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Suġġett: Petizzjoni 0913/2009 minn Mirjam Bot (ta’ nazzjonalità Olandiża), rigward 
il-benessri taż-żgħażagħ fl-Olanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob għall-investigazzjoni fis-sistema tal-benessri taż-żgħażagħ fl-Olanda. 
Hija għamlet lista ta’ numru kbir ta’ nuqqasijiet fis-sistema eżistenti tal-benessri taż-
żgħażagħ. Hija tistqarr, pereżempju, li huwa possibbli li t-tfal jitneħħew minn darhom 
mingħajr ebda tip ta’ investigazzjoni jew awtorizzazzjoni tal-qrati tal-minorenni. Hija temmen 
ukoll li l-gwardjani tat-tfal jiksru l-liġi, jikkommettu sperġur u jiffalsifikaw ir-rapporti tal-
esperti, u li l-awtoritajiet tal-benessri taż-żgħażagħ jiksru l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Hija titlob, inter alia, għal regoli aħjar dwar l-aċċess tal-
ġenituri, it-taħriġ speċjalizzat għall-gwardjani, id-dover għall-awtoritajiet tal-benessri taż-
żgħażagħ sabiex jipprovdu informazzjoni u d-drittijiet tal-ġenituri biex jispezzjonaw il-fajls, 
it-tqegħid f’familja ta’ akkoljiment permezz ta’ awtorizzazzjoni tal-qorti biss u kumitat għall-
ilmenti indipendenti għall-benessri taż-żgħażagħ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 t’Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjonanta titlob għall-investigazzjoni tas-sistema tal-benessri taż-żgħażagħ fl-Olanda.  
Fl-ilment tagħha hija tenfasizza numru ta’ prattiki tal-awtoritajiet Olandiżi li allegatament qed 
jiksru d-drittijiet tal-ġenituri u tat-tfal u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-
bniedem. 
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Skont il-petizzjonanta, il-pulizija Olandiża jeżerċitaw tneħħija tat-tfal illegali u mhux 
ġustifikata mill-ġenituri tagħhom. Il-pulizija tirrifjuta wkoll li taċċetta rapporti dwar ċerti 
każijiet ta’ vjolenza domestika f’konformità mat-talbiet tal-uffiċċju tal-benessri taż-żgħażagħ. 
Il-petizzjonanta tiġbed ukoll l-attenzjoni għall-fatt li l-ispetturi tal-benessri taż-żgħażagħ ma 
jitħallewx jinvestigaw każijiet individwali.

Skont il-petizzjonanta, il-liġi Olandiża qed tinkiser ukoll minħabba diversi prattiki użati mill-
kuraturi, li allegatament jinjoraw ir-rapporti taċ-Ċentru tal-Pariri dwar l-Abbuż fuq it-Tfal u r-
Reġistrazzjoni ta’ dawn l-Abbużi (AMK), jiffalsifikaw ir-rapporti tal-esperti, jaċċettaw 
dijanjosi ta’ problemi tal-personalità minn persuni li mhumiex esperti, ineħħu tfal minn 
djarhom fuq bażi tal-parir ta’ partijiet terzi mingħajr il-kunsiderazzjoni dovuta tas-sitwazzjoni 
tal-familja tagħhom, u jonqsu milli jirritornaw it-tfal lura lill-ġenituri kull meta dan ikun 
possibbli. Il-petizzjonanta tilmenta wkoll dwar il-fatt li t-tfal li jitneħħew minn djarhom rari 
jaraw lill-ġenituri tagħhom jew lil membri tal-familja jew ma jarawhom qatt. Hija tilmenta 
wkoll dwar il-fatt li t-tfal jitqiegħdu f’ħabsijiet minflok f’postijiet ta’ refuġju xierqa jew 
f’foster homes. L-awtoritajiet Olandiżi għandhom jiggarantixxu drittijiet ta’ aċċess lill-
ġenituri għat-tfal tagħhom f’kull ħin, sakemm wieħed minnhom jew it-tnejn li huma ma 
jkunux fil-fatt ikkommettew reat fil-konfront tal-ulied. 

Fir-rigward tal-awtoritajiet ġudizzjarji Olandiżi, il-petizzjonanta tilmenta dwar il-fatt li d-
deċiżjonijiet tagħhom mhumiex ibbażati fuq kunsiderazzjoni sħiħa tas-sitwazzjoni individwali 
tat-tfal, u dwar il-fatt li jippermettu lid-dipartimenti tal-benessri taż-żgħażagħ jiksru d-drittijiet 
fundamentali tal-ġenituri involuti biex jiddefendu lilhom infushom fil-qrati. It-tfal għandhom 
jitneħħew biss minn djarhom b’deċiżjoni ġudizzjarja wara proċeduri li fihom jinstemgħu l-
partijiet kollha bl-awtorizzazzjoni espressa tal-qorti, sakemm  ma jintweriex li l-ħajja tat-tfal 
tkun fil-periklu. Il-ġenituri għandu jkollhom id-dritt li jiġu assistiti fil-qorti minn kwalunkwe 
persuna li jagħżlu huma u għandhom jitħallew isejħu xhieda fil-proċeduri tal-qorti.

Il-petizzjonanta titlob ukoll titjib tal-mekkaniżmi tal-ilmenti fis-sistema tal-benessri taż-
żgħażagħ Olandiża. L-awtoritajiet Olandiżi għandhom jaħtru aktar spetturi tal-benessri taż-
żgħażagħ biex jinvestigaw każijiet individwali. Id-dipartiment tal-benessri taż-żgħażagħ 
għandu jkun taħt ir-responsabilità tal-kunsilli lokali. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
l-Unjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa li tintervieni f’każijiet ta’ ksur possibbli tad-
drittijiet li ma jinvolvux il-liġi Ewropea. 
Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta huma f’kuntest purament nazzjonali. Huma 
relatati mad-deċiżjonijiet u l-proċeduri dwar it-tneħħija tat-tfal mill-ġenituri tagħhom fil-
Pajjiżi l-Baxxi, u mal-funzjonament u l-istruttura tas-sistemi tal-protezzjoni tat-tfal f’dan l-
Istat Membru. Dawn il-kwistjonijiet mhumiex marbuta mal-liġi tal-UE, u jaqgħu taħt is-
setgħat esklużivi tal-Istati Membri. 

Fil-kwistjonijiet imsemmija fil-petizzjoni, huwa f’idejn l-Istat Membru kkonċernat li jiżgura 
r-rispett tal-obbligi tiegħu fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal u tad-drittijiet 
fundamentali tal-ġenituri tagħhom, kif jirriżultaw mill-konvenzjonijiet internazzjonali u mil-
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liġi nazzjonali.

Konklużjoni

Għar-raġunijiet spjegati hawn fuq, mhuwiex possibbli li l-Kummissjoni tkompli ssegwi ebda 
waħda mill-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta.


