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Εισαγωγή 

Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει συνολικά περίπου 20 αναφορές σχετικά με υποθέσεις 

παιδιών τα οποία τέθηκαν υπό τη φροντίδα δημόσιων υπηρεσιών στην Αγγλία και Ουαλία και 

εν συνεχεία τοποθετήθηκαν με την προοπτική της υιοθεσίας χωρίς τη συναίνεση των 

βιολογικών γονέων τους· πρόκειται δηλαδή για υποθέσεις μη συναινετικής υιοθεσίας ή 

καταναγκαστικής υιοθεσίας. Το αγγλικό δίκαιο ορίζει ότι «το δικαστήριο δεν δύναται, χωρίς 

τη συναίνεση οιουδήποτε εκ των γονέων ή του κηδεμόνα ενός παιδιού, να τοποθετήσει το παιδί 

με την προοπτική της υιοθεσίας ή να εκδώσει απόφαση υιοθεσίας, εκτός εάν το δικαστήριο έχει 

πειστεί ότι [...] β) η ευημερία του παιδιού υπαγορεύει ότι η συναίνεση δεν είναι απαραίτητη.» 1 

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η συναίνεση δεν ζητήθηκε «με γνώμονα το βέλτιστο 

συμφέρον του παιδιού», αλλά θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους αποφάσεις 

υιοθεσίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακληθούν (στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν 

ποτέ) και ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας η έννομη σχέση των γονέων με 

το παιδί τερματίζεται επίσημα και αμετάκλητα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πολύ 

επιζήμιες καταστάσεις τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς.  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των υποθέσεων στις οποίες 

εμπλέκονται γονείς που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως οικογένειες 

από την Ανατολική Ευρώπη (Σλοβακία, Λετονία και Βουλγαρία). Αυτή η διασυνοριακή 

πτυχή καθιστά την Επιτροπή Αναφορών αρμόδια για την περαιτέρω εξέταση 13 εξ αυτών των 

αναφορών.  

Κάποιοι από τους αναφέροντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις αναφορές τους στα μέλη της 

Επιτροπής Αναφορών τον Φεβρουάριο του 2014. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και οι βρετανικές αρχές απάντησαν στις εν λόγω αναφορές. Για να ενημερωθεί περαιτέρω 

σχετικά με την κατάσταση, το Θεματικό Τμήμα ανέθεσε τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με τις 

μη συναινετικές υιοθεσίες («Adoption without consent»), η οποία παρουσιάστηκε στην 

επιτροπή από την συντάκτριά της, Δρα Claire Fenton-Glynn του Πανεπιστημίου Cambridge, 

τον Ιούλιο του 2015.2 Επιπλέον, στην έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2015 από 

την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διατυπώθηκαν ανησυχίες 

σχετικά με την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.3  

 

- Συνοπτική επισκόπηση της διαδικασίας απομάκρυνσης του παιδιού από τον γονέα ή τους 

γονείς του: 

Σε πρώτο στάδιο, όταν θεωρείται ότι η ευημερία ενός παιδιού απειλείται, πραγματοποιείται 

επίσκεψη και παροχή υποστήριξης από τους κοινωνικούς λειτουργούς της τοπικής αρχής. Οι 

δήμοι θα πρέπει να παρέχουν από νωρίς προσφορά βοήθειας στις οικογένειες ή να 

αξιολογούν και να παρέχουν στήριξη δυνάμει του τμήματος 17 ή 37 του Νόμου για τα Παιδιά 

του 1989, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο4. Σε περίπτωση που η εν λόγω υποστήριξη κριθεί 

ανεπαρκής ή εάν προκύψει απροσδόκητη εξέλιξη που απειλεί την ευημερία του παιδιού, το 

                                                 
1 Νόμος για την υιοθεσία και για τα παιδιά (Adoption and Children Act), 2002, άρθρο 52 (1) (β). 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 Βλ. τις σχετικές απαιτήσεις στο: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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παιδί μπορεί να τεθεί υπό καθεστώς φροντίδας. Οι τοπικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα να 

προσφύγουν στα δικαστήρια και να ζητήσουν την έκδοση κατεπείγουσας εντολής προστασίας 

και η αστυνομία έχει την αρμοδιότητα να απομακρύνει τα παιδιά, κατ’ αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να δρουν άμεσα για την προστασία του παιδιού. Οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να 

αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού από τους γονείς (εκτός εάν το πράξουν με τη 

συναίνεση των γονέων) χωρίς προηγουμένως να παραπέμψουν την υπόθεση στο δικαστήριο 

και να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση «απόφασης υπαγωγής του παιδιού σε καθεστώς 

φροντίδας». Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης υλοποιείται το σχέδιο φροντίδας του 

παιδιού. Εάν η τοπική αρχή θεωρεί ότι η υιοθεσία είναι η καλύτερη λύση για το παιδί, το 

δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση αναδοχής. Η απόφαση αυτή επιτρέπει την 

τοποθέτηση του παιδιού στους υποψήφιους θετούς γονείς του, οι οποίοι μπορούν να 

επιλεγούν από την αρχή πριν από την έκδοση της απόφασης υιοθεσίας. Ο βιολογικός γονέας 

έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης 

αναδοχής πριν από την επίσημη έναρξη ισχύος της υιοθεσίας, αλλά η αίτησή του γίνεται 

δεκτή μόνον εάν το δικαστήριο πειστεί ότι οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Μετά 

την έκδοση της απόφασης αναδοχής, το παιδί πηγαίνει να ζήσει με τους υποψήφιους θετούς 

γονείς του. Η αίτηση έκδοσης της οριστικής απόφασης υιοθεσίας μπορεί να υποβληθεί στο 

δικαστήριο μόνον αφού το παιδί ζήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα με τους υποψήφιους 

θετούς γονείς. Ο βιολογικός γονέας μπορεί να προσβάλει την απόφαση μόνον αφού λάβει 

σχετική άδεια από το δικαστήριο.  

Αναφορές  

- Αναφορά αριθ. 1707/2013, εξ ονόματος της Ένωσης Φίλων McKenzie (Association of 

McKenzie Friends), σχετικά με την κατάργηση των υιοθεσιών χωρίς γονική επιβεβαίωση 

(καταναγκαστική υιοθεσία) με περισσότερους από 2.500 υποστηρικτές (εκστρατεία). 

- Αναφορές που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και 

θρησκευτικών πεποιθήσεων (υιοθετημένα παιδιά που διακόπτουν τη χρήση της μητρικής τους 

γλώσσας και των θρησκευτικών τους πρακτικών): αναφορές αριθ. 1847/2013, 1852/2013· 

2287/2013· 1638/2014 (το ζήτημα αναφέρθηκε επίσης στις αναφορές αριθ. 2546/2013 και 

0344/14) 

- Αναφορές που περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για αθέμιτη τοποθέτηση παιδιών χωρίς γονική 

συναίνεση: αναφορές αριθ. 2546/2013· 2498/2013· 063/2014· 0344/2014· 1507/2014· 

0195/2015. 

Συνοπτική περιγραφή των συναντήσεων 

Η επίσκεψη 

 

Η διερευνητική επίσκεψη διήρκεσε από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 10.30 π.μ. έως την 

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 13.30. Στόχος ήταν τα μέλη της αντιπροσωπείας να 

αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης ζητώντας την άποψη διαφόρων 

ενδιαφερόμενων φορέων και επαγγελματιών. 

Η 8μελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών συναντήθηκε με διάφορους 

ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες οι οποίοι παρουσίασαν ανοικτά τις εμπειρίες 

και τις απόψεις τους.  

 

Προσωπικές μαρτυρίες 
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Τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν συμπληρωματικές μαρτυρίες 

σχετικά με το θέμα και να συναντηθούν με τέσσερα άτομα που υποστηρίζουν τις απόψεις που 

παρουσιάζονται στις αναφορές.  

 

• Florence Bellone, Βελγίδα ελεύθερη επαγγελματίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 

που εργάζεται για το RTBF και έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα για το ζήτημα της μη 

συναινετικής αναδοχής και υιοθεσίας. Πραγματοποίησε τις έρευνές της στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων της ως McKenzie Friend1 για οικογένειες που συμμετέχουν σε διαδικασία 

υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας.  

• Lucy Allan, νεοεκλεγείσα βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος και μέλος της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης της Βουλής των Κοινοτήτων (House of Commons). Πρωτοστάτησε 

σε εκστρατεία για την ανάδειξη ορισμένων ελλείψεων που παρατηρούνται στις δικαστικές 

διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την 

υπεράσπιση των οικογενειακών δικαιωμάτων όταν διαπράττονται αδικίες σε υποθέσεις 

προστασίας παιδιών. Ξεκίνησε την εκστρατεία Family First όταν και η ίδια προσωπικά έπεσε 

θύμα καταχρηστικής διαδικασίας.  

• John Hemming, πρώην βουλευτής του Κόμματος Φιλελεύθερων Δημοκρατών. 

Ξεκίνησε την εκστρατεία Justice for Families το 2006 με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ατόμων 

που επικοινώνησαν μαζί του σχετικά με προβλήματα που είχαν προκύψει σε διαδικασίες 

υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας στην Αγγλία. Η εκστρατεία Justice for Families 

παρέχει υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σύστημα υπαγωγής 

παιδιών σε καθεστώς φροντίδας, μέσω της παροχής συμβουλών σχετικά με τη δυνατότητα 

προσφυγής στα εγχώρια δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Σήμερα η Justice for Families ασχολείται με περισσότερες από τρεις χιλιάδες 

υποθέσεις. 

 

• Julie Haines, διευθύντρια του Justice for Families. Εργάζεται ως «νομική σύμβουλος» 

για οικογένειες που εμπλέκονται σε διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας.   

 

Αρχές και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των παιδιών 

 

Το έργο της προστασίας των παιδιών βασίζεται στον οδηγό «Working together to safeguard 

children – A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children» 

(Συνεργασία για την προστασία των παιδιών - Οδηγός για την μεταξύ των αρμοδίων φορέων 

συνεργασία για την προστασία και την προώθηση της ευημερίας των παιδιών)2 που 

δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2015 από το Υπουργείο Παιδείας. Ο εν λόγω επίσημος οδηγός 

έχει εκδοθεί βάσει νόμου και πρέπει να τηρείται εκτός εάν υφίστανται βάσιμοι λόγοι για το 

                                                 
1 Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε υπόθεση οικογενειακού δικαίου ενώπιον δικαστηρίου του Ηνωμένου 

Βασιλείου δικαιούται να εκπροσωπήσει τον εαυτό του στο δικαστήριο (δεν υποχρεούται να ορίσει δικηγόρο) και 

εάν επιλέξει αυτήν τη δυνατότητα, ονομάζεται αυτοεκπροσωπούμενος διάδικος (Litigant in Person). Οι 

αυτοεκπροσωπούμενοι διάδικοι επιτρέπεται να συνοδεύονται από κάποιο άτομο που τους παρέχει υποστήριξη, 

το οποίο καλείται McKenzie Friend, από το όνομα της υπόθεσης με αφορμή την οποία καθιερώθηκαν αυτές οι 

αρχές το 1970. Δεν πρόκειται για αυτόματο δικαίωμα, ωστόσο ο δικαστής θα πρέπει να επικαλεστεί πολύ 

βάσιμους λόγους για να απαγορεύσει σε έναν αυτοεκπροσωπούμενο διάδικο να λάβει τη βοήθεια ενός 

McKenzie Friend. Βλέπε: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

2https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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αντίθετο.  Θα πρέπει να τηρείται, μεταξύ άλλων, από τους επικεφαλής των τοπικών αρχών, 

τους διευθυντές των υπηρεσιών προστασίας του παιδιού και τις οργανώσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες, στις οποίες περιλαμβάνονται: οι κοινωνικοί λειτουργοί, 

η αστυνομία, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες δικαιοσύνης ανηλίκων, κ.ο.κ. Τα μέλη 

της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που 

παρέχουν υποστήριξη σε γονείς και παιδιά που συμμετέχουν σε διαδικασίες υπαγωγής 

παιδιού σε καθεστώς φροντίδας, εκπροσώπους της αστυνομίας του Λονδίνου και των 

κοινωνικών υπηρεσιών: 

• Anthony Douglas, Διευθυντής της Cafcass (Children and Family Court Advisory and 

Support Service) (Υπηρεσία παροχής συμβουλών και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες 

στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων) και Sheila Pankhania-Collins, επίτροπος παιδιών. Η 

Cafcass είναι ένας μη υπαγόμενος σε υπουργείο δημόσιος οργανισμός (NDPB) που 

εκπροσωπεί παιδιά σε δικαστικές υποθέσεις οικογενειακών διαφορών στην Αγγλία. 

Εκπροσωπεί περίπου 120 000 παιδιά ετησίως (μέχρι την ηλικία των 18). Το ήμισυ των 

υποθέσεων αφορούν παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Όταν μια τοπική αρχή υποβάλει αίτηση 

για την έκδοση απόφασης αναδοχής, το δικαστήριο διορίζει έναν από τους υπαλλήλους της 

Cafcass, γνωστό ως Επίτροπο Παιδιών, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του παιδιού στο 

δικαστήριο. 

• Cathy Ashley και Bridget Lindley, διευθύντρια και αναπληρώτρια διευθύντρια & 

επικεφαλής νομική σύμβουλος, αντίστοιχα, της Family Rights Group (FRG). Η FRG είναι 

φιλανθρωπική οργάνωση που συμβουλεύει οικογένειες (γονείς και μέλη της ευρύτερης 

οικογένειας που ανατρέφουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους) σχετικά 

με τα δικαιώματα και τις επιλογές τους όταν οι κοινωνικοί λειτουργοί ή τα δικαστήρια 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ευημερία των παιδιών τους εάν τα παιδιά χρειάζονται 

βοήθεια, διατρέχουν κίνδυνο ή έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα φροντίδας. 

• Steve Williams, αστυνομικός διευθυντής της διεύθυνσης σεξουαλικών εγκλημάτων, 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών, επιθεωρητής Jim Cook, Αστυνομική Ομάδα 

Άμεσης Δράσης και Anthony McKeown, αστυνομικός επιθεωρητής, επικεφαλής της ομάδας 

ερευνών κακοποίησης παιδιών της περιοχής Camden & Islington, διεύθυνση σεξουαλικών 

εγκλημάτων, εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (SOECA), Αστυνομία του Λονδίνου. 

• Bridget Robb, διευθύντρια της Βρετανικής Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών και 

Susannah Daus, στέλεχος των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αρχής του Islington. 

 

Διπλωματικές υπηρεσίες άλλων κρατών μελών της ΕΕ 

 

Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει ορισμένες αναφορές από πολίτες της Βουλγαρίας και της 

Λετονίας. Επιπροσθέτως, οι λετονικές αρχές διαμαρτυρήθηκαν πρόσφατα στο Κοινοβούλιο 

του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις μη συναινετικές υιοθεσίες1. Οι βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκαν με εκπροσώπους των διπλωματικών υπηρεσιών 

της Βουλγαρίας και της Λετονίας: 

• κα Solveiga Silkalna, επιτετραμμένη, και κα Inga Sergeiceva, τρίτη γραμματέας της 

πρεσβείας της Λετονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο· 

• κα Maria Anguelieva-Koleva προϊσταμένη του προξενικού γραφείου και Todor 

Krastev, προϊστάμενος του γραφείου εργασιακών και κοινωνικών υποθέσεων της πρεσβείας 

της Βουλγαρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions


 

PE572.954v02-00 6/21 CR\1092729EL.doc 

EL 

Δικαστικές αρχές 

 

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντάλλαξαν επίσης τις απόψεις τους με άτομα 

που εμπλέκονται άμεσα στις δικαστικές διαδικασίες: 

 

• Rt. Hon. Sir James Munby, πρόεδρος του τμήματος οικογενειακών υποθέσεων του 

Εφετείου της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

• Naomi Angell, ελεύθερη επαγγελματίας δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού 

Συλλόγου· Dorothy Simon, δικηγόρος της τοπικής αρχής, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

και Martha Cover, δικηγόρος, μέλος της Ένωσης Δικηγόρων για Παιδιά.  

 

Πολιτικές αρχές  

 

Δυστυχώς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχαν την ευκαιρία να 

συναντήσουν τον κ. Edward Timpson, αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο για Θέματα Παιδιών 

και Οικογενειών και τα άλλα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Βουλής των Κοινοτήτων 

(μόνον η Lucy Allan απάντησε θετικά στην πρόσκληση). Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής 

Εκπαίδευσης δεν ήταν διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.    

 

I. Σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία και τους λόγους που εξηγούν τον μεγάλο αριθμό 

υιοθεσιών 

 

Σχετικά με το ζήτημα των μη συναινετικών υιοθεσιών, ο Sir James Munby δήλωσε: 

«Ανεξαρτήτως των νομικών ρυθμίσεων, είναι γεγονός ότι εκδίδουμε πράγματι περισσότερες 

αποφάσεις [υιοθεσίας] σε σύγκριση, πιθανότατα, με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, και 

αυτό είναι γεγονός. [...] τα άλλα κράτη μέλη της Ευρώπης ανησυχούν επειδή υιοθετούμε 

υπερβολικά πολλά παιδιά, πολύ γρήγορα· η θέση της κυβέρνησης όσον αφορά την εγχώρια 

νομοθεσία για τις υιοθεσίες είναι ότι δεν υιοθετούμε αρκετά παιδιά και ότι η διαδικασία της 

υιοθεσίας καθυστερεί υπερβολικά1, επομένως υφίσταται απόλυτη σύγκρουση σε πολύ βασικό 

επίπεδο μεταξύ της ευρωπαϊκής θεώρησης σε αυτό το θέμα και της θεώρησης που μπορεί να 

χαρακτηριστεί, κατά μία άποψη, ως εγχώρια.» 

 

Το υψηλό επίπεδο υποθέσεων μη συναινετικής υιοθεσίας και η αύξησή του. Σύμφωνα με 

εκπροσώπους της αστυνομίας, την τελευταία περίοδο έχει παρατηρηθεί αύξηση των 

περιστατικών παιδικής κακοποίησης που έχουν αναφερθεί και, ως εκ τούτου, μπορεί να 

αναμένεται και αύξηση των διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας.  Η 

αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το γεγονός ότι, λόγω της σημαντικής αύξησης του αριθμού 

γονέων και παιδιών που υπόκεινται σε διαδικασία υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας, 

το σύστημα που έχει δημιουργήσει η Family Rights Group έχει κατακλυστεί από αιτήματα, 

με αποτέλεσμα η οργάνωση να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες στην προσπάθειά της να 

εξετάσει όλες τις υποθέσεις. Η ζήτηση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της οργάνωσης έχει 

υπερδιπλασιαστεί από το 2010/11 και εξακολουθεί να αυξάνεται (αύξηση κατά 22% μεταξύ 

Απριλίου και Σεπτεμβρίου του 2015 σε σύγκριση με την περίοδο μεταξύ Απριλίου και 

Σεπτεμβρίου του 2014· συγκεκριμένα, ο αριθμός των μητέρων που υφίστανται 

ενδοοικογενειακή βία (κρίσιμος παράγοντας που οδηγεί στην παρέμβαση των υπηρεσιών 

                                                 
1 βλέπε για παράδειγμα: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-

adoptions-doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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παιδικής πρόνοιας) έχει αυξηθεί κατά 217% μεταξύ του 2010/11 και του 2014/15. 

Διάφοροι ομιλητές επεσήμαναν ότι η αποτυχία του συστήματος φροντίδας (καθώς πολλοί 

έφηβοι καταλήγουν στη φυλακή ή υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση) αποτελεί ένα από 

τα επιχειρήματα των αρχών υπέρ της υιοθεσίας. Η τραγική υπόθεση του μικρού P. (ενός 

νηπίου που έχασε τη ζωή του λόγω πολλαπλών τραυματισμών που του προκάλεσε ο 

σύντροφος της μητέρας του, σε μία περίοδο που παρακολουθείτο τακτικά από επαγγελματίες 

των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας) προβλήθηκε ιδιαίτερα στα μέσα 

ενημέρωσης και αναφέρθηκε από την Florence Bellone και την Bridget Robb ως ένα κρίσιμο 

συμβάν που οδήγησε στην αύξηση των διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς 

φροντίδας. Οι κοινωνικοί λειτουργοί φοβούνται μήπως εμπλακούν σε δικαστική διαφορά σε 

περίπτωση που δεν εκτιμήσουν δεόντως μια κατάσταση στην οποία ένα παιδί μπορεί να 

βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρόσφατα η κυβέρνηση πρότεινε σχέδιο νόμου που θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη δίωξη κοινωνικών λειτουργών για την εκούσια αμέλεια παιδιών στις υποθέσεις 

που έχουν αναλάβει. Αυτή η πίεση συνδυάζεται συχνά με περικοπές του προϋπολογισμού 

των κοινωνικών υπηρεσιών: κάθε κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει υπερβολικά πολλές 

υποθέσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και, σε 

συνδυασμό με το ανωτέρω νομοσχέδιο, οι κοινωνικοί λειτουργοί κινδυνεύουν να υποστούν 

ποινικές συνέπειες. 

 

Βάσει της εμπειρίας τους και του αριθμού των υποθέσεων που καταλήγουν στην Justice for 

Families, η Julie Haines και ο John Hemming θεωρούν ότι η δήλωση των αρχών του 

Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την οποία τα σχέδια υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς 

φροντίδας με προοπτική την υιοθεσία είναι «έκτακτα» είναι λανθασμένη. «Οι αρχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου αξιολογούν τα σχέδια ως «έκτακτα» έχοντας ως μέτρο σύγκρισης τα 12 

εκατομμύρια παιδιά του πληθυσμού και όχι τα 65 000 παιδιά που τελούν υπό καθεστώς 

φροντίδας» [...]· «είναι σημαντικό να εξετάζεται ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται στο 

σύστημα φροντίδας και εξέρχονται από αυτό σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των παιδιών που 

υιοθετούνται και όχι βέβαια να αντιμετωπίζεται ο αριθμός των παιδιών που τελούν υπό 

καθεστώς φροντίδας ως στατικός αριθμός».  Σύμφωνα με την Julie Haines «για όλα τα παιδιά 

ηλικίας κάτω των 5 ετών που εντάσσονται στο σύστημα αναδοχής, εφόσον δεν υπάρχει 

πρόταση επιστροφής στην οικογένεια, το σχέδιο που ακολουθείται εξ ορισμού σε κάθε 

περίπτωση είναι η υιοθεσία».  

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει συστημική μεροληψία υπέρ της υιοθεσίας, η οποία θεωρείται 

«ο χρυσός κανόνας», λόγω της πίεσης που ασκεί η κεντρική κυβέρνηση τα τελευταία 15 

χρόνια. Σύμφωνα με τον John Hemming το συγκεκριμένο ζήτημα είναι δύσκολο να 

συζητηθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναφέρθηκαν δύο λόγοι που εξηγούν την ανάδειξη της 

υιοθεσίας σε «χρυσό κανόνα» της προστασίας των παιδιών. Ο πρώτος σχετίζεται με 

οικονομικούς παράγοντες. Όταν ένα παιδί υιοθετείται, παύει να υποστηρίζεται οικονομικά 

από το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Από την άλλη πλευρά, η αναδοχή αποτελεί 

σήμερα ενδιαφέρουσα πηγή εισοδήματος, ιδίως σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Η λειτουργία 

των ιδιωτικών γραφείων υιοθεσίας συνδέεται άλλωστε και με οικονομικά συμφέροντα. 

Ο δεύτερος λόγος οφείλεται στη βρετανική νοοτροπία και κοινωνία: η υιοθεσία θεωρείται ως 

ένα ευτυχές τέλος για τα παιδιά, που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα κοινωνικής ανόδου. 

 

Ερωτηθείς σχετικά με τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των υποθέσεων στις οποίες 

εμπλέκονται αλλοδαποί γονείς, ο Sir James Munby απάντησε: «Ένα από τα προβλήματα είναι 

ότι τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα ανεπαρκή». 

Επεσήμανε τη δημογραφική πραγματικότητα, μετά την προσχώρηση των χωρών της 
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Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ, και την ελεύθερη κυκλοφορία ως παράγοντες 

που εξηγούν την αύξηση των υποθέσεων με διασυνοριακές πτυχές. Η εν λόγω αύξηση 

επιβεβαιώθηκε από τους εκπροσώπους της λετονικής και της βουλγαρικής πρεσβείας.  

 

Ο Anthony Douglas της Cafcass θεωρεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση 

υποθέσεων προστασίας παιδιών όταν σε αυτές εμπλέκονται αλλοδαποί γονείς. Ερωτηθείς 

σχετικά με το ποσοστό των προσβαλλόμενων υιοθεσιών εν γένει και των υιοθεσιών που 

προσβάλλονται από αλλοδαπούς γονείς σε σύγκριση με υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, 

ο κ. Douglas ανέφερε σε μεταγενέστερο στάδιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι το 

ποσοστό των προσβαλλόμενων υιοθεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιστοιχεί στο ήμισυ 

περίπου του συνόλου των διαδικασιών υιοθεσίας και ότι το ποσοστό αυτό έχει παραμείνει 

σχετικά σταθερό παρά την αύξηση του αριθμού των υιοθεσιών τα τελευταία χρόνια (βλ. 

στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας1). Από τα δεδομένα δεν προκύπτει εάν η 

προσβολή της απόφασης πραγματοποιήθηκε σε ένα ή περισσότερα από τα τρία δυνητικά 

στάδια της διαδικασίας: αίτηση αναδοχής· αίτηση ανάκλησης της απόφασης αναδοχής με την 

άδεια του δικαστηρίου· ανακοπή κατά της αίτησης έκδοσης απόφασης υιοθεσίας με την άδεια 

του δικαστηρίου. Επίσης, στα δεδομένα δεν γίνεται διάκριση μεταξύ υπηκόων του Ηνωμένου 

Βασιλείου και υπηκόων της ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των εν 

λόγω αιτήσεων αφορά υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, ο σχετικά μικρός αριθμός 

αλλοδαπών δεν θα άλλαζε ουσιαστικά το συνολικό ποσοστό. Ο κ. Douglas δεν εντόπισε 

δεδομένα ή μη εξακριβωμένες επαγγελματικές πληροφορίες που να υποδεικνύουν απόκλιση 

μεταξύ των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπηκόων άλλων χωρών όσον αφορά 

το ποσοστό των προσφυγών κατά προτάσεων υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία 

δεν ήταν αρκετά ώστε να ισχυριστεί κανείς ότι η απόκλιση θα ήταν σημαντική από 

στατιστική άποψη. Πρόσθεσε ότι «[...] στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε το καθήκον να 

διασφαλίσουμε ότι η προσέγγισή μας έναντι άλλων κρατών μελών της ΕΕ είναι δίκαιη, τόσο 

από πολιτική όσο και από επιχειρησιακή άποψη». 

 

Ο Sir James Munby ανέφερε στην αντιπροσωπεία ότι, εδώ και λίγο καιρό, οι τοπικές αρχές 

είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στην πρώτη σελίδα της αίτησης κίνησης διαδικασίας 

ανάθεσης φροντίδας εάν η υπόθεση ενέχει στοιχείο αλλοδαπότητας ή μη βρετανικό στοιχείο, 

και, εφόσον ισχύει η δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει πλέον να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία. 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απαίτηση να προσδιορίζεται το ενδιαφερόμενο ξένο 

κράτος. Αυτό το σημείο τέθηκε πρόσφατα επί τάπητος και το έντυπο αναμένεται να 

τροποποιηθεί σύντομα.  

 

II. Σχετικά με την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών και των φιλανθρωπικών 

οργανώσεων 

 

Η Florence Bellone, η FRG και η Susannah Daus από τις τοπικές αρχές του Islington έθεσαν 

ένα ζήτημα που αναλύθηκε εκτενώς στην έκθεση της Olga Borzova της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης2: «πολλές μητέρες που υφίστανται 

ενδοοικογενειακή βία φαίνεται ότι θυματοποιούνται εκ νέου από το σύστημα προστασίας 

                                                 
1 Πίνακας D1 στο πλαίσιο των Εθνικών Πινάκων: SFR34/2015 στο: 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  

2 Βλέπε υποσημείωση 3 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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παιδιών, καθώς το παιδί που είναι παρόν σε τέτοια περιστατικά βίας (ή σε απειλές βίας) 

θεωρείται ότι υφίσταται συναισθηματική κακοποίηση και, ως εκ τούτου, σοβαρή βλάβη. Αυτό 

σημαίνει ότι εάν η μητέρα δεν έχει σε ποιον να στραφεί, μπορεί να της αφαιρεθεί η επιμέλεια 

του παιδιού της. Αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς ο αντίκτυπος της κρίσης 

και οι επιπτώσεις των περικοπών στις κοινωνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των πολιτικών 

λιτότητας έχουν ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες μητέρες να παγιδεύονται σε σχέσεις 

στις οποίες κακοποιούνται (λόγω του κλεισίματος των ασύλων) και να φοβούνται να 

αναφέρουν ότι υφίστανται ενδοοικογενειακή βία για να μη χάσουν τα παιδιά τους.»  Ο αριθμός 

των μητέρων που συμβουλεύει η FRG, σε υποθέσεις στις οποίες η ενδοοικογενειακή βία 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που οδηγεί στην παρέμβαση των υπηρεσιών προστασίας του 

παιδιού, έχει αυξηθεί κατά 217% από το 2010/11 στο 2014/15. Σύμφωνα με τα δεδομένα που 

κοινοποίησε η Susannah Daus από την τοπική αρχή του Islington, το 84% των μητέρων που 

έχασαν την επιμέλεια του παιδιού τους έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.   

 

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι οι νέοι γονείς, η ηλικία των οποίων θεωρείται παράγοντας 

κινδύνου, έχουν περισσότερες πιθανότητες να χάσουν την επιμέλεια των παιδιών τους. Οι 

νέοι γονείς που έχουν οι ίδιοι ζήσει υπό καθεστώς φροντίδας ή που έχουν χάσει την επιμέλεια 

του παιδιού ή των παιδιών τους στο παρελθόν, θεωρείται συχνά ότι «δεν ενδιαφέρονται» για 

τα παιδιά τους πιθανόν λόγω των δικών τους παιδικών εμπειριών. Αναγκάζονται έτσι όλο και 

συχνότερα να αποδεικνύουν την ικανότητά τους ως γονείς εντός πολύ σύντομων προθεσμιών 

(π.χ. όψιμη παρέμβαση των τοπικών αρχών στην εγκυμοσύνη, προθεσμίες 26 εβδομάδων για 

τις διαδικασίες υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας, αναδοχή με προοπτική την 

υιοθεσία) χωρίς συχνά να λαμβάνουν θεσμοθετημένη υποστήριξη και χωρίς να έχουν 

οικονομική σταθερότητα ή σταθερή στέγη.  Σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξε η Florence 

Bellone, δεν απαιτούνται τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για να κινηθεί διαδικασία 

υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας. Όπως φαίνεται, αρκεί να υπάρχουν υποψίες. Η 

ίδια καταγγέλλει υποθέσεις στις οποίες παιδιά απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους λόγω 

«μελλοντικού κινδύνου πρόκλησης συναισθηματικής βλάβης». Αυτό σημαίνει ότι η υιοθεσία 

χωρίς γονική συναίνεση μπορεί να βασίζεται σε μια απλή πρόβλεψη.   

 

Εάν, βάσει της έρευνας των κοινωνικών υπηρεσιών και της Cafcass, ένα παιδί δεν μπορεί να 

παραμείνει στο σπίτι με τους βιολογικούς γονείς του, προβλέπονται διάφορες επιλογές. Ως 

πρώτη επιλογή θα πρέπει να θεωρείται η φροντίδα του από συγγενείς (οικογένεια ή φίλους), 

και στη συνέχεια ακολουθούν: μόνιμη αναδοχή, ειδική επιτροπεία και, ως ύστατη λύση, η 

υιοθεσία.  

 

Σχετικά με την αναδοχή από συγγενείς. Ορισμένοι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι η 

οικογένειά τους δεν εξετάστηκε ως πιθανή ανάδοχη οικογένεια.  Επισήμως, οι κοινωνικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια και στους φίλους για τον 

ρόλο του ειδικού επιτρόπου ή του μόνιμου αναδόχου. Επίσης, παρέχουν υποστήριξη στα 

άτομα που αναλαμβάνουν την φροντίδα του παιδιού (η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει 

την καταβολή επιδομάτων).   Ωστόσο, από έρευνα της Family Rights Group διαπιστώθηκε 

ότι τα παιδιά που ζουν με αναδόχους συγγενείς τους είναι σχετικά λίγα. Στις νέες επίσημης 

κατευθύνσεις (Court Orders and Pre-proceedings guidance – κατευθύνσεις για τις δικαστικές 

αποφάσεις και τις προκαταρκτικές διαδικασίες) τονίζεται η σημασία του έγκαιρου 

εντοπισμού της ευρύτερης οικογένειας των παιδιών που δεν μπορούν να παραμείνουν με 

τους γονείς τους υπό συνθήκες ασφάλειας (και αναφέρονται οι συσκέψεις που διοργανώνει η 

Family Rights Group ως αποτελεσματικό εργαλείο για αυτόν τον σκοπό), ωστόσο οι 

κατευθύνσεις δεν τηρούνται πάντα καθώς δεν έχουν την ίδια δεσμευτική ισχύ όπως μια 
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νομική υποχρέωση.  Επιπλέον, σύμφωνα με την FRG, στις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί 

τοποθετείται με συγγενείς του, η τοπική αρχή αρνείται συχνά να παραχωρήσει τη μέριμνα 

του παιδιού στα εν λόγω άτομα και δεν θεωρεί ότι το παιδί τελεί υπό καθεστώς φροντίδας. 

Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα να μην αξιολογείται η καταλληλότητα του συγγενούς ως 

αναδόχου, να μην παρέχεται υποστήριξη στο παιδί και τον συγγενή του, να μην καταρτίζεται 

σχέδιο φροντίδας για το παιδί και να μην διορίζεται ανεξάρτητος επιθεωρητής για την 

εποπτεία της υπόθεσης του παιδιού. Σε μια από τις αναφορές που ελήφθησαν από το 

Κοινοβούλιο, ο παππούς και η γιαγιά του παιδιού στη χώρα καταγωγής του δεν ελήφθησαν 

υπόψη από το Δικαστήριο ως υποψήφιοι θετοί γονείς. Η Florence Bellone τόνισε ότι οι 

εκπρόσωποι των κοινωνικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου συνηθίζουν να 

ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη και να αξιολογούν μέλη της οικογένειας ως υποψήφια θετή 

οικογένεια προτού ενημερώσουν τις αρμόδιες τοπικές αρχές. 

Όσον αφορά τις υποθέσεις αλλοδαπών οικογενειών, ορισμένοι αναφέροντες 

διαμαρτυρήθηκαν επίσης για την τοποθέτηση του παιδιού τους σε βρετανική οικογένεια 

χωρίς να επιδειχθεί σεβασμός στη μητρική του γλώσσα και στον πολιτισμό καταγωγής του 

(πρβλ. τελευταίο μέρος «Σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες»). Οι εκπρόσωποι της 

Λετονίας ενημέρωσαν τα μέλη της αντιπροσωπείας ότι η πρεσβεία της Λετονίας ζήτησε από 

τα μέλη της λετονικής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο να αναλαμβάνουν την αναδοχή 

παιδιών λετονικής ιθαγένειας που απομακρύνονται από τους γονείς τους.  

     

Γονείς που χρειάζονται ενημέρωση και συμβουλές σε πρώιμο στάδιο. Ορισμένες από τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται από την τοπική αρχή δεν υποβάλλονται άμεσα ή υποχρεωτικά σε 

δικαστικό έλεγχο και μπορούν να ληφθούν ενώ οι γονείς έχουν ακόμη την πλήρη γονική 

μέριμνα του παιδιού.  

Για παράδειγμα: αποφάσεις και σχέδια για την προστασία του παιδιού σε υποθέσεις στις 

οποίες δεν εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες· ορισμένες αποφάσεις φιλοξενίας και 

κατάρτισης σχεδίων για το παιδί· αποφάσεις τοποθέτησης ενός παιδιού που φιλοξενείται 

προσωρινά σε ανάδοχη οικογένεια με προοπτική την υιοθεσία, ήτοι με αναδόχους που έχουν 

εγκριθεί ως θετοί γονείς, και ενημέρωση των γονέων μετά τη λήψη της απόφασης· σχέδια και 

αποφάσεις για παιδί που τελεί υπό φροντίδα (σε περιπτώσεις εθελοντικής φιλοξενίας ή βάσει 

απόφασης υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας) μετά την περάτωση των δικαστικών 

διαδικασιών. 

Οι γονείς και άλλα πρόσωπα με γονική μέριμνα δεν έχουν δικαίωμα σε δωρεάν νομικές 

συμβουλές σχετικά με τις εν λόγω αποφάσεις και τις επιπτώσεις τους. . Έχουν μόνο δικαίωμα 

σε δικαστική αρωγή που δεν εξαρτάται από το εισόδημα ή το βάσιμο της αγωγής (και ως εκ 

τούτου μπορούν να λάβουν δωρεάν συμβουλές από δικηγόρο) μόνον αφού η τοπική αρχή 

ζητήσει την έκδοση απόφασης υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας ή την έκδοση 

κατεπείγουσας εντολής προστασίας.  

Παρότι οι κοινωνικές υπηρεσίες υποχρεούνται βάσει νόμου να βεβαιωθούν ότι οι γονείς 

κατανοούν όλη τη διαδικασία, η Florence Bellone και η FRG καταγγέλλουν την ελλιπή 

ενημέρωση ορισμένων γονέων, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει ούτε και 

όλες τις επιπτώσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται. Για τον λόγο αυτό, η FRG παρέχει 

συμβουλές στις οικογένειες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των τοπικών (ή 

διοικητικών) αρχών. 

 

Οι εκπρόσωποι της FRG εξέφρασαν συγκεκριμένες ανησυχίες για την τρέχουσα χρήση του 

άρθρου 20 του Νόμου για τα Παιδιά (Children Act) του 1989 από τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
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καθώς και για τις συναφείς εθελοντικές συμφωνίες1. Το άρθρο 20 προβλέπει ότι, όταν 

υπάρχει κρίση στην οικογενειακή εστία και η τοπική αρχή θεωρεί ότι το παιδί διατρέχει 

κίνδυνο, επιτρέπεται η απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι του και η άμεση τοποθέτησή 

του σε συγγενή ή μη συγγενή ανάδοχο με την προϋπόθεση ότι ο γονέας συμφωνεί με αυτό το 

σχέδιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται καταναγκαστικά και οι γονείς δεν 

ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις συνέπειες της ρύθμισης φιλοξενίας του παιδιού τους. 

Το 65% των υποθέσεων «εθελοντικής φιλοξενίας» καταλήγουν σε διαδικασίες υπαγωγής του 

παιδιού σε καθεστώς φροντίδας. Σε πολλές πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις εξετάζεται η 

σημασία της δυνατότητας των γονέων να παρέχουν την κατόπιν πλήρους ενημέρωσης 

συναίνεσή τους για τη νόμιμη φιλοξενία του παιδιού τους δυνάμει του άρθρου 20. Το Εφετείο 

πρόσφατα εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ορισμό της έγκυρης συναίνεσης. 

Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάγκη να υπάρχει 

διερμηνεία/μετάφραση (εάν χρειάζεται), να καταρτίζονται οι συμφωνίες γραπτώς, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής τους όταν η μητρική γλώσσα των γονέων δεν είναι τα 

αγγλικά, και να περιλαμβάνεται στη γραπτή συμφωνία η πληροφορία ότι οι γονείς μπορούν 

να απομακρύνουν ανά πάσα στιγμή το παιδί από την προσωρινή φιλοξενία2.  

Οι εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν κατά πόσο είναι δυνατό να διασφαλίζεται η πραγματικά 

κατόπιν πλήρους ενημέρωσης συναίνεση των γονέων όταν προηγουμένως αυτοί δεν έχουν 

λάβει ανεξάρτητες νομικές συμβουλές. Τα άτομα που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα μπορούν 

να λάβουν δωρεάν συμβουλές στο πλαίσιο του προγράμματος δικαστικής αρωγής με βάση το 

εισόδημα (Family Help [lower]), αυτό όμως καλύπτει ελάχιστες νομικές συμβουλές. 

Επιπλέον, πολλοί δικηγόροι αδυνατούν να παράσχουν αυτές τις υπηρεσίες, καθώς τούτο δεν 

είναι οικονομικά βιώσιμο για τους ίδιους. Η συμβουλευτική υπηρεσία της FRG παρέχει 

δωρεάν συμβουλές μέσω τηλεφώνου, αλλά πολλές οικογένειες δεν καταφέρνουν να 

συνδεθούν.  

 

Μια άλλη σημαντική πηγή ανησυχίας είναι κατά πόσον οι γονείς κατανοούν πραγματικά τις 

επιπτώσεις της αναδοχής με στόχο την υιοθεσία. Η αναδοχή με στόχο την υιοθεσία3 

προκύπτει όταν η τοπική αρχή εξετάζει την υιοθεσία ως πιθανό ενδεχόμενο για ένα παιδί που 

τελεί υπό καθεστώς φροντίδας: η τοπική αρχή έχει την υποχρέωση να εξετάσει το ενδεχόμενο 

τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχους γονείς που έχουν εγκριθεί ως θετοί γονείς.  Η εν λόγω 

υποχρέωση αφορά παιδιά που φιλοξενούνται (σε υποθέσεις που ενδέχεται να μην έχει 

διεξαχθεί δικαστικός έλεγχος) καθώς και παιδιά που έχουν ενταχθεί στο σύστημα φροντίδας 

δυνάμει απόφασης υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας (σε υποθέσεις που έχει 

διεξαχθεί δικαστικός έλεγχος). Ως εκ τούτου, η απόφαση αναδοχής με προοπτική την 

υιοθεσία μπορεί να ληφθεί χωρίς οι γονείς να έχουν δικαίωμα σε νομικές συμβουλές, 

επομένως ενδέχεται να μην κατανοούν τις επιπτώσεις της εν λόγω τοποθέτησης (για 

παράδειγμα, μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους θα αναπτύξει δεσμούς με τους 

αναδόχους του, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί μια κατάσταση η οποία μπορεί να αποβεί εις 

βάρος τους και να μην τύχουν δίκαιης ακρόασης όταν η υπόθεση έλθει αργότερα στο 

δικαστήριο). Η τοπική αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει να τοποθετήσει το παιδί σε 

ανάδοχη οικογένεια με προοπτική την υιοθεσία χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει τους 

                                                 
1 Στην υπόθεση Α (ανηλίκου), Darlington Borough Council κατά M [2015] EWFC 11, σκέψη 100, ο Sir James 

Munby αναφέρει:  

«Φοβάμαι ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές περιπτώσεις εσφαλμένης χρήσης και κατάχρησης του άρθρου 20 

και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.» 
2 Υπόθεση N: [2015] EWCA Civ 1112 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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γονείς του. Ωστόσο, υποχρεούται να ενημερώσει τους γονείς σχετικά με την απόφαση πριν 

από την τοποθέτηση του παιδιού. 

 

Οι εκπρόσωποι της Family Rights Group και η Julie Haines από την Justice for Families 

εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους σχετικά με τον χωρισμό αδελφών στο πλαίσιο 

διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας. Η οργάνωση Family Rights Group 

διερεύνησε πρόσφατα την εμπειρία αδελφών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα φροντίδας. 

Διαπιστώθηκε ότι το ήμισυ (49,5%) όλων των ομάδων αδελφών που τελούν υπό τη φροντίδα 

τοπικής αρχής χωρίζονται και ότι το 37% των παιδιών που τελούν υπό καθεστώς φροντίδας 

και έχουν τουλάχιστον άλλον έναν αδελφό ή αδελφή στο σύστημα φροντίδας δεν ζουν με 

κανένα από τα αδέλφια τους.  Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι, μολονότι σχετικά 

λίγα παιδιά ζουν με αναδόχους γονείς που είναι συγγενείς τους, φαίνεται ότι η επιλογή αυτή 

είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αδέλφια θα μπορέσουν να ζήσουν μαζί. 

Η FRG διατυπώνει διάφορες συστάσεις ώστε να δημιουργηθεί η δυνατότητα να μπορούν 

περισσότερα αδέλφια που τελούν υπό καθεστώς φροντίδας να ζουν μαζί, εφόσον αυτό 

συμβάλλει στην ευημερία τους. Δεδομένου ότι τα παιδιά άνω των 5 ετών δεν θεωρούνται 

κατάλληλα για υιοθεσία, συχνά τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή επιστρέφουν στην 

οικογένειά τους και στη συνέχεια χωρίζονται από τα μικρότερα αδέλφια τους που έχουν τη 

δυνατότητα να υιοθετηθούν. Σύμφωνα με την Julie Haines, αυτή η κατάσταση έχει 

καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο για τα παιδιά που δεν υιοθετούνται και υποφέρουν 

συναισθηματικά λόγω του χωρισμού από τα αδέλφια τους, αλλά και για τα υιοθετημένα 

παιδιά όταν μαθαίνουν ότι ήταν τα μόνα από τα αδέλφια τους που εγκαταλείφθηκαν από τους 

βιολογικούς γονείς τους. 

 

III. Σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες 

 

Ένα από τα ζητήματα που εθίγη συχνά από τους αναφέροντες, τους ομιλητές που συνάντησε 

η επιτροπή στο Λονδίνο και από τον Τύπο είναι το απόρρητο των διαδικασιών. Οι απόψεις 

σχετικά με αυτό το ζήτημα διίστανται. Ορισμένοι πιστεύουν ότι υπάρχει υπερβολικά πολλή 

διαφάνεια και ότι η διαφάνεια αυτή μπορεί να ζημιώσει τα παιδιά που εμπλέκονται στις 

υποθέσεις. Η Florence Bellone και ο Sir James Munby αναφέρθηκαν στα ειδικά ασφαλιστικά 

μέτρα που εκδίδουν μερικοί δικαστές για να εμποδίσουν τους γονείς να αναφέρουν δημοσίως 

την υπόθεσή τους.  Ο Sir James έχει προσπαθήσει να ανοίξει τις διαδικασίες των 

δικαστηρίων οικογενειακών διαφορών και να προωθήσει την αύξηση της διαφάνειας (με την 

προϋπόθεση μη αποκάλυψης της ταυτότητας του παιδιού): «έχω πει ότι ο μόνος λόγος για να 

πει ένας δικαστής που εκδικάζει υποθέσεις οικογενειακών διαφορών ότι ο γονέας δεν μπορεί 

να το κάνει αυτό είναι εάν η κίνηση αυτή πρόκειται να βλάψει το παιδί και ότι για αυτό 

απαιτούνται κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, όχι απλές εικασίες» και «εάν ο λόγος για να 

μην συμβεί κάτι τέτοιο είναι να αποτρέψουμε την άσκηση κριτικής, αυτό δεν αφορά το 

δικαστήριο οικογενειακών διαφορών· εάν αυτό αποτελεί δυσφήμηση, μπορούν να 

προσφύγουν σε άλλα ένδικα μέσα, αλλά δεν πρέπει να προστατεύουμε τους δημόσιους 

υπαλλήλους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εμπειρογνώμονες, τους δικαστές από την 

κριτική, ακόμα και αν αυτή ασκείται με πολύ έντονο και οξύ τρόπο». Στην αρχή του 2014, ο 

Sir James εξέδωσε οδηγίες που όριζαν ότι πρέπει να δημοσιεύονται πολύ περισσότερες 

αποφάσεις (η απόφασή του [...], που επιθυμούσε να είναι πολύ περιεκτική, κοινοποιήθηκε σε 

όλους τους δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις οικογενειακών διαφορών και σε μεγάλο 

αριθμό άλλων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών των τοπικών αρχών).  

Στη δωρεάν ιστοσελίδα ανοικτής πρόσβασης που ονομάζεται BAILII (Βρετανικό και 

Ιρλανδικό Ινστιτούτο Νομικών Πληροφοριών) και είναι μέρος ενός διεθνούς δικτύου, 
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δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις. Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας 

με τον υπόλοιπο κόσμο και δίνει τη δυνατότητα να ξεπεραστεί το πρόβλημα που δημιουργεί 

το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι παρόντες στα δικαστήρια (κυρίως για 

οικονομικούς λόγους: οι εφημερίδες δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να διαθέτουν έναν 

δημοσιογράφο που θα παρακολουθεί την εκδίκαση κάθε υπόθεσης). 

 

Ωστόσο, όσον αφορά τις δυσκολίες πρόσβασης στα έγγραφα που καταγγέλλουν κάποιοι 

αναφέροντες, ο Sir James απέρριψε ρητά όλους αυτούς τους ισχυρισμούς:  αυτό δεν 

συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβαίνει γιατί οι διάδικοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα των υποθέσεών τους.  

 

Ένα άλλο πρόβλημα που επισημαίνει η Family Rights Group είναι: η διάρκεια των 

διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας. Αφού ξεκινήσει μια διαδικασία 

υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας, υπάρχει νέα νομική υποχρέωση περάτωσης της 

διαδικασίας εντός 26 εβδομάδων. Κατά συνέπεια, οι συγγενείς που εμφανίζονται 

καθυστερημένα ενδέχεται να αποκλειστούν απλώς και μόνο λόγω της διαδικαστικής 

απαίτησης για την τήρηση της προθεσμίας των 26 εβδομάδων και όχι λόγω της μη 

καταλληλότητάς τους. Η προθεσμία των 26 εβδομάδων δύναται να παραταθεί «εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο για τη δίκαιη ολοκλήρωση της διαδικασίας» και εφόσον ο Πρόεδρος του 

Εφετείου επιβεβαιώσει ότι η καθυστερημένη εμφάνιση συγγενών μπορεί να αποτελέσει 

βάσιμο λόγο για την παράταση της προθεσμίας· ωστόσο ορισμένοι δικαστές διστάζουν ακόμη 

να εφαρμόσουν αυτήν τη ρύθμιση.   

Το τελευταίο ζήτημα που τέθηκε αφορούσε την πρόταση κατάργησης του Νόμου περί 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Act) του 1998 και τους νομικούς λόγους για την 

υιοθεσία χωρίς γονική συναίνεση.  Ο Νόμος περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραπέμπει 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ορίζει ότι είναι «παράνομο 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και των τοπικών αρχών 

που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο) να ενεργεί με τρόπο 

που αντίκειται σε δικαίωμα δυνάμει της Σύμβασης». Περιλαμβάνει, για την περίπτωση των 

παιδιών, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα στον σεβασμό της οικογενειακής ζωής. 

Εάν καταργηθεί ο εν λόγω νόμος, τα άρθρα αυτά δεν θα αποτελούν πλέον τη βάση για τη 

λήψη αποφάσεων από τα δικαστήρια ή τις τοπικές αρχές. Και τούτο θα έχει σοβαρές 

επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και των οικογενειών.  Για παράδειγμα: 

οι αποφάσεις σχετικά με τη μακροχρόνια τοποθέτηση παιδιών που τελούν υπό καθεστώς 

φροντίδας σε ανάδοχη οικογένεια – ιδίως εάν θα πρέπει να εξεταστούν ή όχι επιλογές εντός 

της οικογένειας προτού αναζητηθεί η τοποθέτηση σε ξένη οικογένεια και οι λόγοι για να μη 

ζητηθεί η συναίνεση για την υιοθεσία– όταν αυτό «είναι απαραίτητο για την ευημερία του 

παιδιού» (άρθρο 52(1)Β του Νόμου για την Υιοθεσία και για τα Παιδιά (Adoption and 

Children Act) του 2002), που, χωρίς την παραπομπή στα εν λόγω άρθρα, μπορεί να 

ερμηνευτεί πολύ υποκειμενικά.  

 

Το ζήτημα της δικαστικής αρωγής τέθηκε από διάφορους ομιλητές. Οι γονείς ή τα άτομα με 

γονική μέριμνα που εμπλέκονται σε διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας 

έχουν δικαίωμα σε δικαστική αρωγή που δεν εξαρτάται από το εισόδημα ή το βάσιμο της 

αγωγής και, ως εκ τούτου, μπορούν να λάβουν δωρεάν συμβουλές από δικηγόρο όταν η 

τοπική αρχή ζητήσει την έκδοση απόφασης υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας ή την 

έκδοση κατεπείγουσας εντολής προστασίας. Ωστόσο, αυτό το αυτόματο δικαίωμα στη 

δικαστική αρωγή δεν ισχύει για τις αιτήσεις που υποβάλλουν γονείς για την ανάκληση της 

απόφασης υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας. Οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα 
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εκπροσώπησης στη δίκη σχετικά με την υιοθεσία. Οι γονείς πρέπει να πείσουν την Υπηρεσία 

Δικαστικής Αρωγής για το βάσιμο της προσφυγής τους. Ωστόσο, το παιδί εκπροσωπείται 

πάντα ως χωριστός διάδικος. Η Julie Haines από την Justice for Families εργάζεται ως 

«νομική σύμβουλος» για οικογένειες που συμμετέχουν σε διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε 

καθεστώς φροντίδας. Δεν έχει σπουδάσει νομική, αλλά ο δικαστής μπορεί να της επιτρέψει 

να βοηθήσει τις οικογένειες και να μιλήσει ενώπιον του δικαστηρίου. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτή είναι η μοναδική νομική υποστήριξη που λαμβάνουν οι γονείς οι οποίοι δεν 

δικαιούνται δικαστική αρωγή για τις προσφυγές τους, εκτός εάν το δικαστήριο επιτρέψει στον 

εφεσιβάλλοντα να ασκήσει πλήρη έφεση (και τούτο είναι δυνατόν μόνο εφόσον μπορούν να 

αποδείξουν ότι η κατάστασή τους έχει αλλάξει σημαντικά ή ότι ο δικαστής έσφαλε). 

Επιπλέον, η Florence Bellone και ο Sir James Munby αμφισβήτησαν την ποιότητα της 

δικαστικής αρωγής που λαμβάνουν οι γονείς. Ο Sir James πρότεινε να παρέχεται από τα 

προξενεία στους υπηκόους τους ένας κατάλογος καλών δικηγόρων εξειδικευμένων σε 

ζητήματα οικογενειακού δικαίου που κατανοούν πλήρως τις προεκτάσεις της διαδικασίας 

διακρατικών υποθέσεων υιοθεσίας με στοιχείο αλλοδαπότητας. 

 

Κατά την εξέταση του ζητήματος της διεκπεραίωσης των υποθέσεων που αφορούν 

αλλοδαπές οικογένειες, ο Sir James Munby ανέφερε αρχικά τη σημασία της συμμόρφωσης 

με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις (1963).  Ο ίδιος θεωρεί ότι πολύ 

συχνά δεν υπήρξε συμμόρφωση με τη Σύμβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και δηλώνει ότι σε 

κάθε υπόθεση με στοιχείο αλλοδαπότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης αλλά όχι 

μόνο, οι αρμόδιες προξενικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται εξ αρχής, εκτός εάν δεν το 

επιθυμεί η αλλοδαπή οικογένεια. Κατά συνέπεια, εάν κάποιοι εκπρόσωποι ξένων αρχών 

επιθυμούν να παραστούν στο δικαστήριο για προξενικά θέματα, θα πρέπει να τους 

επιτρέπεται, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για το αντίθετο.  Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των 

λετονικών και βουλγαρικών διπλωματικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν στους 

βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι συχνά ενημερώνονται σε πολύ όψιμο στάδιο 

της διαδικασίας ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν αποτελεσματικά.  

 

Σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιοδοσίας, επανέλαβε τη θεμελιώδη αρχή του κανονισμού 

Βρυξέλλες ΙΙα, σύμφωνα με την οποία η δικαιοδοσία του δικαστηρίου βασίζεται στη συνήθη 

διαμονή και όχι στην ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, το πρώτο ζήτημα που πρέπει να εξετάζει το 

δικαστήριο στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας 

είναι η συνήθης διαμονή, προκειμένου να εξακριβώνεται εάν η υπόθεση εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων ή όχι. 

Τόνισε μάλιστα ότι το αγγλικό δικαστήριο πρέπει να εξετάζει κατά την έναρξη της 

διαδικασίας υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας το ζήτημα της μεταβίβασης 

δικαιοδοσίας δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα και εάν το δικαστήριο 

άλλου κράτους μέλους διαθέτει περισσότερα μέσα για να κρίνει καλύτερα την υπόθεση. Κατά 

την άποψή του, το εν λόγω άρθρο χρησιμοποιείται πολύ συχνότερα από άγγλους δικαστές σε 

σύγκριση με τα δικαστήρια άλλων κρατών μελών. Η πρακτική συνέπεια της μεταβίβασης 

μιας υπόθεσης στις αλλοδαπές αρχές είναι η αποτροπή της υιοθεσίας. 

 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη «διαρχία που επικρατεί [στο οικογενειακό δίκαιο] λόγω της 

ύπαρξης πολλών παράλληλων διατάξεων» που έχουν θεσπιστεί από τον συνδυασμό των 

συστημάτων των Βρυξελλών και της Χάγης, ο Sir James Munby υποστηρίζει απόλυτα ως 

γενική αρχή τη συνεχή αναθεώρηση και επικαιροποίηση αμφοτέρων των συστημάτων.  
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Στις υποθέσεις που αφορούν αλλοδαπές οικογένειες ενώπιον αγγλικού δικαστηρίου1, ο Sir 

James Munby επέμεινε σε κάποια κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη από 

τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον δικαστή. Η αγγλική νομοθεσία περί υιοθεσίας προβλέπει ότι 

ο δικαστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του έναν υποχρεωτικό κατάλογο κριτηρίων: την ηλικία 

του παιδιού, το υπόβαθρο του παιδιού κ.ο.κ, ο οποίος ονομάζεται κατάλογος ελέγχου της 

ευημερίας.  Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε το 1988 όταν τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος για τα 

Παιδιά· τροποποιήθηκε ελαφρώς με τον Νόμο για τις Υιοθεσίες (Adoption Act) (2002), αλλά 

το βασικό περιεχόμενο είναι πλέον αρκετά παρωχημένο. Σύμφωνα με τον Sir James, κάποια 

μέρη του εν λόγω καταλόγου αφορούν την περίπτωση αλλοδαπών παιδιών. Σχετικά με αυτό 

το ζήτημα, παρέπεμψε στην απόφασή του, στην οποία αναφέρει «Πρέπει να τονιστεί 

ιδιαιτέρως ότι, σε μια τέτοιου είδους υπόθεση, το δικαστήριο, όπως και ο επίτροπος παιδιών 

και όλοι οι επαγγελματίες μάρτυρες, πρέπει να εξετάζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή 

ιδίως εκείνα τα μέρη του καταλόγου ελέγχου που εστιάζουν, ρητά ή σιωπηρά, στο εθνικό, 

πολιτισμικό, γλωσσικό, εθνοτικό και θρησκευτικό υπόβαθρο του παιδιού. Περαιτέρω, δεν 

πρέπει ποτέ να λησμονείται ότι, όσον αφορά τους εν λόγω παράγοντες, ο κατάλογος ελέγχου 

απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για το παιδί, σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, η αποκοπή των δεσμών του με τη βιολογική του οικογένεια. Και στα 

θέματα αυτά δεν αρκούν απλώς ευχολόγια. Η προσέγγιση των μαρτύρων και του δικαστή πρέπει 

να είναι αυστηρή και αναλυτική και να αιτιολογείται κατάλληλα, χωρίς να παραβλέπεται ποτέ 

το γεγονός ότι η υιοθεσία επιτρέπεται μόνον ως «ύστατη λύση» και μόνον εάν η διεξοδική 

ανάλυση της κατάστασης του παιδιού από όλες τις απόψεις – συμπεριλαμβανομένου του 

εθνικού, πολιτισμικού, γλωσσικού, εθνοτικού και θρησκευτικού υποβάθρου του – οδηγήσει 

το δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι το πρωτεύον μέλημα ευημερίας του παιδιού δικαιολογεί την 

υιοθεσία του.»2 

Οι εκπρόσωποι της Λετονίας και της Βουλγαρίας ανέφεραν επίσης στους βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι κατά την έναρξη διαδικασίας υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς 

φροντίδας είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι πολιτιστικές προσδοκίες των γονέων 

όσον αφορά το παιδί τους (π.χ.: σε ποια ηλικία το παιδί θεωρείται αρκετά ώριμο για να μείνει 

μόνο στο σπίτι κ.λπ...). Επισημαίνουν τη σημασία υψηλού επιπέδου επικοινωνίας και 

διαφάνειας όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες ενέργειες ( φαίνεται π.χ. ότι οι τοπικές αρχές δεν 

ενημερώνονταν σε όλες τις περιπτώσεις όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Ηνωμένου 

Βασιλείου διερευνούσαν την ανάγκη να κινηθεί διαδικασία υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς 

φροντίδας σε μια ξένη χώρα). 

 

Συμπεράσματα  

                                                 
1 Βλέπε επίσης την ενότητα 5.3 της έκθεσης «Adoption without consent» της Claire Fenton-Glynn για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015, σ. 36 

2 Σκέψη 105 της υπόθεσης N: [2015] EWCA Civ 1112 Μπορεί επίσης να αναφερθεί και άλλο τμήμα της 

ίδιας απόφασης: § 50. «Η ανάδοχη οικογένεια είναι αγγλικής καταγωγής. Η αρνητική επίπτωση 

επισημάνθηκε από τον Δικαστή Bellamy (Υπόθεση J και E, σκέψη 17): «[…]η τοποθέτηση δεν έγινε σε 

οικογένεια με το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο και «ως εκ τούτου τα παιδιά μαθαίνουν και καταλαβαίνουν μόνο 

αγγλικά με τους τρέχοντες αναδόχους τους». Μία από τις πλέον ανησυχητικές επιπτώσεις αυτού του γεγονότος 

είναι ότι η μητέρα αδυνατεί να επικοινωνήσει με τις κόρες της χωρίς τη μεσολάβηση διερμηνέα.» Όποιες κι αν 

είναι οι περιστάσεις που οδήγησαν στην ανάγκη κρατικής παρέμβασης στη ζωή αυτής της οικογένειας, και 

ανεξάρτητα από το επίπεδο συμμετοχής της στη διαδικασία έκτοτε, είναι σχεδόν αφόρητο να προσπαθήσει 

κανείς να φανταστεί τα συναισθήματα μιας μητέρας που δεν μπορεί να επικοινωνήσει στη γλώσσα της με τα 

μικρά παιδιά της.»  
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως υπενθυμίστηκε από τον Sir James Munby, «κανείς δεν 

κατάφερε ποτέ να πείσει είτε το Δικαστήριο του Στρασβούργου είτε το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο ότι η αγγλική νομοθεσία περί υιοθεσίας δεν συμμορφώνεται με τη Σύμβαση 

και με τον Χάρτη.» Ωστόσο, ο αριθμός των μη συναινετικών υιοθεσιών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τους 

αναφέροντες προκάλεσαν ορισμένες ανησυχίες.  
 

Μολονότι τα μέλη της αντιπροσωπείας συμφωνούν με την άποψη ότι στις υποθέσεις στις 

οποίες η επιμέλεια πρέπει τελικά να αφαιρεθεί από τους βιολογικούς γονείς με γνώμονα το 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η τοποθέτηση του παιδιού με προοπτική την υιοθεσία είναι 

πιο βιώσιμη λύση απ’ ό,τι η τοποθέτησή του σε καθεστώς προσωρινής φροντίδας για 

απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, θεωρούν ωστόσο ότι η βέλτιστη λύση σε κάθε περίπτωση 

είναι όταν τα παιδιά μπορούν να απολαύουν του δικαιώματός τους στην οικογενειακή ζωή με 

τους βιολογικούς γονείς τους.  

 

Η Julie Haines, Διευθύντρια της Justice for Families, εκτιμά ότι «εάν άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες μπορούν να καταρτίζουν διαφορετικά σχέδια για τα παιδιά, τότε μπορεί και το 

Ηνωμένο Βασίλειο» και η Florence Bellone πιστεύει ότι «η τεχνητή σταθερότητα που θα 

αποκτήσουν τα παιδιά μέσω του συστήματος φροντίδας και της υιοθεσίας τους δεν θα 

αντισταθμίσει ποτέ, ιδίως σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, την καταστροφή της οικογένειάς 

τους από τη νομική βόμβα.» 

Από τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας της Βρετανίας τον 

Ιούλιο του 2014 για τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους διευθυντές των 

κοινωνικών υπηρεσιών και τους δικηγόρους των υπηρεσιών προστασίας του παιδιού με τίτλο 

«Working with foreign authorities: child protection cases and care orders» (Συνεργασία με 

αλλοδαπές αρχές: υποθέσεις προστασίας παιδιών και αποφάσεις υπαγωγής παιδιών σε 

καθεστώς φροντίδας) προκύπτει ότι οι εθνικές αρχές έχουν εξοικειωθεί με τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τις διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας στις οποίες 

εμπλέκονται αλλοδαπές οικογένειες.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλοί δικαστές και τοπικές αρχές που εμπλέκονται σε 

διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας και ορισμένοι εξ αυτών είναι 

περισσότερο ενήμεροι σχετικά με αυτό το ζήτημα από άλλους. Ωστόσο, ο Sir James Munby 

παραμένει αισιόδοξος όσον αφορά τις δυνατότητες μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης και 

θεωρεί ότι «το μήνυμα μεταδίδεται».  

Συστάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες καθώς και το γεγονός ότι το βέλτιστο 

συμφέρον του παιδιού σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο 

πρέπει να εξακολουθήσει να έχει πρωταρχική σημασία σε οποιοδήποτε είδος διαδικασίας 

υπαγωγής παιδιού σε καθεστώς φροντίδας, η Επιτροπή Αναφορών καλεί τις αρμόδιες αρχές 

και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις: 

 

1. Η επιτροπή εφιστά την προσοχή στις σχετικές αναφορές και υπενθυμίζει τα διεθνή 

πρότυπα, ιδίως το άρθρο 8 και 20 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(UNCRC), υπογραμμίζοντας την υποχρέωση των κυβερνήσεων να προστατεύουν την 

ταυτότητα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών του σχέσεων. 
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2. Η επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Υ κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2012) 55 EHRR 33, 

[2012] 2 FLR 332, σκέψη 134: «Η αποκοπή των οικογενειακών δεσμών επιτρέπεται μόνο σε 

πολύ εξαιρετικές περιστάσεις και [...] πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να διατηρούνται οι προσωπικές σχέσεις και, όταν κρίνεται σκόπιμο, να «ανασυντίθεται» η 

οικογένεια. Δεν επαρκεί να αποδειχθεί ότι το παιδί θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε πιο 

επωφελές περιβάλλον για την ανατροφή του. Ωστόσο, εάν η διατήρηση των οικογενειακών 

δεσμών θα ήταν επιζήμια για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού, ο γονέας δεν 

δικαιούται δυνάμει του άρθρου 8 να επιμείνει στη διατήρηση των εν λόγω δεσμών». 

3. Η επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στις κατευθυντήριες γραμμές για την 

εναλλακτική φροντίδα των παιδιών που περιέχονται στο ψήφισμα A/RES/64/142 της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ως βασικό σημείο αναφοράς για όσους χαράσσουν 

πολιτική και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα φροντίδας των παιδιών. 

4. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί στο πλαίσιο αστικής 

δίκης που το αφορά, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

5. Τα εθνικά δικαστήρια οικογενειακών διαφορών θα πρέπει να εφαρμόζουν συστηματικά τη 

Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις και τα άρθρα 15 και 55 του 

κανονισμού ΕΚ αριθ. 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) στο ενωρίτερο δυνατό στάδιο των 

διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας και να διασφαλίζουν ότι οι πρεσβείες 

ή οι προξενικές αντιπροσωπείες ενημερώνονται εγκαίρως για υποθέσεις που αφορούν τους 

υπηκόους τους, ήδη από την αρχή, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για μεταβιβάσεις εθνικής 

αρμοδιότητας· θα πρέπει να παρασχεθούν συγκεκριμένες και λεπτομερείς κατευθυντήριες 

γραμμές για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

6. Καλεί τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους, όταν αποστέλλει κοινωνικούς λειτουργούς 

σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο μιας έρευνας υιοθεσίας, να ενημερώνουν δεόντως τις 

εντόπιες αρχές.  

7. Οι βουλευτές εκτιμούν ότι η αβέβαιη κατάσταση στην οποία τίθενται τα παιδιά, 

διακινδυνεύοντας μακροχρόνια διαμονή σε κέντρα ανάδοχης φροντίδας ή εναλλαγή 

σύντομων περιόδων διαμονής σε διαφορετικές οικογένειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου 

ιδανική  και θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την ανάπτυξη των παιδιών. 

8. Η επιτροπή σημειώνει τα υψηλά ποσοστά υιοθεσιών χωρίς γονική συναίνεση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, και υπενθυμίζει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατ' εξαίρεσιν. 

Οι βουλευτές προειδοποιούν για τον κίνδυνο πιθανών ανισοτήτων στην συνολική εξέταση 

των δικαστικών διαδικασιών υπαγωγής σε καθεστώς φροντίδας, δεδομένων των διαφορών 

που υπάρχουν στην εμπειρογνωμοσύνη και τις πρακτικές των κοινωνικών υπηρεσιών και των 

διαφορετικών τοπικών αρχών που εμπλέκονται σε όλη τη χώρα.  

9. Η επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι ένας ανησυχητικά μεγάλος αριθμός υιοθεσιών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Υπογραμμίζει ότι η 

υιοθεσία χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων θα πρέπει να αποφασίζεται μόνον ως έσχατη 

λύση, ενώ, συγχρόνως, θα πρέπει να αξιολογείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού κατά 

περίπτωση και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα να ακουστεί η άποψη του παιδιού. 

10. Ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη συνολική 
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ψυχολογική επίδραση της υιοθεσίας στα παιδιά, σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση της 

διαμονής με τις βιολογικές τους οικογένειες, ώστε να εκτιμηθούν σωστά οι επιπτώσεις των 

υιοθεσιών στην κοινωνία, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ιδίως στα 

εμπλεκόμενα παιδιά.  

11. Θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι, μεγαλύτερη προσοχή και καταλληλότερες 

πολιτικές στην πρόληψη των διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας μέσω 

διαδικασιών παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης και της παροχής κατάλληλης 

υποστήριξης στις οικογένειες. Στοχευμένοι πόροι για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διατεθούν 

για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για μια σταθερή οικογενειακή ζωή σε ευάλωτες 

περιοχές και κοινότητες με χαμηλότερο εισόδημα, λιγότερους πόρους και αυξημένο κίνδυνο 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

12. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι δομές στήριξης προς τις οικογένειες· προς τούτο, η Επιτροπή 

θα μπορούσε να συγχρηματοδοτήσει ΜΚΟ που παρέχουν βοήθεια στους πολίτες της ΕΕ που 

ζουν με τις οικογένειές τους σε άλλο κράτος μέλος, και να απαιτήσει πρόσθετη βοήθεια στη 

συνεργασία τους με τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας και τις τοπικές αρχές. 

13. Οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών δεν 

υποβαθμίζεται από τις περικοπές του προϋπολογισμού λόγω των μέτρων λιτότητας (για 

παράδειγμα η αύξηση των υποθέσεων που πρέπει να διεκπεραιώσει κατά μέσο όρο κάθε 

κοινωνικός λειτουργός μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα επαρκούς αξιολόγησης 

των μεμονωμένων υποθέσεων) και ότι οι αποφάσεις σχετικά με διαδικασίες επιμέλειας δεν 

πρέπει να υπόκεινται σε υπερβολική νομική και πολιτική πίεση ούτε να επηρεάζονται από τα 

οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών φορέων, όπως, για παράδειγμα, των γραφείων υιοθεσίας. 

14. Τα Μέλη εκτιμούν ότι οι υψηλότεροι αριθμού φακέλων που πρέπει να εξετασθούν από 

τους κοινωνικούς λειτουργούς οδηγούν σε λιγότερο ενδελεχή εξέταση των ατομικών 

περιπτώσεων και ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους χρονικούς περιορισμούς και την 

πιθανή ποινική ευθύνη κατά τη διαπίστωση αμέλειας, σε περίπτωση που επιτρέπουν στα 

παιδιά να παραμείνουν με τους βιολογικούς τους γονείς, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για 

αποφάσεις των κοινωνικών λειτουργών που τείνουν υπέρ της υιοθεσίας. 

15. Οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί, όπως οι αστυνομικοί, που 

εμπλέκονται σε διαδικασίες επιμέλειας παιδιού, καθώς και οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι, θα 

πρέπει να λαμβάνουν τους κατάλληλους πόρους και περισσότερη κατάρτιση ώστε να 

εξετάζουν περιπτώσεις που εντάσσονται στο ειδικό ζήτημα της υιοθεσίας χωρίς τη γονική 

συναίνεση σε ολόκληρη τη χώρα, για να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των κριτηρίων και των 

διαδικασιών, ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν οικογένειες που δεν κατάγονται από το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

16. Η επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στον αυξημένο κίνδυνο υποκειμενικής 

ερμηνείας των λόγων έκδοσης αποφάσεων υιοθεσίας χωρίς γονική συναίνεση που θα 

μπορούσε να προκαλέσει η κατάργηση του Νόμου περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1998. 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ήτοι το δικαίωμα του παιδιού σε 

δίκαιη δίκη και το δικαίωμα στον σεβασμό της οικογενειακής ζωής) δεν θα αποτελεί πλέον τη 

βάση για τη λήψη αποφάσεων από τα δικαστήρια ή τις τοπικές αρχές. 

17. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πιο ολοκληρωμένα συστήματα δωρεάν δικαστικής αρωγής 

με ανεξάρτητη παροχή νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης από την αρχή και για όλη τη 
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διάρκεια των διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας με στόχο την πρόληψη 

κάθε είδους κοινωνικοοικονομικής διάκρισης.  Η επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίζουν τα δικαιώματα των συγγενών που εμπλέκονται στη διαδικασία και οι οποίοι 

είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δικαστικής 

συνδρομής, της συμμετοχής δικηγόρων και ομάδων για τα δικαιώματα της οικογένειας, της 

πρόσβασης σε διερμηνέα και της πληροφόρησης και της παροχής όλων των σχετικών 

εγγράφων που αφορούν τις ακροάσεις του παιδιού. 

18. Η επιτροπή θεωρεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας οι γονείς να καταλάβουν τι 

διακυβεύεται σε κάθε στιγμή και σε κάθε βήμα των διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει την 

ενημέρωσή τους σε εύθετο χρόνο, σε περίπτωση που οι κοινωνικές υπηρεσίες προτίθενται να 

κινήσουν διαδικασία υιοθεσίας. Δεν θα πρέπει να υπογράφονται έγγραφα, χωρίς την 

κατανόηση των επιπτώσεών τους, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συναίνεση σε υιοθεσία.  

19. Οι εθνικές αρχές και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε διαδικασίες 

υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας θα πρέπει να διασφαλίζουν την καλύτερη 

ενημέρωση των γονέων ήδη από την έναρξη της διαδικασίας, καθώς και την παροχή 

επαρκούς υποστήριξης σε γονείς με προβλήματα αναλφαβητισμού, παρέχοντας μεταξύ άλλων 

επεξηγήσεις σχετικά με όλες τις νομικές διαδικασίες που θα αντιμετωπίσουν, τις αποφάσεις 

που ενδέχεται να ληφθούν για το μέλλον του παιδιού τους και τις ενδεχόμενες συνέπειες των 

εν λόγω αποφάσεων, ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν το άρθρο 20 του Νόμου για τα Παιδιά 

του 1989.  

20. Στην περίπτωση γονέων των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι αγγλικά, πρέπει να 

διασφαλίζεται η παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις που 

πρόκειται να ληφθούν και τις συνέπειές τους στη γλώσσα τους ή σε γλώσσα που κατανοούν 

πλήρως· ως ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου, η τηλεφωνική υπηρεσία 

υποστήριξης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες όταν αυτό είναι δυνατόν.  

21. Όσον αφορά το τμήμα 20, κατάλληλα μέτρα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, προκειμένου 

αυτό το σκοπίμως προσωρινό μέτρο που συμφωνήθηκε οικειοθελώς από τους βιολογικούς 

γονείς και έχει ως στόχο την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και την επιστροφή του παιδιού στο 

σπίτι του υπό καλύτερες οικογενειακές συνθήκες, να μην καταλήξει να στραφεί εναντίον της 

ενότητας της οικογένειας και να μη γίνει το έναυσμα μιας ανεπιθύμητης διαδικασίας 

υιοθέτησης. 

22. Τα Μέλη θεωρούν ότι, σε περιπτώσεις τοποθέτησης σε ανάδοχη φροντίδα, και ακόμη 

περισσότερο σε οικειοθελείς περιπτώσεις του τμήματος 20, θα πρέπει να αποτελεί δικαίωμα 

των γονέων , κάτι που είναι πιθανότατα και επωφελές για την αυτοεκτίμηση του παιδιού, να 

υπάρχει η δυνατότητα να έχουν ένα ελάχιστο βαθμό επαφής κατά την τοποθέτηση, 

προκειμένου να είναι σε θέση να δείξουν στο παιδί ότι δεν το έχουν εγκαταλείψει, αλλά ότι 

αντίθετα οι γονείς αγωνίζονται για να κερδίσουν πίσω την επιμέλεια του. 

23. Η επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των συναντήσεων μεταξύ 

των γονέων και των παιδιών τους και να καταβάλουν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι 

όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα κατανοούν πλήρως τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και τις 

γονικές επισκέψεις. 

24. Η διάρκεια των διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας (επί του παρόντος 

26 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο) θα πρέπει να θεωρείται το ελάχιστο όριο ώστε να 
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διασφαλίζεται ότι η κάθε υπόθεση εξετάζεται επαρκώς και ότι τόσο οι γονείς όσο και, 

εναλλακτικά, οι συγγενείς του παιδιού ή οικογενειακοί φίλοι θα έχουν αρκετό χρόνο για να 

διατυπώσουν προτάσεις (για παράδειγμα, ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να αναλάβει την 

φροντίδα του παιδιού) ή τυχόν αναγκαίες αλλαγές, που θα μπορούσαν για παράδειγμα να 

τους επιτρέψουν να τεθούν υποψήφιοι ως φροντιστές του παιδιού σε εύθετο χρόνο, πριν από 

την έκδοση της οριστικής απόφασης υιοθεσίας. Η επιτροπή είναι της γνώμης ότι, 

λαμβάνοντας υπόψη τη μη αναστρεψιμότητα της διαδικασίας υιοθεσίας, ο ισχύων χρονικός 

περιορισμός οδηγεί σε πρόωρες αποφάσεις και μειώνει τις πραγματικές επιλογές, όπως μια 

προσωρινή ή μόνιμη λύση εντός της διευρυμένης οικογένειας.  

25. Η επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δίνουν στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 

κατάχρησης αλκοόλ ή ναρκωτικών, των οποίων τα παιδιά τους έχουν αφαιρεθεί, μια δίκαιη 

ευκαιρία για πλήρη ανάκαμψη πριν το δικαστήριο λάβει τελική απόφαση σχετικά με την 

υιοθεσία. 

26. Οι αρχές που συμμετέχουν σε διαδικασίες υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας θα 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι γονείς που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, είτε ως παιδιά 

είτε ως ενήλικες, θα τυγχάνουν στήριξης. . Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα θύματα 

ενδοοικογενειακή βία να θεωρούνται αυτόματα πιθανός κίνδυνος για πρόκληση μελλοντικής 

συναισθηματικής βλάβης στα ίδια τα παιδιά τους· κάθε είδους εκ νέου θυματοποίησή τους με 

την μόνιμη αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών τους θα πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα 

όταν πρόκειται για γυναίκες που έχουν υποστεί κακομεταχείριση. 

27. Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι εντοπίζουν εκ των προτέρων 

υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες που έχουν το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο με το παιδί που 

πρόκειται να αναλάβουν, και να προωθούν αυτή την επιλογή, με γνώμονα το συμφέρον του 

παιδιού, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να μιλά και να επικοινωνεί κανονικά στη 

μητρική του γλώσσα. Στους βιολογικούς γονείς θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλα 

δικαιώματα επίσκεψης, και θα πρέπει να αφαιρεθεί κάθε υφιστάμενο εμπόδιο στο δικαίωμα 

επίσκεψης των βιολογικών γονέων με την κατάλληλη συχνότητα, και στην κοινή τους 

γλώσσα. 

28. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε λύσεις που επιτρέπουν στα αδέλφια να 

παραμείνουν μαζί· εάν δεν είναι δυνατή η εξεύρεση τέτοιας λύσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 

κάθε δυνατό μέτρο ώστε να αποφεύγεται ο πλήρης χωρισμός των αδελφών. 

29. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των ανάδοχων ή θετών οικογενειών πρέπει επίσης να 

γίνεται, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, όχι μόνο πριν από την άφιξη των παιδιών, αλλά και 

κατά την ένταξή τους στο νέο περιβάλλον στη συνέχεια. 

30. Η επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές που κατήρτισε η 

Επιτροπή σχετικά με τον "συντονισμό και τη συνεργασία στα ολοκληρωμένα συστήματα 

προστασίας παιδιών"1 οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια των 

διαδικασιών υπαγωγής παιδιών σε καθεστώς φροντίδας και από όλες τις εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες. 

31. Θα πρέπει να συλλέγονται συναφή στατιστικά στοιχεία προκειμένου να υπάρχει καλύτερη 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf
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εποπτική εικόνα των ζητημάτων που αφορούν όχι μόνο τις μη συναινετικές υιοθεσίες και τις 

υποθέσεις με διάσταση που αφορά δύο κράτη, αλλά και γενικότερα το οικογενειακό δίκαιο, 

και να γίνεται ένας διαχωρισμός, τόσο όσον αφορά τα επίπεδα εισοδήματος, όσο και το κατά 

πόσο υφίσταται διακρατική διάσταση, κατά τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή αφενός μια 

καλύτερη επισκόπηση της συνολικής κατάστασης και των τάσεων, και αφετέρου, η σύγκριση 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

 

 


