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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0913/2009, adresată de Mirjam Bot, de cetățenie olandeză, privind 
autoritatea tutelară în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită inițierea unei investigații privind sistemul autorității tutelare din Țările de 
Jos. Ea menționează un mare număr de neajunsuri existente în actualul sistem al autorității 
tutelare. De exemplu, ea susține că copiii pot fi luați de acasă fără nici un fel de anchetă sau 
mandat din partea tribunalului pentru minori. În plus, ea consideră că tutorii încalcă legea, fac 
mărturii mincinoase și falsifică expertizele. De asemenea, petiționara susține că autoritatea 
tutelară încalcă articolul 5 al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. Aceasta solicită, printre altele, o mai bună reglementare a dreptului 
de vizită, o instruire specializată a tutorilor, stabilirea unei obligații pentru autoritatea tutelară 
de a oferi informații și posibilitatea consultării dosarelor de către părinți, plasamentul în 
îngrijirea unei familii doar cu consimțământul expres al judecătorului și o comisie pentru 
reclamații pentru tutelă independentă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționara solicită inițierea unei investigații privind sistemul autorității tutelare din Țările de 
Jos. În reclamația sa, aceasta subliniază câteva practici ale autorităților olandeze care se pare 
că încalcă drepturile părinților și copiilor și contravin Convenției europene privind drepturile 
omului. 
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Potrivit petiționarei, poliția olandeză ia copii din grija părinților lor în mod greșit și 
nejustificat. Poliția refuză, de asemenea, să accepte raportările unor cazuri de violență 
domestică ca urmare a solicitărilor autorității tutelare. Petiționara subliniază și faptul că 
inspectorii tutelari nu au permisiunea de a ancheta cazuri individuale.

Potrivit petiționarei, legea olandeză este încălcată și de diverse practici urmate de tutori care 
se pare că nu țin cont de rapoartele Centrului de consiliere și înregistrare a abuzurilor asupra 
copiilor (AMK), falsifică expertizele, acceptă diagnostice de tulburări de personalitate de la 
persoane nespecializate, iau copiii de acasă în baza sfaturilor părților terțe fără o observare 
responsabilă a situației familiei lor și nu dau copilul înapoi în grija părinților atunci când acest 
lucru este posibil. Petiționara contestă și faptul că copiii care sunt luați de acasă își revăd rar 
sau niciodată părinții și membrii familiei. Aceasta reclamă și faptul că copiii sunt plasați mai 
degrabă în închisori decât în adăposturi sau case de plasament adecvate. Autoritățile olandeze 
ar trebui să garanteze părinților drepturi de acces la copiii lor în orice moment, cu excepția 
cazului în care ambii au comis într-adevăr o infracțiune împotriva copilului. 

În ceea ce privește autoritățile judiciare olandeze, petiționara reclamă că deciziile acestora nu 
se bazează pe respectarea deplină a situației individuale a copiilor și că acestea permit 
departamentelor autorității tutelare să încalce drepturile fundamentale ale părinților implicați 
de a se apăra în fața instanțelor. Copiii ar trebui luați de acasă doar în baza unei decizii 
judecătorești ca urmare a unor proceduri în care toate părțile sunt ascultate cu consimțământul 
expres al judecătorului, cu excepția cazurilor în care se demonstrează că viața copilului este în 
pericol. Părinții ar trebui să aibă dreptul la asistență în instanță din partea unei persoane la 
alegerea lor și ar trebui să li se permită să aducă martori în cursul procedurilor judecătorești.

Petiționara solicită, de asemenea, o îmbunătățire a mecanismelor de soluționare a plângerilor 
din cadrul sistemului olandez al autorității tutelare. Autoritățile olandeze ar trebui să 
numească mai mulți inspectori tutelari pentru investigarea cazurilor individuale. 
Departamentul bunăstării tinerilor ar trebui să se afle în competența consiliilor locale. 

Observațiile Comisiei privind petiția

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea Europeană nu are competența de a interveni în cazuri de posibile încălcări 
ale drepturilor care nu privesc dreptul comunitar. 

Chestiunile semnalate de petiționară sunt situate într-un context pur național. Acestea se 
referă la deciziile și procedurile privind luarea copiilor din grija părinților din Țările de Jos și 
la funcționarea și structura sistemelor de protecție a copilului din acest stat membru. Aceste 
chestiuni nu au legătură cu dreptul comunitar și țin doar de competența statelor membre. 

În problemele la care se face trimitere în petiție, este datoria statului membru vizat să asigure 
respectarea obligațiilor sale privind protecția drepturilor copilului și a drepturilor 
fundamentale ale părinților săi, după cum reiese din convențiile internaționale și din dreptul 
național.

Concluzie
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Din motivele enunțate mai sus, Comisia nu poate urmări niciuna dintre chestiunile ridicate de 
petiționară.


