniem, ja vien kāds no vecākiem nav izdarījis 
noziegumu pret savu bērnu.

Attiecībā uz Nīderlandes varas iestādēm lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka to lēmumi nav 
pamatoti uz katra bērna situācijas vispusīgu izvērtējumu un ka tie ļauj jauniešu labklājības 
departamentiem pārkāpt iesaistīto vecāku pamattiesības aizstāvēt sevi tiesā. Bērnus var 
nošķirt no ģimenes tikai ar tiesas atļauju, pamatojoties uz tiesas lēmumu procesā, kurā tiek 
uzklausītas visas iesaistītās puses, ja vien bērna dzīvība acīmredzami nav apdraudēta.
Vecākiem jābūt tiesībām uz pašu izvēlētu pārstāvi tiesā un tiesībām uz liecinieku izsaukšanu 
tiesas procesa laikā.

Lūgumraksta iesniedzēja arī aicina uzlabot sūdzību izskatīšanas mehānismus Nīderlandes 
jauniešu labklājības sistēmā. Nīderlandes varas iestādēm jāieceļ vairāk jauniešu labklājības 
inspektoru atsevišķu gadījumu izmeklēšanai. Par jauniešu labklājības departamentu jāatbild 
vietējām padomēm.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Savienībai nav pilnvaru iejaukties iespējamo tiesību pārkāpumu gadījumos, kas neskar 
Eiropas Savienības tiesību aktus.

Lūgumraksta iesniedzējas izvirzītie jautājumi ir izklāstīti tikai valsts kontekstā. Tie attiecas uz 
lēmumiem un tiesvedību par bērnu nošķiršanu no vecākiem Nīderlandē un uz šīs dalībvalsts 
bērnu aizsardzības sistēmu darbību un struktūru. Minētie jautājumi nav saistīti ar ES tiesību 
aktiem un attiecas tikai uz dalībvalstu atbildības jomu.

Attiecībā uz lūgumrakstā minētajiem jautājumiem attiecīgajām dalībvalstīm jāievēro savas no 
starptautiskajām konvencijām un valsts tiesību aktiem izrietošās saistības bērnu tiesību 
aizsardzības un viņu vecāku pamattiesību aizsardzības jomā.

Secinājums
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Iepriekš minēto iemeslu dēļ Komisija nevar turpmāk izskatīt kādu no lūgumraksta 
iesniedzējas izvirzītajiem jautājumiem.


