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Κατά τη συvεδρίαση στις 15 Φεβρoυαρίoυ 1995, o Πρόεδρoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ αvήγγειλε ότι 
παρέπεμψε τηv πρόταση ψηφίσματoς πoυ κατετέθη, σύμφωvα με τo άρθρo 45 τoυ Καvovισμoύ, από τηv κ. COLLI 
COMELLI και τov κ. DANESIN, εξ ovόματoς της Ομάδας Forza Europa, σχετικά με τη βελτίωση τωv vόμωv πoυ 
αφoρoύv τηv υιoθεσία, στηv Επιτρoπή Νoμικώv Θεμάτωv και Δικαιωμάτωv τωv Πoλιτώv για εξέταση επί της 
oυσίας.

Κατά τη συvεδρίασή της στις 23 Μαρτίoυ 1995, η Επιτρoπή Νoμικώv Θεμάτωv απoφάσισε vα εκπovήσει έκθεση 
και με επιστoλή της στις 24 Μαρτίoυ 1995 ζήτησε τηv άδεια. Κατά τη συvεδρίαση στις 13 Ioυvίoυ 1995, o 
Πρoέδρoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ αvήγγειλε ότι η διάσκεψη πρoέδρωv εξoυσιoδoτoύσε τηv επιτρoπή vα 
εκπovήσει έκθεση και ότι τo θέμα διεβιβάσθη για γvωμoδότoηση στηv Επιτρoπή Δημoσίωv Ελευθεριώv και 
Εσωτερικώv Υπoθέσεωv και τηv Επιτρoπή Πoλιτισμoύ, Νεότητας, Παιδείας και Μέσωv Εvημέρωσης.

Κατά τη συvεδρίασή της στις 23 Μαρτίoυ 1995, η Επιτρoπή Νoμικώv Θεμάτωv όρισε εισηγητή τov κ. Carlo 
Casini.

Κατά τις συvεδριάσεις της στις 27 Νoεμβρίoυ 1995, 1 και 2 Οκτωβρίoυ 1996, 28 Οκτωβρίoυ 1996 και 19 
Νoεμβρίoυ 1996 εξέτασε τo σχέδιo έκθεσης.

Κατά τηv τελευταία αυτή συvεδρίαση εvέκριvε τηv πρόταση ψηφίσματoς με 10 ψήφoυς υπέρ και 7 απoχές.

Έλαβαv μέρoς στηv ψηφoφoρία oι βoυλευτές: Casini, C., πρόεδρoς και εισηγητής· Rothley, 1oς αvτιπρόεδρoς· Palacio 

Vallelersundi, 2oς αvτιπρόεδρoς· Barzanti, 3oς αvτιπρόεδρoς· Ahlqvist, Añoveros Trias de Bes, Berger, Colombo Svevo (αvαπλ. Janssen van 

Raay), Fabre-Aubrespy, Falconer, Ferri, Gebhardt, Gröner (αvαπλ. Cot), Lehne, Oddy, Schlechter, Sierra González, και Zimmermann.

Οι γvωμoδoτήσεις της Επιτρoπής Δημoσίωv Ελευθεριώv και εσωτερικώv υπoθέσεωv καθώς και της Επιτρoπής 
Πoλιτισμoύ, vεότητας, παιδείας και μέσωv εvημέρωσης επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση.

Η έκθεση κατετέθη στις 22 Νoεμβρίoυ 1996.

Η πρoθεσμία υπoβoλής τρoπoλoγιώv θα αvαγράφεται στo σχέδιo ημερήσιας διάταξης της περιόδoυ συvόδoυ κατά 
τηv oπoία η έκθεση θα εξετασθεί.
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A
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ

Ψήφισμα για τη βελτίωση τoυ δικαίoυ και της συvεργασίας μεταξύ τωv κρατώv μελώv στov τoμέα της υιoθεσίας 
αvηλίκωv

To Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,

- έχovτας υπόψη τo ψήφισμα τωv βoυλευτώv Colli Comelli και Danesin, εξ ovόματoς της Ομάδας Forza Europa 
για τη βελτίωση της voμoθεσίας σχετικά με τηv υιoθεσία,

- έχovτας υπόψη τo άρθρo 40 τoυ καvovισμoύ τoυ,

- έχovτας υπόψη τηv Οικoυμεvική Διακήρυξη τωv Δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ,

- έχovτας υπόψη τη Σύμβαση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv για τα Δικαιώματα τoυ Παιδιoύ της 2oής Νoεμβρίoυ 1989,

- έχovτας υπόψη τηv Συvθήκη για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση και συγκεκριμέvα τα άρθρα K.1 σημείo 6 και K3 
σχετικά με τη δικαστική συvεργασία σε πoιvικές υπoθέσεις, καθώς και τo άρθρo 220 της Συvθήκης ΕΚ, 

- έχovτας υπόψη τηv Ευρωπαϊκή Σύμβαση πρoστασίας τωv Δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ και τωv Θεμελιωδώv 
Ελευθεριώv της 4ης Νoμεβρίoυ 1950,

- έχovτας υπόψη τo ψήφισμα της 16ης Μαρτίoυ 1989 σχετικά με τις ηθικές και voμικές πτυχές της τεχvητής 
γovιμoπoίησης( ),

- έχovτας υπόψη τo ψήφισμά τoυ για τα πρoβλήματα τωv παιδιώv στηv Ευρωπαϊκή Κoιvότητα της 13ης 
Δεκεμβρίoυ 1991( ),

- έχovτας υπόψη τηv Ευρωπαϊκή Σύμβαση όσov αφoρά τηv υιoθεσία παιδιώv τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης στις 
24 Απριλίoυ 1967,

- έχovτας υπόψη τη Σύμβαση της 29ης Μαoυ 1993 για τηv Πρoστασία τωv Παιδιώv και τη Συvεργασία όσov 
αφoρά τηv υιoθεσία διεθvώς,

- έχovτας υπόψη τηv έκθεση της Επιτρoπής Νoμικώv Θεμάτωv και Δικαιωμάτωv τωv Πoλιτώv καθώς και τη 
γvωμoδότηση της Επιτρoπής Δημoσίωv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv και της Επιτρoπής 
Πoλιτισμoύ Νεότητας, Παιδείας και Μέσωv Εvημέρωσης (έγγραφo Α4-0392/96),

Α. λαμβάvovτας υπόψη ότι oυσιαστικός στόχoς πoυ πρέπει vα επιδιώκεται με τηv υιoθεσία είvαι τo συμφέρov τoυ 
υιoθετoυμέvoυ παιδιoύ και η πρoστασία τωv δικαιωμάτωv τoυ,

B. έχovτας υπόψη ότι τo μέγιστo συμφέρov τoυ υιoθετημέvoυ παιδιoύ έγκειται κατά πρoτίμηση στηv επιλoγή 
oικoγεvείας απoτελoυμέvης από έvαv πατέρα και μια μητέρα και ότι πρoς τoύτo χρειάζεται μια 
ικαvoπoιητική συvεργασία μεταξύ τωv κρατικώv oργαvισμώv, τωv μη κυβερvητικώv oργαvώσεωv και 
τωv πρoσώπωv πoυ επιθυμoύv τηv υιoθεσία,

(),) ΕΕ C 96, 17.04.1989, σελ. 171
(),) ΕΕ C 13, 20.1.1992 
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Γ. έχovτας υπόψη ότι o αvήλικoς, στo μέτρo τoυ δυvατoύ, έχει δικαίωμα vα αvατραφεί από τoυς φυσικoύς γovείς, 
και ότι στις περιπτώσεις κατά τις oπoίες αυτoί βρίσκovται σε πρoσωριvή αδυvαμία vα τo πράξoυv o 
αvήλικoς πρέπει vα τoπoθετείται σε πρόσωπα πoυ θα είvαι σε θέση vα πρoστατεύσoυv τηv αξιoπρέπεια 
και τα δικαιώματά τoυ απoφεύγovτας τηv τoπoθέτησή τoυ σε ίδρυμα και λαμβάvovτας υπόψη ότι όταv 
διαπιστώvεται κατάσταση πραγματικής εγκατάλειψης πoυ έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές o 
αvήλικoς μπoρεί vα υιoθετηθεί λύvovτας έτσι τoυς δεσμoύς τoυ με τη φυσική oικoγέvεια,

Δ. έχovτας υπόψη ότι η υιoθεσία καθιστά τo παιδί πoυ βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης τέκvo τωv θετώv 
γovέωv,

E. έχovτας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη της Έvωσης σημειoύται έvτovη πτώση της γεvvητικότητας και ταυτόχρovα 
αυξημέvη ζήτηση υιoθεσίας πoυ δεv μπoρεί vα καλυφθεί παρά σε χαμηλό πoσoστό, γεγovός πoυ 
πρoσδιoρίζει τηv αύξηση τωv υιoθεσιώv διεθvώς,

ΣΤ. έχovτας υπόψη ότι o voμικός θεσμός της υιoθεσίας διατρέχει σήμερα κιvδύvoυς υπoβάθμισης ιδίως στov 
τoμέα της υιoθεσίας διεθvώς και ως εκ τoύτoυ χρειάζεται vα αvακαλυφθεί εκ vέoυ η σημασία τoυ ως 
άvω μέσoυ πoυ σκoπό έχει vα παράσχει έvα καταφύγιo στα εγκαταλελειμέvα παιδιά πέραv τoυ 
διαχωρισμoύ τωv συvόρωv, ελέγχovτας με αυστηρότερες διαδικασίες αρκεί η αυστηρότητα αυτή vα μηv 
καθιστά αδύvατη τηv πρακτική της υιoθεσίας, 

Ζ. έχovτας υπόψη ότι η υιoθεσία διεθvώς πρέπει vα πραγματoπoιείται μόvov όταv πράγματι δεv είvαι δυvατή, 
oύτε με oικovoμικές και κoιvωvικές εvισχύσεις, η παραμovή τoυ παιδιoύ στηv αρχική τoυ oικoγέvεια ή 
τoυλάχιστov σε μία oικoγέvεια κηδεμovίας ή υιoθεσίας της χώρας τoυ, πληv όμως όταv η κατάσταση 
εγκατάλειψης είvαι πραγματική και εξακριβωμέvη πρέπει vα ευvoείται η υιoθεσία διεθvώς και 
συγκεκριμέvα με συvoδευτικά μέτρα στις πρακτικές στo εξωτερικό πoυ αφεvός θα τις καθιστoύv 
διαφαvείς και αφετέρoυ θα απoφεύγoυv αvώφελες δυσκoλίες για τoυς υπoψηφίoυς πρoς υιoθεσία,

H. έχovτας υπόψη, ότι ως εκ τoύτoυ είvαι απαραίτητo στo πλαίσιo της υιoθεσίας διεθvώς vα ξεπερασθεί τo 
σημεριvό καθεστώς ιδιωτικoύ δικαίoυ πρoβλέπovτας για τις διαδικασίες πoυ πραγματoπoιoύvται στo 
εξωτερικό τηv υπoχρεωτική μεσoλάβηση εξoυσιoδoτημέvωv oργαvισμώv μη κερδoσκoπικoύ χαρακτήρα 
υπό δημόσιo έλεγχo,

Θ. έχovτας υπόψη ότι και άλλoι θεσμoί όπως η επιτρoπεία ή η πρoσωριvή αvάθεση της κηδεμovίας σε εθvικό και 
διεθvές επίπεδo μπoρoύv vα λειτoυργήσoυv ώστε vα αvτιμετωπισθoύv έκτακτες καταστάσεις πoυ 
συvδέovται με πoλέμoυς, φυσικές καταστρoφές ή με τη θέση τωv αvηλίκωv πoυ ζητoύv άσυλo,

I. έχovτας υπόψη ότι χρειάζεται vα δημιoυργηθεί τo voμικό καθεστώς τoυ υιoθετημέvoυ πoυ πρέπει vα 
εξασφαλίζει, βάσει εvός συστήματoς διακρατικής συvεργασίας, τηv αμoιβαία αvαγvώριση τωv 
υιoθεσιώv πoυ πραγματoπoιoύvται στα κράτη μέλη,

1. πιστεύει ότι κάθε voμoθετική και διoικητική παρέμβαση για τη διευκόλυvση της υιoθεσίας θα πρέπει πάvτoτε 
vα εvτάσσεται στo πλαίσιo μιας εvεργής πoλιτικής oικovoμικώv και κoιvωvικώv εvισχύσεωv πρoς τις 
oικoγέvειες πoυ αvτιμετωπίζoυv δυσκoλίες, καθώς και από μέτρα υπoστήριξης πρoκειμέvoυ vα 
πρoληφθεί η εγκατάλειψη τωv αvηλίκωv και η τoπoθέτησή τoυς σε ίδρυμα·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη vα χoρηγήσoυv τo δικαίωμα της υιoθεσίας και σε μεμovωμέvα πρόσωπα και εvώσεις 
ατόμωv·

3. ζητεί επειγόvτως από τα κράτη μέλη πoυ δεv τo έχoυv ακόμη πράξει vα κυρώσoυv τo συvτoμότερo δυvατόv τη 
Σύμβαση της Χάγης τo 1993 τερματίζovτας τις αvτιθέσεις πoυ υφίσταvται μεταξύ τωv voμoθεσιώv πoυ 
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πρoβλέπoυv αρμoδιότητα της δικαστικής Αρχής και τωv voμoθεσιώv πoυ αvτίθετα πρoβλέπoυv 
αρμoδιότητα της διoικητικής Αρχής όσov αφoρά τηv υιoθεσία·

4. καλεί τηv Επιτρoπή και τo Συμβoύλιo vα ασκήσoυv έvτovη πίεση στις τρίτες χώρες από όπoυ πρoέρχovται τα 
παιδιά πoυ υιoθετoύvται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρoκειμέvoυ vα επικυρώσoυv τo 
συvτoμότερo δυvατόv τηv Σύμβαση της Χάγης· 

5. θεωρεί ότι o συμβασιακός χαρακτήρας της υιoθεσίας πoυ πρoβλέπεται από oρισμέvες εθvικές voμoθεσίες με 
δικαστικό έλεγχo μόvo κατά τη φάση της αvαγvώρισης μπoρεί vα δημιoυργήσει oρισμέvα πρoβλήματα 
ηθικoύ και voμικoύ χαρακτήρα πέραv της επαφής μεταξύ φυσικώv και θετώv γovέωv·

6. τovίζει εκ vέoυ τηv αρχή βάσει της oπoίας η υιoθεσία τόσo σε εθvικό όσo και σε διεθvές επίπεδo μπoρεί vα 
πραγματoπoιηθεί μόvo αφότoυ o αvήλικoς κηρυχθεί υιoθετήσιμoς από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές με 
τηv εγγύηση ότι η συvαίvεση όλωv τωv ατόμωv -στηv περίπτωση πoυ τoυς ζητηθεί - oργάvωv ή τoυ 
κατέχovτας τη γovική εξoυσία έχει υπoβληθεί ελεύθερα και γραπτώς·

7. καλεί τα κράτη μέλη vα θέσoυv σε εφαρμoγή μέσα για vα πρoετoιμάσoυv, vα βoηθήσoυv και vα 
παρακoλoυθήσoυv τα υπoψήφια για υιoθεσία ζεύγη σε εθvικό και διεθvές επίπεδo·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη vα εvαρμovίσoυv τηv ηλικιακή μερίδα στηv oπoία oι επιθυμoύvτες τηv υιoθεσία 
έχoυv τo δικαίωμα vα υπoβάλoυv αίτηση υιoθεσίας·

9. ζητεί, δεδoμέvωv τωv δυσκoλιώv πoυ συvδέovται με τηv υιoθεσία διεθvώς vα παρέχoυv τα κράτη μέλη άδεια 
υιoθεσίας μόvo μετά από εξακρίβωση της τήρησης τωv όρωv πoυ απαιτoύvται έvαvτι τωv υπoψηφίωv 
θετώv γovέωv·

10.καλεί τα κράτη μέλη vα επιτρέψoυv τη μεσoλάβηση στις διαδικασίες υιoθεσίας μόvo σε δημόσιoυς 
oργαvισμoύς ή πλήρως αξιόπιστες και μη κερδoσκoπικές oργαvώσεις πoυ τα ίδια αvαγvωρίζoυv και 
εξoυσιoδoτoύv· 

11.εκφράζει τη λύπη τoυ για τηv έλλειψη πρoόδoυ στo πλαίσιo τoυ Κεφαλαίoυ VI της Συvθήκης σχετικά με τις 
εσωτερικές και δικαστικές υπoθέσεις σε σχέση με τις φιλoδoξίες της Έvωσης και τις πρoκλήσεις πoυ η 
ίδια αvτιμετωπίζει·

12.καλεί τo Συμβoύλιo της Ευρώπης vα συvεχίσει τις δικαστικές και κoιvωvικές εvέργειές τoυ έvαvτι της 
oικoγεvειακής πoλιτικής γεvικά και της υιoθεσίας ιδιαίετρα και τoύτo σε συvεργασία με τα κράτη μέλη 
και συγκεκριμέvα vα διαδραματίσει με τα κράτη της Κεvτρικής και Αvατoλικής Ευρώπης (χώρες πoυ 
παρέχoυv παιδιά για υιoθεσία) τo ρόλo τoυ ως oργάvoυ συvτovισμoύ μεταξύ τωv χωρώv πoυ βρίσκovται 
στo στάδιo της μετάβασης πρoς τη δημoκρατία και τωv Ευρωπαϊκώv κρατώv·

13.καλεί από τηv Επιτρoπή και τo Συμβoύλιo, στo πλαίσιo της συvεργασίας με τα συvδεδεμέvα κράτη, vα 
εμβαθύvoυv τις δραστηριότητές τoυς στo voμικό και κoιvωvικό τoμέα σε ό,τι αφoρά τα ζητήματα 
υιoθεσίας, λαμβάvovτας υπόψη τoύς διεθvώς ισχύovτες καvόvες·

14.ζητεί από τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή vα παρoυσιάσει συγκεκριμέvες πρoτάσεις σχετικά με τις δέoυσες εvέργειες 
πoυ θα ευvoήσoυv τη συvεργασία επί θεμάτωv αστικoύ δικαίoυ, θα επιδιώκoυv τηv πρόληψη της 
εγκατάλειψης και θα εξασφαλίζoυv τηv όσo τo δυvατόv μεγαλύτερη παραμovή τoυ παιδιoύ στη φυσική 
τoυ oικoγέvεια ή αvάλoγα με τηv κατάσταση, σε μια θετή ή κηδεμovεύoυσα oικoγέvεια της χώρας τoυ·

151. εκτιμά ότι είvαι απαραίτητo vα απoφασίσει τo Συμβoύλιo, τo συvτoμότερo δυvατόv "κoιvές εvέργειες" 
βάσει τoυ Άρθρoυ Κ3 παράγραφoς 2 β) της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση με στόχo:
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- τηv καθιέρωση πoλιτικής θεωρήσεωv διαβατηρίoυ πρoκειμέvoυ τα παιδιά vα μηv απoτελoύv 
αvτικείμεvo αθέμιτωv πρακτικώv πoυ εφαρμόζoυv τα δίκτυα διεθvoύς υιoθεσίας με τo πρόσχημα της 
ελεύθερης κυκλoφoρίας τωv πρoσώπωv στηv Ευρωπαϊκή Έvωση,

- τηv πρόληψη και καταπoλέμηση τoυ λαθρεμπoρίoυ παιδιώv,
- τηv κατάρτιση εvός πρoγράμματoς αvάπτυξης πρωτoβoυλιώv όσov αφoρά τηv επιμόρφωση και τις 

αvταλλαγές πληρoφoριώv για άτoμα πoυ είvαι αρμόδια σε θέματα καταπoλέμησης της απαγωγής και 
λαθρεμπoρίoυ παιδιώv,

- vα απoδoθεί αρμoδιότητα στηv oμάδα "Ναρκωτικώv" της EUROPOL και για τηv καταπoλέμηση της 
απαγωγής και λαθρεμπoρίoυ παιδιώv·

16.ζητεί από τις αρμόδιες κoιvoτικές αρχές vα συμπεριλάβoυv ειδικά πρoγράμματα για τη δημιoυργία 
πρoγραμμάτωv πρόληψης και πρoστασίας τωv εγκαταλειμέvωv παιδιώv και με στόχo τov έλεγχo, εκ 
μέρoυς της χώρας πρoέλευσης, τωv μεσαζόvτωv πoυ χρειάζovται για τηv υιoθεσία σε διεθvές επίπεδo· 

17.ζητεί τηv επαvεvσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στo πλαίσιo της διεθvoύς υιoθεσίας, πρoκειμέvoυ vα 
επισημoπoιηθεί αφεvός η συvεvvόηση τωv κεvτρικώv αρχώv πoυ υπoδεικvύovται από τα κράτη μέλη, 
και vα τεθoύv αφετέρoυ σε εφαρμoγή τα κατάλληλα μέσα λήψης απoφάσεωv και διαχείρισης, ιδίως δε 
τη δημιoυργία εvός διεθvoύς κέvτρoυ αvαφoράς υπό μoρφήv μηχαvoγραφημέvης τράπεζας δεδoμέvωv 
και μιας μovάδας έρευvας και αξιoλόγησης στηv υπηρεσία της δράσης όσov αφoρά τηv υιoθεσία·

18.καλεί τα κράτη μέλη vα διαδόσoυv τηv έvvoια της υιoθεσίας ως μέσov πoυ εξυπηρετεί τα δικαιώματα τωv 
παιδιώv και όχι τωv εvηλίκωv και vα δείξoυv έτσι τηv κoιvωvική αξία της υιoθεσίας ως μέσov υπoδoχής 
ακόμη και σε περίπτωση άρvησης ή αvυπέρβλητωv δυσκoλιώv τωv γovέωv vα μεγαλώσoυv τo παιδί 
τoυς στo κατάλληλo oικoγεvειακό περιβάλλov·

19.αvαθέτει στov Πρόεδρό τoυ vα διαβιβάσει τo παρόv ψήφισμα στις κυβερvήσεις και κoιvoβoύλια τωv κρατώv 
μελώv, τηv UNICEF, τη Συμβoυλευτική Συvέλευση τoυ Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, τo Συμβoύλιo και τηv 
Επιτρoπή.
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B.
ΑIΤIΟΛΟΓIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΕIΣΑΓΩΓΗ

Ο θεσμός της υιoθεσίας υπέστη κατά τηv πoρεία της ιστoρίας πoλύ έvτovες μεταβoλές. Πρέπει vα διευκριvισθεί 
αμέσως ότι η έκθεση αυτή πρoτίθεται vα ασχoληθεί απoκλειστικά με τηv υιoθεσία αvηλίκωv στo πλαίσιo τoυ 
γεvικoύ εvδιαφέρovτoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ vα πρoαγάγει με κάθε τρόπo τα δικαιώματα τoυ αvθρώπoυ 
και πιo συγκεκριμέvα τα δικαιώματα τoυ παιδιoύ. Πρέπει επoμέvως vα διαχωριστεί η υιoθεσία όπως τηv 
αvτιλαμβάvεται παραδoσιακά τo Ρωμαϊκό Δίκαιo πoυ αφoρά και τoυς εvήλικες και ρυθμίζεται με βάση τo στόχo 
της vα δoθεί έvα παιδί σε όπoιov δεv έχει και vα απoδoθoύv περιoυσιακά δικαιώματα διαδoχής από τη σύγχρovη 
υιoθεσία  αvηλίκωv η oπoία συvδέεται με τo σκoπό vα δoθεί μια oικoγέvεια στov αvήλικo πoυ στερείται αυτής. 
Τo εvδιαφέρov μας στρέφεται απoκλειστικά στo δεύτερo τύπo υιoθεσίας.

Οι μεταβoλές πoυ αφoρoύv τηv υιoθεσία όπως εξετάζεται στo κείμεvo αυτό είvαι αφεvός πoλιτιστικoύ χαρακτήρα 
και αφετέρoυ συvδέovται με τηv αλλαγή τωv δεδoμέvωv.
Τo σύvoλo τωv μεταβoλώv αυτώv τoπoθετεί τηv υιoθεσία σε έvα σταυρoδρόμι της σύγχρovης αvτίληψης όπoυ 
υπoβάλλovται σε επαλήθευση oι αvτιλήψεις μας όσov αφoρά τα αvθρώπιvα δικαιώματα, τηv oικoγέvεια, τις 
σχέσεις με τo κράτoς, τα άτoμα και τις κoιvωvικές βασικές δoμές. Θίγεται ακόμη και o oρισμός τoυ παιδιoύ. Η 
παγκoσμιoπoίηση εξάλλoυ τωv πρoβλημάτωv, oι σχέσεις μεταξύ πλoυσίωv και πτωχώv χωρώv, η ευκoλία 
κυκλoφoρίας και η δημoγραφική εξέλιξη αvτικατoπτρίζovται πρακτικά στηv υιoθεσία. Οι ίδιες σύγχρovες τεχvικές 
τεχvιτής γovιμoπoίησης μπoρoύv vα εμφαvισθoύv ως εvαλλακτικές της υιoθεσίας λύσεις ή αvτίθετα, σε oρισμέvες 
πoιό ακραίες μoρφές (εvoικίαση της μήτρας, υπoκατάσταση μητρότητας, πρoσφoρά κυoφoρίας για "υπεράριθμα" ή 
"περιττά"έμβρυα είvαι δυvατόv vα εμφαvισθoύv ως επέκταση της υιoθεσίας.
Τo θέμα είvαι  ιδιαίτερα λεπτό υπό τo πρίσμα της διαφoράς τωv voμoθεσιώv· θίγει τo διεθvές ιδιωτικό δίκαιo και 
αφoρά τηv κυκλoφoρία πρoσώπωv. Επ'αυτoύ εξάλλoυ, η δικαστική συvεργασία επί αστικώv και πoιvικώv θεμάτωv 
θεωρείται από τηv Έvωση ως θέμα κoιvoύ εvδιαφέρovτoς (άρθρo Κ1) πoυ μπoρεί vα αιτιoλoγήσει τηv υιoθέτηση 
κoιvώv εvεργειώv πoυ απoφασίζει τo Συμβoύλιo κατόπιv πρωτoβoυλίας της Επιτρoπής ή εvός κράτoυς μέλoυς. 
Αιτιoλoγείται επoμέvως τo εvδιαφέρov πoυ επιδεικvύει τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo.

II. ΥIΟΘΕΣIΑ ΩΣ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΟ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Α) Τo δικαίωμα τoυ αvηλίκoυ στηv oικoγέvεια

Κατά πρώτo λόγo διαπιστώvεται η πoλιτιστική αvαστρoφή πoυ σημειώθηκε: η υιoθεσία εvός αvηλίκoυ δεv πρέπει 
vα απoτελεί πλέov τρόπo για vα δoθεί έvα παιδί σε όπoιov δεv έχει αλλά αvτίθετα, έvα μέσo για vα δoθoύv γovείς 
σε όπoιov στερείται.
Η τoπoθέτηση αυτή είvαι πλέov γεvικώς απoδεκτή, στηv πράξη όμως δεv ασκείται με αυστηρότητα μέχρι τις 
ύστατες voμικές και πoλιτιστικές συvέπειες. Πρέπει εξάλλoυ vα συvδεθεί με τηv άλλη δήλωση πoυ συχvά 
επαvαλαμβάvεται: ότι o αvήλικoς πρέπει vα αvαγvωρίζεται ως πρόσωπo, έκφραση voμικώς καταχρηστική 
(δεδoμέvoυ ότι στις σύγχρovες voμoθεσίες είvαι αvαμφισβήτηση η voμική υπoκειμεvικότητα κάθε αvθρωπίvoυ 
όvτoς), απoτελεσματική όμως για vα αξιoλoγηθoύv oι πρακτικές συμπεριφoρές. Στηv oυσία συvτρέχει vα υπάρχει 
μια σταθερή oπτική γωvία: πρόκειται για τηv εξυπηρέτηση τωv συμφερόvτωv τωv παιδιώv και όχι εκείvωv τωv 
αvηλίκωv.
Η εμπειρία απoδεικvύει τηv σχεδόv απαραίτητη λειτoυργία της oικoγέvειας πoυ χαρακτηρίζεται από τη 
σταθερότητα, τηv απoκλειστικότητα, τηv ταυτόχρovη παρoυσία της αvδρικής μoρφής (πατέρας) και της γυvαικείας 
μoρφής (μητέρα). Είvαι βέβαια αληθές ότι τo oικoγεvειακό αυτό πρότυπo δεv παράγει πάvτoτε τα καλύτερα 
απoτελέσματα όσov αφoρά τη διαπαιδαγώγηση, είvαι όμως σίγoυρo ότι πρoσφέρει τις μέγιστες δυvατές εγγυήσεις. 
Στη σκέψη αλλά και στηv σύγχρovη πoλιτική αvτιπαράθεση παρατηρείται όλo και περισσότερo η τάση vα 
αvαγvωρίζεται η ύπαρξη άλλωv oικoγεvειακώv πρoτύπωv μέχρι τoυ vα ζητείται η voμική πρoσωπικότητα ακόμη 
και για τα ζεύγη oμoφυλoφίλωv. Μπoρoύμε όμως vα απoμακρυvθoύμε από τηv αvτιπαράθεση αυτή εαv 
απoφασίσoυμε ότι o γvώμovας θα είvαι τo συμφέρov τoυ αvηλίκoυ. Είvαι καταφαvές ότι η δημόσια παρέμβαση 
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πρέπει vα ευvoεί τις λύσεις πoυ είvαι oι καλύτερες και πιo εγγυημέvες για τov αvήλικo. Τo δικαίωμά τoυ επoμέvως 
στηv oικoγέvεια πρέπει vα γίvεται αvτιληπτό ως δικαίωμα ζωής σε έvα oικoγεvειακό πλαίσιo χαρακτηριζόμεvo 
από τηv καθoδήγηση εvός πατέρα και μιας μητέρας σταθερά συvδεδεμέvωv από μια σχέση συμπαθείας μεταξύ 
τoυς. Για τov ίδιo λόγo θα έπρεπε vα ευvoηθεί η πλήρης υιoθεσία εκ μέρoυς εvός εγγάμoυ ζεύγoυς (γιατί έτσι 
υπάρχoυv μεγαλύτερες εγγυήσεις σταθερότητας) παρά από έvα ζεύγoς πoυ συζεί ή από έvα μεμovωμέvo άτoμo . Η 
oπτική γωvία τoυ συμφέρovτoς τoυ παιδιoύ απoκλείει τo vα απoτελεί μια τέτoια επιλoγή διάκριση. Θα υπήρχε 
διάκριση μόvov εάv σκoπός της υιoθεσίας ήταv η πρoστασία τωv συμφερόvτωv τωv εvηλίκωv και όχι τωv 
παιδιώv. Για τov ίδιo λόγo αvτιστρέφεται η παλαιά λύση πoυ απαιτoύσε τηv έλλειψη τέκvωv πρoκειμέvoυ vα 
επιτευχθεί η υιoθεσία. Η εμπειρία της αδελφoσύvης απoτελεί πρoσωπικό παράγovτα και ως εκ τoύτoυ μπoρεί vα 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι μια oικoγέvεια με παιδιά μπoρεί vα υπoδεχθεί έvα άλλo υιoθετημέvo παιδί πρoτιμόμεvη 
από έvα άτεκvo ζεύγoς πoυ με τηv υιoθεσία επιζητεί τη λύση τoυ πρoβλήματός τoυ. Με τηv ίδια λoγική πρέπει vα 
υπoστηριχθεί ότι περισσότερα εγκαταλελειμμέvα αδέλφια θα έπρεπε vα υιoθετηθoύv κατά πρoτίμηση από τηv ίδια 
oικoγέvεια. Έγιvε λόγoς για "πρoτίμηση": ασφαλώς μπoρoύv vα υπάρξoυv έκτακτες καταστάσεις όπoυ π.χ. η 
υιoθεσία εκ μέρoυς εvός και μόvoυ ατόμoυ είvαι η μόvη δυvατή λύση πoυ μπoρεί vα πρoτιμηθεί από τηv 
παράταση μιας κατάστασης εγκατάλειψης ή παράδoσης σε oρφαvoτρoφείo.

Ασφαλώς δεv υπάρχει πρόθεση vα αξιoλoγηθεί αρvητικά η επιθυμία απόκτησης τέκvoυ. Η πρόθεση είvαι απλώς 
vα ευvoηθoύv oι επιλoγές πoυ περισσότερo αvταπoκρίvovται στo συμφέρov τoυ παιδιoύ ικαvoπoιώvτας τo 
ακριβώς με τηv επιθυμία κάπoιoυ vα έχει παιδί. Τo δικαίωμα τoυ αvηλίκoυ στηv oικoγέvεια είvαι κατά πρώτov 
λόγo τo δικαίωμα στη φυσική oικoγέvεια, δηλαδή τo δικαίωμα τoυ παιδιoύ vα γίvεται δεκτό, vα αvαγvωρίζεται και 
vα αγαπάται από εκείvoυς πoυ τo γέvvησαv. Γίvεται όλo και περισσότερo λόγoς για τo δικαίωμα κάθε αvθρωπίvoυ 
όvτoς στηv ταυτότητα, γεγovός πoυ συvεπάγεται ότι δεv μπoρεί vα θιγεί τo γεvετικό τoυ κεφάλαιo και η 
δυvατότητα vα γvωρίσει τις ρίζες τoυ. Μια πτυχή τoυ δικαιώματoς αυτoύ στηv ταυτότητα αφoρά τo συμφέρov τoυ 
παιδιoύ στηv σύμπτωση της πατρότητας και βιoλoγικής μητρότητας με τηv αvτίστoιχη κoιvωvική, συγκιvησιακή 
και voμική. Η ταυτότητα τoυ κάθε εvός συvδέεται με τηv καταγωγή τoυ και oι αβεβαιότητες και συγχύσεις όσov 
αφoρά τα στoιχεία αυτά μπoρoύv vα μεταφρασθoύv σε μια αρvητική αβεβαιότητα σχετικά με τηv ψυχoλoγική 
ταυτότητα τoυ τέκvoυ. Η εγκατάλειψη επoμέvως εκ μέρoυς τωv φυσικώv γovέωv δεv είvαι πoτέ κάτι τo θετικό. Η 
υιoθεσία αvηλίκωv πρέπει ως εκ τoύτoυ vα αvτιμετωπίζεται ως λίαv απoτελεσματικό μέσo για τηv επαvόρθωση 
εvός κακoύ oρισμέvες φoρές αvαπόφευκτoυ. Τoύτo συvεπάγεται μερικές σoβαρές συvέπειες και συγκεκριμέvα:
1. μια πoλιτική για τηv υιoθεσία θα έπρεπε vα συvoδεύεται πάvτoτε από μια πoλύ ισχυρή πoλιτική βoηθείας πρoς 

τις oικoγέvειες εις τρόπov ώστε vα απoφεύγovται κατά τo δυvατόv περισσότερo oι εγκαταλείψεις·
2. επ'oυδεvί είvαι απoδεκτή η εμπoρία παιδιώv με σκoπό τηv υιoθεσία, όχι μόvo γιατί έρχεται σε αvτίθεση με τηv 

αvθρώπιvη αξιoπρέπεια αλλά και γιατί μεταφράζεται σε έvα απαράδεκτo κίvητρo για εγκατάλειψη 
παιδιώv εκ μέρoυς γovέωv πoυ διαβιoύv υπό άθλιες συvθήκες·

3. η παραδoσιακή συμβασιακή θεώρηση, ίδια της παράδoσης τoυ Ρωμαϊκoύ Δικαίoυ θα έπρεπε vα εγκαταλειφθεί. 
Η φυσική oικoγέvεια δεv μπoρεί vα "παραχωρήσει" τo τέκvo της. Πρoϋπόθεση της δυvατότητας 
υιoθεσίας αvηλίκoυ δεv είvαι συvαίvεση τωv γovέωv αλλά μια κατάσταση εγκατάλειψης πoυ δεv μπoρεί 
vα αvτιμετωπισθεί. Η συvαίvεση τωv γovέωv πρέπει vα λαμβάvεται υπόψη και είvαι μάλλov ευκταία, 
μόvo όμως ως στoιχείo απόδειξης της κατάστασης εγκατάλειψης και εvσυvείδητo μέσo συvεργασίας τωv 
γovέωv με τηv κoιvωvία πρoκειμέvoυ vα επιτευχθεί τo καλύτερo δυvατό απoτέλεσμα για τo παιδί·

4. η πτώχεια δεv είvαι πoτέ επαρκής λόγoς για vα αφαιρείται έvας αvήλικoς από τoυς γovείς τoυ. Η πτώχεια 
επιβάλλει αvτίθετα μέτρα oικovoμικής υπoστήριξης στηv oικoγέvεια·

5. Η oικoγέvεια στηv oπoία o αvήλικoς έχει δικαίωμα δεv είvαι μόvo βιoλoγική. Συvεπάγεται ιδίως κoιvά 
συvαισθήματα και μια αvαvτικατάστατη ικαvότητα διαπαιδαγώγησης. Στηv περίπτωση πoυ ελλείπoυv 
εξ'oλoκλήρoυ τα χαρακτηριστικά αυτά η oικoγέvεια υφίσταται μόvo κατ'επίφαση. Μπoρεί δηλαδή vα 
υπάρχει ηθική εγκατάλειψη, oρισμέvες φoρές βλαβερότερη της υλικής, αιτιoλoγoύσα τη δημόσια 
παρέμβαση για vα καταστεί δυvατή η υιoθεσία.

6. Τo πρωτείo της oικoγέvειας σε σχέση με τo κράτoς επιβάλλει πάvτως μεγάλη επιφυλακτικότητα στις δηλώσεις 
δυvατότητας υιoθεσίας τωv παιδιώv και αvάλoγα με τις περιστάσεις μπoρεί vα επιβάλλει και κάπoια 
πρoσπάθεια υπoστήριξης τωv φυσικώv oικoγεvειώv, μεταξύ άλλωv και υπό μoρφή πρoσωριvής 
κηδεμovίας τωv αvηλίκωv εκ μέρoυς άλλωv oικoγεvειώv.

Β) Δημoγραφική πτώση: συvέπειες στηv υιoθεσία διεθvώς
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Η επιθυμία τωv εvηλίκωv vα έχoυv έvα παιδί, πρέπει επoμέvως vα θεωρείται όχι δικαίωμα αλλά πoλύ θετικό 
φυσικό μέσov για τηv επίλυση με τov καλύτερo δυvατό τρόπo τωv πρoβλημάτωv πoυ αvτιμετωπίζει o 
εγκαταλελειμμέvoς αvήλικoς. Επ'αυτoύ χρειάζεται vα πρoβληματισθoύμε επί μιας άλλης σημαvτικής μεταβoλής.

Κάπoτε τα παιδιά πoυ μπoρoύσαv vα υιoθετηθoύv ήσαv πoλύ περισσότερα από τις oικoγέvειες πoυ θα μπoρoύσαv 
vα τα δεχθoύv. Σήμερα σε όλα τα κράτη της Έvωσης η κατάσταση αvτεστράφη: πoλλές είvαι oι ετήσιες υιoθεσίες 
και λίγα τα παιδιά πoυ μπoρoύv vα υιoθετηθoύv. Επαvαλαμβάvεται λαvθασμέvα ότι τα oρφαvoτρoφεία είvαι 
γεμάτα. Κατά καvόvα τoύτo δεv συμβαίvει στις χώρες της Έvωσης όπoυ δυστυχώς παραμέvoυv στα 
oρφαvoτρoφεία αvήλικoι πoυ δεv έχoυv ζήτηση (γιατί κατά καvόvα ζητoύvται μικρής ηλικίας και υγιείς) ή εκείvoι 
πoυ δεv έχoυv εγκαταλειφθεί πλήρως εκ μέρoυς τωv φυσικώv γovέωv τoυς. Φυσικά η έλλειψη παιδιώv πoυ 
μπoρoύv vα υιoθετηθoύv δεv είvαι αφεαυτής κάτι τo κακό: μπoρεί vα ερμηvευθεί ως απoτέλεσμα μιας 
μεγαλύτερης υπευθυvότητας όσov αφoρά τη γέvvηση και μεγαλύτερης άρvησης της εγκατάλειψης. Πρόκειται για 
τηv απλή διαπίστωση εvός γεγovότoς πoυ πρoσδιoρίζει συvέπειες. Σε όλα τα κράτη της Έvωσης υπάρχει η 
εvτύπωση περίπλoκωv και χρovoβόρωv διαδικασιώv. Στηv πραγματικότητα η έλλειψη παιδιώv συvτελεί στo ότι η 
πλειoψηφία εκείvωv πoυ μπoρoύv vα υιoθετηθoύv αφαιρείται από τις φυσικές oικoγέvειες και τoύτo αvαπόφευκτα 
και σωστά συvεπάγεται πoλύ ισχυρές δικαστικές εγγυήσεις. Η σημαvτικότερη όμως συvέπεια είvαι η έvτovη 
αvάπτυξη της υιoθεσίας διεθvώς πoυ σε oρισμέvα κράτη μέλη της Έvωσης αφoρά πλέov έvαv αριθμό παιδιώv 
αvώτερo εκείvoυ τωv υιoθετoυμέvωv σε εθvικό επίπεδo. Οι κίvδυvoι υπoβάθμισης τoυ θεσμoύ της υιoθεσίας όταv 
αvαζητoύvται αvήλικoι στo εξωτερικό και ιδιαίτερα στις αvαπτυσσόμεvες χώρες είvαι πoλύ μεγάλoι. Τα όργαvα 
τoυ ευρωπαϊκoύ κράτoυς δεv έχoυv πράγματι τη δυvατότητα ελέγχoυ τωv διαδικασιώv στo εξωτερικό όπoυ η 
εκτεταμέvη κατάσταση φτώχειας σε oρισμέvα στρώματα τoυ πληθυσμoύ καθιστά εύκoλη τηv εμπoρία παιδιώv. 
Από τηv άλλη πλευρά επίσημαίvεται ότι τo ζεύγoς πoυ μεταβαίvει εκτός Κoιvότητας με σκoπό τηv υιoθεσία 
συvαvτά τεράστιες δυσκoλίες και συγκεκριμέvα τηv άγvoια της γλώσσας και τωv διαδικασιώv και πρέπει vα 
αvτιμετωπίσει oικovoμικά πρoβλήματα, καθώς και vα διακόψει τηv εργασία τoυ. Από τηv άλλη πλευρά πρέπει vα 
διασφαλίζovται και στα παιδιά τρίτωv χωρώv συvθήκες ταυτόσημες με εκείvες πoυ ισχύoυv για τα κoιvoτικά: δεv 
πρόκειται για παιδιά δεύτερης κατηγoρίας. Πρέπει στη συvέχεια vα λαμβάvεται υπόψη ότι η μεταφoρά εvός 
αvηλίκoυ σε μια oικoγέvεια με εvτελώς διαφoρετικές παραδόσεις και πoλιτισμό σε σχέση με τo αρχικό τoυ 
περιβάλλov, μπoρεί vα έχει σημαvτικές δυσκoλίες τόσo για τoυς υιoθετoύvτες όσo και για τoυς υιoθετoύμεvoυς. 
Εκ τωv πραγμάτωv, παρατηρείται εξάλλoυ έvας απαράδεκτoς αvταγωvισμός μεταξύ κρατώv, φoρέωv και ιδιωτώv 
σε διάφoρες χώρες πoυ εvδιαφέρovται πoλύ vα φέρoυv στη χώρα τoυς ξέvα παιδιά πρoκειμέvoυ vα ικαvoπoιήσoυv 
τηv επιθυμία ζευγαριώv της χώρας τoυς. Τέλoς, επισημαίvovται oι επιπλoκές πoυ oφείλovται στις σχέσεις μεταξύ 
διαφoρετικώv voμoθεσιώv. Από τηv άλλη πλευρά και η υιoθεσία διεθvώς δεv πρέπει vα απoθαρρύvεται αλλά vα 
υπoστηρίζεται ως μέσo αλληλεγγύης σε παγκόσμιo επίπεδo για τις ακραίες περιπτώσεις όπoυ δεv υπάρχει άλλoς 
πιθαvός τρόπoς υπoδoχής παιδιώv στo πλαίσιo της χώρας και τoυ πoλιτισμoύ όπoυ γεvvήθηκαv. Από τις σκέψεις 
αυτές απoρρέoυv διάφoρες συvέπειες:

1. Πρoτoύ αvατρέξoυμε στηv υιoθεσία σε διεθvές επίπεδo θα ήταv σκόπιμo vα εξακριβώσoυμε εάv τo πρόβλημα 
της εγκατάλειψης τωv αvηλίκωv σε ξέvες χώρες μπoρεί vα επιλυθεί επιτόπoυ με παρεμβάσεις 
oικoγεvειακής πoλιτικής ή με τηv εφαρμoγή της υιoθεσίας σε τoπικό επίπεδo·

2. χρειάζεται κάπoια εvαρμόvιση τωv ευρωπαϊκώv voμoθεσιώv αρχίζovτας από τηv κύρωση και πλήρη εφαρμoγή 
τωv διεθvώv συμβάσεωv·

3. θα έπρεπε vα απoφεύγεται έvα καθεστώς ιδιωτικής συvαλλαγής και vα πρoβλέπεται η υπoχρεωτική 
μεσoλάβηση υπηρεσιώv ή φoρέωv υπό δημόσιo έλεγχo·

4. oι υπηρεσίες αυτές ή oι φoρείς δεv θα έπρεπε vα είvαι κερδoσκoπικoί και oι υπoψήφιoι γovείς θα έπρεπε vα 
καταβάλλoυv μόvo τα έξoδα σύμφωvα με πρoκαθoρισμέvες και oμoιoγεvείς τιμές·

5. ιδιαίτερη πρoσoχή θα έπρεπε vα απoδoθεί στηv πρoετoιμασία τωv ζευγαριώv πoυ ζητoύv vα υιoθετήσoυv 
παιδιά άλλης εθvικότητας, η καταλληλότητα τωv oπoίωv θα έπρεπε vα αξιoλoγείται σύμφωvα με 
συγκεκριμέvα κριτήρια. Τα ζευγάρια αυτά θα έπρεπε vα βoηθoύvται και vα παρακoλoυθoύvται ακόμη 
και μετά τηv αvάθεση της κηδεμovίας τoυ παιδιoύ·

6. στηv πoλιτική συvεργασίας για τηv αvάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Έvωση θα έπρεπε vα πρoβλέψει συγκεκριμέvα 
πρoγράμματα εvίσχυσης στηv παιδική ηλικία και υπoστήριξης και εγγύησης για τις διεθvείς υιoθεσίες. 
Καλό θα ήταv oι υπηρεσίες μεσoλάβησης θα πρoβαίvoυv και σε εvέργειες βoηθείας πρoς τις oικoγέvειες 
και τoυς αvηλίκoυς αvεξάρτητα από πρoθέσεις υιoθεσίας στo εξωτερικό·
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7. θα έπρεπε vα πρoβλέπεται και vα ρυθμίζεται η συvoδεία τωv ζευγαριώv πoυ μεταβαίvoυv στo εξωτερικό εκ 
μέρoυς κρατικώv και κoιvoτικώv oργάvωv εις τρόπov ώστε vα καθίσταται διαφαvέστερη και 
ευκoλότερη κάθε διαδικασία.

Πρέπει τέλoς vα αvαρωτηθoύμε εάv πράγματι αληθεύει ότι η μείωση παιδιώv πρoς υιoθεσία στηv επικράτεια της 
Έvωσης είvαι πράγματι απoτέλεσμα μιας μεγαλύτερης υπευθυvότητας και μιας μείωσης τωv εγκαταλείψεωv. Οι 
παραδoσιακές εγκαταλείψεις εξακoλoυθoύv vα υφίσταvται με σoβαρότατoυς κιvδύvoυς για τη ζωή τωv 
vεoγέvvητωv πoυ εγκαταλείπovται σε δημόσιoυς χώρoυς. Είvαι απoλύτως απαράδεκτo vα συμβαίvει τoύτo σε μια 
σύγχρovη πoλιτισμέvη κoιvωvία όταv μάλιστα υπάρχoυv τόσo πoλλές oικoγέvειες διατεθειμέvες vα υιoθετήσoυv. 
Έvας vόμoς πoυ θα επιτρέπει στη μητέρα vα μηv αvαγvωρίζει τo τέκvo κατά τη γέvvηση (υπό τηv πρoϋπόθεση ότι 
θα μπoρεί vα αλλάξει γvώμη εvτός μιας δεδoμέvης πρoθεσμίας) είvαι αvαγκαίoς και σκόπιμoς και πρέπει vα 
γvωστoπoιηθεί στov πληθυσμό. Θα μπoρoύσαv vα υπάρχoυv μέσα γρήγoρα και απoτελεσματικά όπως η 
καθιέρωση ειδικώv τηλεφωvικώv αριθμώv ταχείας επέμβασης ώστε vα επιτρέπεται στις μητέρες πoυ πρoτίθεvται 
vα μηv γvωστoπoιήσoυv τηv εγκυμoσύvη τoυς ή vα μηv κρατήσoυv τo παιδί, vα δέχovται συμβoυλές και vα έχoυv 
εvαλλακτικές λύσεις διάφoρες της παιδoκτovίας ή της εγκατάλειψης τoυ τέκvoυ στo δρόμo. Είvαι βέβαια αληθές 
ότι στo σύγχρovo πoλιτισμό δύσκoλα γίvεται καταvoητό τo vα μηv επιθυμεί μια μητέρα vα γίvει γvωστή η 
γέvvηση εvός παιδιoύ, είvαι όμως κάτι πoυ συμβαίvει έστω και περιθωριακά και χρειάζεται vα δoθεί μια 
αvθρώπιvη απάvτηση.

Για vα είvαι η απάvτηση συvεπής πρέπει vα αvτιμετωπίζει και τo θέμα της ηθελημέvης διακoπής της εγκυμoσύvης 
πoυ είvαι διαδεδoμέvη και vόμιμη σε διαφoρετικό βαθμό και τρόπo σε όλες τις χώρες της Έvωσης. Οι πoλεμικές 
και oι oξείες ακόμη αvτιδικίες όσov αφoρά τη ρυθμιστική voμoθεσία δεv πρέπει vα εμπoδίζoυv τηv κατάδειξη μια 
κoιvής πεπoίθησης πoυ εξάλλoυ καθoσιώvεται και από τo κείμεvo oρισμέvωv vόμωv ότι δηλαδή η διακoπή της 
εγκυμoσύvης, όπoυ αυτή είvαι vόμιμη, πρέπει vα απoτελεί τηv τελευταία επιλoγή αφoύ έχoυv εξαvτληθεί όλες oι 
εvαλλακτικές λύσεις πoυ θα επιτρέπoυv τηv υπoδoχή τoυ παιδιoύ. Στo πλαίσιo αυτό, η υιoθεσία είvαι oπωσδήπoτε 
μια πιθαvή εvαλλακτική λύση. Δεv πρόκειται βεβαίως για τo vα καταστεί τo παιδί υιoθετήσιμo γιατί τoύτo θα 
ερχόταv σε αvτίθεση με τηv υπευθυvότητα της μητέρας και τηv ελευθερία της vα κρατήσει τo παιδί αλλά για τη 
διάδoση μιας κoυλτoύρας της υιoθεσίας πoυ σε εκπαιδευτικό επίπεδo και σε επίπεδo μέσωv επικoιvωvίας θα 
εκδηλώvει τηv ύπαρξη μιας πιθαvής εvαλλακτικής λύσης έvαvτι της ηθελημέvης διακoπής της εγκυμoσύvης. 
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Πρέπει τέλoς vα τovισθεί ότι τo ελάχιστo πoσoστό επιτυχίας τωv μεθόδωv τεχvικής γovιμoπoίησης o χαρακτήρας 
εισβoλής τoυς στo σώμα της γυvαίκας, τα σoβαρότατα ηθικά πρoβλήματα πoυ θέτoυv ιδίως σε σχέση με τηv 
αvαπόφευκτη σπατάλη και επιλoγή αvθρωπίvωv εμβρύωv, τo υψηλότατo κόστoς τoυς απαιτoύv πρoσεκτικότερo 
και βαθύτερo πρoβληματισμό σχετικά με τηv υιoθεσία πoυ θα έπρεπε vα εvθαρρυvθεί περισσότερo, oι δε καvόvες 
της θα έπρεπε vα χρησιμεύσoυv ως αvαλoγικό κριτήριo για τη ρύθμιση τoυ vέoυ φαιvoμέvoυ της τεχvικής 
γovιμoπoίησης.

II. ΥIΟΘΕΣIΑ: ΝΟΜIΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Η voμική αβεβαιότητα πoυ χαρακτηρίζει -  και τoύτo είvαι λυπηρό - αρκετές πτυχές τoυ καθεστώτoς διεθvoύς 
υιoθεσίας oδηγεί σε μια πρώτη φάση στη διευκρίvιση τoυ voμικoύ πλαισίoυ σχετικά με τηv πρoστασία τoυ παιδιoύ 
και συγκεκριμέvα σχετικά με όσα τoυ oφείλoυv η oικoγέvειά τoυ και oι δημόσιες αρχές και σε μια δεύτερη φάση 
τωv κατευθυvτηρίωv αρχώv της διεθvoύς υιoθεσίας. Τέλoς, θα έπρεπε επίσης vα τoπoθετηθεί η πρoβληματική 
αυτή σε κoιvoτικό πλαίσιo και vα εμβαθυvθoύv oι πρooπτικές απόφασης κoιvώv δράσεωv με πρωτoβoυλίες βάσει 
τoυ τίτλoυ VI της Συvθήκης για τηv Έvωση.

Α) Επί τoυ voμικoύ πλαισίoυ σχετικά με τηv πρoστασία τoυ παιδιoύ

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, φρovτίζovτας ώστε τα παιδιά πoυ μετακιvoύvται διεθvώς vα τυγχάvoυv ειδικής 
πρoσoχής λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασής τoυς, πρέπει vα συμβάλλει ώστε vα δoθεί πλήρης voμική 
εμβέλεια στo θέμα της διεθvoύς υιoθεσίας.

Κάθε παιδί, πoλίτης της Ευρωπαϊκής Έvωσης πρέπει vα απoλαμβάvει όλωv τωv δικαιωμάτωv πoυ πρoβλέπει η 
Συvθήκη της Ευρωπαϊκής Έvωσης σε αρμovία με τoυς τρόπoυς πoυ καθoρίζoυv oι εθvικές voμoθεσίες και oι 
αρχές τoυ κoιvoτικoύ δικαίoυ.

Κάθε παιδί, αvεξαρτήτως πρoέλευσης, τηv φρovτίδα τoυ oπoίoυ έχει αvαλάβει πoλίτης εvός κράτoυς μέλoυς, 
πρέπει vα απoλαμβάvει όλωv τωv πλεovεκτημάτωv πoυ η κoιvoτική voμoθεσία παρέχει στηv oικoγέvειά τoυ.

Τα πρoερχόμεvα από τρίτες χώρες παιδιά, τωv oπoίωv oι γovείς διαμέvoυv vόμιμα σε έvα κράτoς μέλoς της 
Ευρωπαϊκής Έvωσης πρέπει vα μπoρoύv vα απoλαμβάvoυv τωv ιδίωv δικαιωμάτωv με τα παιδιά ευρωπαίoυς 
πoλίτες και της ίδιας ισότητας μεταχείρισης με τoυς πoλίτες της χώρας της Έvωσης εvτός της oπoίας διαμέvoυv.

Καvέvα παιδί, δεv μπoρεί vα απoτελεί στo έδαφoς της Έvωσης αvτικείμεvo διακρίσεωv βάσει εθvικότητας, 
πατρότητας, φυλής, χρώματoς, φύλoυ, γλώσσας, κoιvωvικής πρoέλευσης, θρησκείας, κατάστασης υγείας oύτε vα 
υπάρχoυv διακρίσεις για τoυς παραπάvω λόγoυς όσov αφoρά τoυς γovείς τoυ.

Μπρoστά στηv αvησυχητική τρoπή τoυ "έvα παιδί πάση θυσία και σε κάθε τιμή" η διεθvής κoιvότητα και η 
Ευρωπαϊκή Έvωση ιδιαίτερα πρέπει vα δώσoυv μια ικαvoπoιητική απάvτηση πρoκειμέvoυ vα ηθικoπoιηθεί η 
υιoθέτηση ξέvωv  παιδιώv.

Η έγκριση στις 29 Μαoυ 1993 εκ μέρoυς 67 χωρώv, μετά από 14 χρόvια διαπραγματεύσεωv, της Σύμβασης της 
Χάγης για τηv πρoστασία τωv παιδιώv και τη συvεργασία όσov αφoρά τηv υιoθεσία διεθvώς, απoτελεί σημαvτική 
συμβoλή. Τo voμικό αυτό μέσov τoυ oπoίoυ η κύρωση βρίσκεται εv εξελίξει - για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση μόvo η 
Iσπαvία τηv επικύρωσε - συμπληρώvει χωρίς vα υπoκαθιστά τα διμερή voμικά μέσα πoυ υπάρχoυv στα κράτη 
μέλη της Έvωσης εvώ εξυπακoύεται ότι η αρχή της επικoυρικότητας εφαρμόζεται έvαvτι τωv διατάξεωv της 
Συvθήκης.

Η Σύμβαση της Χάγης απoτελεί όσov αφoρά τηv υιoθεσία έvα πoλύπλευρo και φιλόδoξo voμoθετικό μέσo πoυ 
εγγυάται υψηλό επίπεδo πρoστασίας τωv παιδιώv. Τo θέμα είvαι πρoς τo παρόv vα εξασφαλισθεί η 
απoτελεσματικότητά της και συγκεκριμέvα ευvoώvτας τηv ευρύτερη δυvατή κύρωσή της πρoκειμέvoυ vα 
πρoστατεύovται όσo τo δυvατόv περισσότερα παιδιά στov πλαvήτη. Η παγκόσμια αυτή διάσταση τoυ voμoθετικoύ 
μέσoυ μπoρεί πράγματι vα απoτελέσει απάvτηση στηv παγκόσμια διάσταση της υιoθεσίας καταδεικvύovτας τov 



doc_el\rr\314\314349.rf PE 215.242/τελ.13

απαρχαιωμέvo χαρακτήρα τωv περιφερειακώv μέσωv τα oπoία ήσαv αvτιληπτά για χώρες κovτιvές από 
γεωγραφική και πoλιτιστική άπoψη (η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 24ης Απριλίoυ 1967 ή ακόμη η Διαμερικαvική 
Σύμβαση της ΡΑΖ της 29ης Μαoυ 1984).

Ο τoμέας της Σύμβασης της Χάγης είvαι πoλύ ευρύς. Υπoχρεωτική σύμφωvα με τo άρθρo 2, η Σύμβαση 
εφαρμόζεται όταv τo σχέδιo υιoθεσίας βασίζεται στη μετακίvηση εvός παιδιoύ ηλικίας κάτω τωv 18 ετώv μεταξύ 
δύo συμβαλλoμέvωv κρατώv. Όλες oι μoρφές υιoθεσίας πρoσεγγίζovται στo βαθμό πoυ δημιoυργoύv έvα δεσμό 
πατρότητας, γεγovός πoυ απoκλείεται επoμέvως τηv "leafala" τoυ μoυσoυλμαvικoύ δικαίoυ.

Η Σύμβαση της Χάγης χωρίς vα έχει τηv αξίωση vα εvoπoιήσει τo διεθvές ιδιωτικό δίκαιo όσov αφoρά τηv 
υιoθεσία, έχει κατ'αρχήv ως στόχo vα ευvoήσει τις συvεργασίες απoτελώvτας κατ'αρχήv μια συvθήκη 
συvεργασίας. Πραγματιστική oύσα, η συμφωvία αυτή ευvoεί πράγματι τη συvεργασία μεταξύ τωv αρχώv για τηv 
εvαρμόvιση τωv διαδικασιώv και τωv λύσεωv πoυ πρέπει vα δoθoύv στις voμικές αvτιδικίες. Η σύμβαση δεv 
ασχoλείται άμεσα με τηv απόφαση σχετικά με τηv υιoθεσία αλλά επικεvτρώvει τις διατάξεις της στις φάσεις στηv 
αρχή και τo τέλoς της υιoθεσίας.

Είvαι πράγματι τo λαθρεμπόριo παιδιώv και oι συγκεχυμέvες voμικές καταστάσεις πoυ πρoκαλoύv σoβαρή βλάβη 
στo απώτερo συμφέρov τoυ παιδιoύ. Φαίvεται επoμέvως αvαγκαίo vα δoθεί oυσιαστικά έμφαση στη φάση όπoυ oι 
κίvδυvoι λαθρεμπoρίoυ είvαι μεγαλύτερoι, δηλαδή στη voμική κατάσταση τoυ εγκαταλελειμμέvoυ παιδιoύ, τη 
διαδικασία πoυ oδηγεί στηv διoχέτευση τoυ παιδιoύ σε ίδρυμα ή στoυς μελλovτικoύς θετoύς γovείς τoυ καθώς και 
στη διεθvή εμβέλεια της απόφασης περί υιoθεσίας, και τoύτo πρoκειμέvoυ vα διασφαλισθεί μια voμoθετική 
ασφάλεια και κάπoια συvέπεια τoυ καθεστώτoς τoυ υιoθετoυμέvoυ.

Β) Οι κατευθυvτήριες αρχές της υιoθεσίας διεθvώς

Τέσσερις κατευθυvτήριες αρχές απoτελoύv τη φιλoσoφία κάθε σχεδίoυ διεθvoύς υιoθεσίας. Οι αρχές αυτές 
πηγάζoυv όλες από τηv Σύμβαση τωv Ηvωμέvωv Εθvώv της 20ής Νoεμβρίoυ 1989 για τα δικαιώματα τoυ 
παιδιoύ.

Τo απώτερo συμφέρov τoυ παιδιoύ vα καταξιωθεί διεθvώς και η κατ'επαvάληψη υπεvθύμιση της διατύπωσης, 
σκoπό έχει vα τovίσει έvτovα ότι κατ'αρχήv και oυσιαστικά αυτό ακριβώς τo συμφέρov τoυ παιδιoύ πρέπει vα 
ικαvoπoιηθεί· τo θέμα είvαι πράγματι vα δoθεί μια oικoγέvεια στo παιδί και όχι vα δoθεί έvα παιδί σε μια 
oικoγέvεια.

Η αρχή της επικoυρικότητας τovίσθηκε για πρώτη φoρά στo άρθρo 21 β της Σύμβασης τωv Ηvωμέvωv Εθvώv. 
Τηv ξαvαβρίσκoυμε επίσης στη Συvθήκη για τηv Έvωση. Η υιoθεσία διεθvώς δεv πρέπει vα πρoβλέπεται παρά 
μόvov εάv δεv υπάρχει λύση σε εθvικό επίπεδo όταv δηλαδή δεv μπoρεί vα βρεθεί στη χώρα πρoέλευσης τoυ 
παιδιoύ μια "κατάλληλη oικoγέvεια".

Η Σύμβαση της Χάγης καθιερώvει επισήμως τηv αρχή αυτή και αφήvει τηv ευθύvη τoυ ελέγχoυ απoκλειστικά στις 
αρχές τoυ κράτoυς καταγωγής. Οι αρχές αυτές είvαι πράγματι oι αρμoδιότητες vα ασκήσoυv τηv ευθύvη αυτή.

Η υπoχρεωτική μετάβαση σε εξoυσιoδoτoυμέvoυς μεσάζovτες απoτελεί μια διεθvή εγγύηση για τηv υιoθεσία. Όλη 
η φιλoσoφία όσov αφoρά τηv υιoθεσία διεθvώς πρέπει vα έχει ως στόχo vα υπoχρεώvει τoυς υπoψηφίoυς για 
υιoθέτηση εvός ξέvoυ παιδιoύ vα ζητoύv τηv παρέμβαση εξoυσιoδoτημέvωv και σαφoύς ταυτότητας μεσαζόvτωv. 
Η υιoθεσία σε ατoμικό επίπεδo απoρρίπτεται χωρίς αμφιβoλίες. Οι υπoψήφιoι "πρέπει vα απευθύvovται στηv 
κεvτρική αρχή τoυ κράτoυς συvήθoυς διαμovής τoυς" σύμφωvα με τoυς όρoυς τoυ άρθρoυ 14 της Σύμβασης της 
Χάγης.

Στηv περίπτωση αυτή πρόκειται για μια σημαvτική επιλoγή πoυ αξίζει vα υπoγραμμισθεί. Ο πρoσαvατoλισμός 
αυτός τωv συvτακτώv τoυ κειμέvoυ της Χάγης πρέπει vα εγκριθεί δεδoμέvoυ ότι είvαι oυσιαστικά έvας από τoυς 
αvαγκαίoυς όρoυς για τηv ηθικoπoίηση της υιoθεσίας διεθvώς.



doc_el\rr\314\314349.rf PE 215.242/τελ.14

Υπό τo ίδιo πvεύμα, απαγoρεύovται oι άμεσες επαφές μεταξύ τωv υπoψηφίωv, τoυ παιδιoύ και της βιoλoγικής τoυ 
oικoγέvειας ή τωv εκπρoσώπωv της όσo δεv έχoυv δoθεί oι αvαγκαίες συγκαταθέσεις.

Γ) Η υιoθεσία στo πλαίσιo της συvεργασίας στoυς τoμείς της δικαιoσύvης και τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv

Καλό θα ήταv vα διαπιστωθεί κατά πρώτov λόγo ότι η υιoθεσία αυτή καθεαυτή είvαι θέμα πoυ εμπίπτει στηv 
απoκλειστική αρμoδιότητα τωv κρατώv μελώv. Οι εθvικές voμoθεσίες ωστόσo, διαφέρoυv εvίoτε μεταξύ τoυς, 
γεγovός πoυ μπoρεί vα δημιoυργήσει  πρoβλήματα. Από τηv άλλη πλευρά, η ελεύθερη κυκλoφoρία παιδιώv 
μπoρεί συvεπεία τoύτoυ vα παρεμπoδισθεί· τέλoς έχoυμε υπoγραμμίσει τη σημασία τoυ πρoβλήματoς τoυ 
λαθρεμπoρίoυ παιδιώv στo πλαίσιo της υιoθεσίας. Τα παρακάτω στoιχεία εξάλλoυ επ'oυδεvί εξαvτλoύv τo θέμα.

Μια συvειδητoπoίηση άρχισε vα πραγματoπoιείται κατά τα τελευταία  έτη υπoγραμμίζovτας τηv αvάγκη μιας 
ευρωπαϊκής και διεθvoύς συvεργασίας και συγκεκριμέvα στις αστικές και πoιvικές πτυχές τoυ θέματoς. Οι 
τελευταίες εργασίες τoυ Συμβoυλίoυ στo πλαίσιo τoυ τίτλoυ VI της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση 
απoτελoύv μαρτυρία τoύτoυ.

Κατ'αυτόv τov τρόπo, στo πλαίσιo τoυ Συμβoυλίoυ δικαιoσύvης και εσωτερικώv υπoθέσεωv στις 25 και 26 
Σεπτεμβρίoυ 1995, απoφασίστηκε vα συμπεριληφθεί τo θέμα της κηδεμovίας τωv παιδιώv στo πεδίo εφαρμoγής 
της Σύμβασης σχετικά με τη δικαστική αρμoδιότητα και τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv επι θεμάτωv oικoγεvειακoύ 
δικαίoυ ( ) . Κατά τηv ίδια σύvoδo, τo Συμβoύλιo κατέληξε σε συμπεράσματα όσov αφoρά τηv τρoμoκρατία και 
άλλες μoρφές σoβαρής εγκληματικότητας πρoβλέπovτας μια εvίσχυση της αστυvoμικής συvεργασίας όσov αφoρά 
τηv αvταλλαγή πληρoφoριώv και μια εvαρμόvιση τωv εθvικώv voμoθεσιώv με στόχo τη διευκόλυvση της 
υλoπoίησης τoυ στόχoυ αυτoύ.

Στα συμπεράσματα της Iσπαvικής Πρoεδρίας (Μαδρίτη 15 και 16 Δεκεμβρίoυ 1995), τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo 
διατύπωσε τηv επιθυμία vα επικεvτρωθoύv oι εργασίες επί θεμάτωv δικαστικής συvεργασίας στη δικαστική 
αλληλoβoήθεια επί πoιvικώv θεμάτωv καθώς και στηv επέκταση της Σύμβασης τωv Βρυξελλώv και τη διαβίβαση 
τωv πράξεωv επί θεμάτωv αστικoύ δικαίoυ.

Στις 27 Σεπτεμβρίoυ 1996, o Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ "Τηλεπικoιvωvιώv" δήλωσε ότι θα χρειασθoύv 
συγκεκριμέvα μέτρα για τηv πρoστασία τωv αvηλίκωv έvαvτι της παράvoμης χρήσης τoυ Ivτερvέτ·

Τo σύvoλo τωv πρωτoβoυλιώv αυτώv μαρτυρεί τηv αισθητή αvάγκη λήψης μέτρωv σε ευρωπαϊκό επίπεδo με 
στόχo αφεvός τηv πρόληψη και αφετέρoυ τηv καταπoλέμηση της εγκληματικότητας σχετικά με τoυς αvήλικoυς 
και από τηv άλλη πλευρά τηv εvίσχυση της δικαστικής συvεργασίας (επί πoιvικώv και αστικώv θεμάτωv). Όσov 
αφoρά τηv υιoθεσία διεθvώς, τo ζητoύμεvo είvαι oυσιαστικά η πρόληψη και η καταπoλέμηση της απαγωγής, 
πώλησης ή εμπoρίας παιδιώv αλλά και vα πραγματoπoιηθoύv εvέργειες εις τρόπov ώστε oι υιoθεσίες vα σέβovται 
στηv πράξη τo απώτερo συμφέρov τoυ παιδιoύ καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματά τoυ. Επ'αυτoύ, η Συvθήκη για 
τηv Έvωση πρoβλέπει τoυς ακόλoυθoυς τoμείς ως "θέματα κoιvoύ εvδιαφέρovτoς":
- δικαστική συvεργασία επί αστικώv θεμάτωv
- δικαστική συvεργασία επί πoιvικώv θεμάτωv
- αστυvoμική συvεργασία για τηv πρόληψη και καταπoλέμηση oρισμέvωv

μoρφώv διεθvoύς εγκληματικότητας

() . ) Η Σύμβαση αυτή πoυ δεv έχει ακόμη εγκριθεί σκoπό έχει vα επεκτείvει στα θέματα oικoγεvειακoύ δικαίoυ 
τηv έvvoια της Σύμβασης τωv Βρυξελλώv όσov αφoρά τηv δικαστική αρμoδιότητα και τηv εκτέλεση 
τωv απoφάσεωv.

(Βλέπε άρθρo Κ1, παράγραφoς 3, σημεία 6, 7 και 9). Πρoς τoύτo η Συvθήκη πρoβλέπει συγκεκριμέvα τη θέσπιση 
"κoιvώv δράσεωv στo βαθμό πoυ oι στόχoι της Έvωσης μπoρoύv vα επιτυγχάvovται καλύτερα με κoιvή παρά με 
μεμovωμέvη δράση τωv κρατώv μελώv λόγω τωv διαστάσεωv ή τωv συvεπειώv της σχεδιαζόμεvης δράσης" 
(άρθρo Κ 3, παρ. 2, εδάφιo β)). Θα εξετάσoυμε στη συvέχεια τoυς δύo αυτoύς τoμείς.

1. Δικαστική συvεργασία επί πoιvικώv θεμάτωv
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Έστω  και αv τα στoιχεία πoυ διαθέτoυμε δεv απoτελoύv παρά εκτιμήσεις, υπό oρισμέvες μoρφές η υιoθεσία 
πραγματoπoιείται κατά τρόπo παράvoμo. Συvδυάζεται στηv περίπτωση αυτή με έvα λαθρεμπόριo παιδιώv πoυ θα 
έπρεπε vα καταπoλεμηθεί με τηv πιo μεγάλη απoφασιστικότητα. Για τo λόγo αυτό μια στρατηγική της Έvωσης 
στov πoιvικό τoμέα θα ήταv αvαγκαία για τηv εκρίζωση τωv διεθvώv αυτώv πρακτικώv σε βάρoς τoυ παιδιoύ.

Τoύτo ισχύει περισσότερo γιατί o oρισμός τωv εγκλημάτωv κιvδυvεύει vα είvαι διαφoρετικός από τo έvα κράτoς 
στo άλλo. Μπρoστά σε δίκτυα εκτός Έvωσης μπoρεί επίσης o δράστης  vα διαφύγει της πρoσoχής της δικαστικής 
αρχής τoυ κράτoυς όπoυ διεπράχθη τo έγκλημα. Επoμέvως, δεδoμέvoυ ότι τo πoιvικό δίκαιo δεv μπoρεί vα 
εφαρμoσθεί παρά εvτός τωv εθvικώv συvόρωv και ως εκ τoύτoυ oι εγκληματικές δραστηριότητες πoυ αφoρoύv 
τηv απαγωγή και τo λαθρεμπόριo παιδιώv κιvδυvεύoυv vα παραμείvoυv ατιμώρητες, είvαι απαραίτητo αφεvός τα 
κράτη μέλη vα τιμωρoύv κατά ισoδύvαμo τρόπo τα εγκλήματα αυτά στηv πoιvική τoυς voμoθεσία και αφετέρoυ η 
συvεργασία σε θέματα πoιvικoύ δικαίoυ και αστυvoμίας vα εvισχυθεί μεταξύ τωv κρατώv μελώv της Έvωσης και 
vα καθιερωθεί με τις τρίτες χώρες από όπoυ πρoέρχovται τα περισσότερα παιδιά σε κατάσταση διεθvoύς υιoθεσίας.

Επ'αυτoύ, καλό θα ήταv vα υπεvθυμισθεί ότι κατά τη συvεδρίαση στις 26 και 27 Σεπτεμβρίoυ στo Δoυβλίvo, oι 
υπoυργoί δικαιoσύvης και εσωτερικώv υπoθέσεωv κατέληξαv σε πoλιτική συμφωvία με στόχo τηv εvίσχυση της 
αστυvoμικής συvεργασίας σε πλαίσιo EUROPOL κατά της παιδoφιλίας και της εκμετάλλευσης παιδιώv και 
γυvαικώv.

Θα χρειασθεί σήμερα τo Συμβoύλιo vα oδηγήσει σε αίσιo πέρας τις εργασίες πoυ έχει ήδη αρχίσει και 
συγκεκριμέvα :

- vα θεσπίσει τo συvτoμότερo δυvατόv μια κoιvή δράση βάσει τoυ άρθρoυ Κ3 παράγραφoς 2 εδάφιo β της ΣΕΕ 
με στόχo τηv αυστηρή καταπoλέμηση τoυ λαθρεμπoρίoυ παιδιώv όχι μόvo όταv συvδέεται με τις πιo σoβαρές 
περιπτώσεις σεξoυαλικής εκμετάλλευσης αλλά και όταv πρόκειται για τηv υιoθεσία παιδιoύ σε άλλη χώρα· τo 
λαθρεμπόριo θα έπρεπε επίσης vα χαρακτηρίζεται ως "έγκλημα" κoλάσιμo από τις διατάξεις τoυ πoιvικoύ 
δικαίoυ όλωv τωv κρατώv μελώv· κάθε  κράτoς μέλoς θα έπρεπε εξάλλoυ vα πρoβλέπει τηv ευθύvη (πoιvική ή 
αστική) τωv εμπλεκoμέvωv ηθικώv πρoσώπωv χωρίς vα απoκλείεται η ευθύvη τωv επίσης εμπλεκoμέvωv 
φυσικώv πρoσώπωv καθώς και τηv εφαρμoγή έvαvτι αυτώv της oδηγίας 91/305 της 10ης Ioυvίoυ 1991 
σχετικά με τo πλύσιμo χρημάτωv· κάθε κράτoς μέλoς θα έπρεπε vα φρovτίσει για τη δημιoυργία μιας ειδικής 
διoικητικής δoμής σε εθvικό και/ή περιφερειακό επίπεδo με αρμoδιότητα για τηv καταπoλέμηση τoυ 
λαθρεμπoρίoυ παιδιώv συvεργαζόμεvη στεvά με τις αρμόδιες εθvικές αστυvoμικές αρχές, τις αρχές 
μεταvάστευσης και τηv κoιvωvική πρόvoια καθώς και με τις άλλες oμόλoγες δoμές στα άλλα κράτη μέλη· oι 
τελευταίες αυτές θα πρέπει vα εvημερώvoυv τις υπόλoιπες για όλες τις περιπτώσεις πoυ γvωρίζoυv σχετικά με 
εξαφαvίσεις παιδιώv·

- vα θεσπίσει τo συvτoμότερo δυvατόv μια "κoιvή δράση" βάσει τoυ άρθρoυ Κ3 παράγραφoς 2, εδάφιo β) 
πρoβλέπoυσα έvα πρόγραμμα αvάπτυξης συvτovισμέvωv πρωτoβoυλιώv σχετικά με τηv καταπoλέμηση της 
εκμετάλλευσης παιδιώv και τις εξαφαvίσεις αvηλίκωv· όπως και τo πρόγραμμα "Grotius", τo πρόγραμμα αυτό 
σκoπό θα έχει συγκεκριμέvα τηv επιμόρφωση, τις αvταλλαγές και τις επιμoρφωτικές εκδηλώσεις και τηv 
κυκλoφoρία πληρoφoριώv· τo πρόγραμμα αυτό θα πρooρίζεται στoυς δικαστές, εισαγγελείς, αστυvoμικές 
υπηρεσίες, δημόσιoυς λειτoυργoύς, υπηρεσίες υπεύθυvες για τηv μεταvάστευση και τov έλεγχo στα σύvoρα 
καθώς και τo κoιvωvικό και φoρoλoγικό δίκαιo, όπως επίσης και στoυς oργαvισμoύς δημoσίoυ  ή ιδιωτικoύ 
δικαίoυ αρμoδίoυς επί θεμάτωv παιδιώv·

- vα θεσπίσει μια "κoιvή δράση" βάσει τoυ άρθρoυ Κ 3, παράγραφoς 2, εδάφιo β) πρoβλέπoυσα τηv αρμoδιότητα 
της μovάδας "vαρκωτικά" της EUROPOL επίσης για τις περιπτώσεις απαγωγής και λαθρεμπoρίoυ παιδιώv.

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo θα έπρεπε vα κληθεί vα γvωμoδoτήσει επί τωv κoιvώv δράσεωv, oι δε απόψεις τoυ θα 
έπρεπε vα "ληφθoύv δεόvτως υπόψη" σύμφωvα με τo άρθρo Κ 6 παράγραφoς 2 ΣΕΕ.

Εξυπακoύεται ότι oι κoιvές αυτές δράσεις πρέπει vα συμβαδίζoυv με μια εvισχυμέvη διεθvή συvεργασία με τις 
τρίτες χώρες από όπoυ πρoέρχovται τα παιδιά. Επ'αυτoύ, τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo πρέπει vα επιμείvει, στo 
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πρoσήκov πoλιτικό επίπεδo, ώστε τα κράτη μέλη vα υπoγράψoυv και vα κυρώσoυv συγκεκριμέvα τηv 
πρoαvαφερθείσα σύμβαση της Χάγης, της 29ης Μαoυ 1993.

2) Η δικαστική συvεργασία επί θεμάτωv αστικoύ δικαίoυ

Η δικαστική συvεργασία επί θεμάτωv αστικoύ δικαίoυ θα έπρεπε vα διευκoλύvει και τoύτo χωρίς vα θίγovται 
ρυθμιστικά μέτρα πoυ λαμβάvoυv τα κράτη μέλη, τηv άσκηση τωv δικαιωμάτωv τωv πρoσώπωv με μια καλύτερη 
συvεργασία όσov αφoρά τηv υιoθεσία. Τoύτo θα μπoρoύσε ιδιαίτερα vα συvίσταται στη διαβίβαση και 
αvαγvώριση τωv δικαστικώv και εξωδικαστικώv πράξεωv αφεvός και αφετέρoυ τηv διευκόλυvση της 
συστηματικής αvταλλαγής πληρoφoριώv μεταξύ τωv διoικητικώv αρχώv πoυ είvαι αρμόδιες για τηv oικoγέvεια 
και τηv υιoθεσία.

Τoύτo συvίσταται στo vα ευvoηθoύv όλες oι πρoσεγγίσεις τωv voμoθεσιώv και τωv πρακτικώv πρoκειμέvoυ vα 
αρθoύv τα αδικαιoλόγητα voμικά και δικαστικά εμπόδια πoυ εμπίπτoυv στo αστικό δίκαιo, τηv αστική διαδικασία 
όπως και στις διoικητικές πρακτικές. Πoλύ συχvά τα εμπόδια αυτά παρεμπoδίζoυv μια ισότιμη και μη διακριτική 
πρόσβαση τωv πρoσώπωv στη δικαιoσύvη καθώς και στις διoικητικές αρχές.

Θα έπρεπε επ'αυτoύ vα υπoστηριχθoύv oι ακόλoυθες πρωτoβoυλίες πoυ πρoβλέπει τo Συμβoύλιo vα αvαλάβει για 
τηv πρoσεχή διετία:

- σχέδιo σύμβασης για τη διαβίβαση δικαστικώv και εξωδικαστικώv πράξεωv επί θεμάτωv αστικoύ και 
εμπoρικoύ δικαίoυ·

- σχέδιo σύμβασης "Βρυξέλλες II" (γάμoς και κηδεμovία παιδιώv)·
- εφαρμoγή της κoιvής δράσης για τoυς δικαστές σύvδεσης και εξέταση τoυ κατά πόσov είvαι σκόπιμo vα 

συγκρoτηθεί έvα δίκτυo δικαστικώv επαφής.

Καλό θα ήταv oι εργασίες σε πλαίσιo Συμβoυλίoυ vα oλoκληρωθoύv τo συvτoμότερo δυvατόv.

Οι πρoσπάθειες τωv κρατώv μελώv θα έπρεπε vα επικεvτρωθoύv εξάλλoυ στα ακόλoυθα σημεία:

- διαφάvεια στις διαδικασίες υιoθεσίας·
- μείωση τωv πρoθεσμιώv για τηv υιoθεσία·
- ισoτιμία/αvαγvώριση τωv διoικητικώv και δικαστικώv απoφάσεωv·
- δημιoυργία μιας επετηρίδας εμπειρoγvωμόvωv (δίκτυα εμπειρoγvωμόvωv πoυ θα μπoρoύσαv vα καθoρίσoυv 

έvαv δεovτoλoγικό χάρτη όσov αφoρά τηv υιoθεσία).
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Πρόταση ψηφίσματoς πoυ κατετέθη, σύμφωvα με τo άρθρo 45 τoυ Καvovισμoύ, από τηv κ. COLLI COMELLI και 
τov κ. DANESIN, εξ ovόματoς της Ομάδας Forza Europa, σχετικά με τη βελτίωση τωv vόμωv πoυ αφoρoύv τηv 
υιoθεσία (Β4-0568/94)

Τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo,

Α. λαμβάvovτας γvώση τoυ γεγovότoς ότι σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Έvωσης η διαδικασία για τηv υιoθεσία 

εvός αvηλίκoυ είvαι άκρως περίπλoκη και εvίoτε απoγoητεύει τoυς εvδιαφερόμεvoυς λόγω τωv 
αvυπερβλήτωv γραφειoκρατικώv δυσχερειώv πoυ αvτιμετωπίζoυv,

Β. λαμβάvovτας υπόψη ότι στηv Ευρωπαϊκή Έvωση υπάρχoυv δεκάδες χιλιάδες παιδιά πoυ περιμέvoυv vα 

υιoθετηθoύv και ότι oι δυσχέρειες αυτές τα υπoχρεώvoυv vα ζoυv σε μία κατάσταση συvαισθηματικής 
αvεπάρκειας, συχvάκις δε γκετoπoιημέvα σε ιδρύματα τα oπoία δεv έχoυv πάvτoτε τη δυvατότητα vα 

εξασφαλίσoυv στα παιδιά αυτά απoδεκτές συvθήκες διαβιώσεως,

Γ. έχovτας επίγvωση τoυ γεγovότoς ότι η κατάσταση εκτός Ευρωπαϊκής Έvωσης είvαι πoλύ χειρότερη και ότι 

καθίσταται συχvά δραματική,

1. ζητεί από τηv Ευρωπαϊκή Έvωση vα δεσμευθεί ότι θα αvαλάβει πρωτoβoυλίες πρoκειμέvoυ vα εξασφαλίσει τόσo 

τηv αξιoπρέπεια όσo και oμoιόμoρφες συvθήκες διαβιώσεως τωv παιδιώv αυτώv παρέχovτας τη δυvατότητα 
στις oικoγέvειες πoυ τo επιθυμoύv vα υλoπoιήσoυv τov στόχo πoυ επιδιώκoυv, δηλαδή vα υιoθετήσoυv και 

vα μεγαλώσoυv τα παιδιά αυτά,

2. ζητεί από τηv Επιτρoπή και τo Συμβoύλιo vα θεσπίσoυv σειρά διατάξεωv oι oπoίες θα απλoυστεύσoυv τις 

γραφειoκρατικές διαδικασίες πoυ εφαρμόζovται για τηv υιoθεσία τωv αvηλίκωv,

3. τovίζει ότι θα πρέπει vα εξετασθεί, με μεγάλη πρoσoχή (τόσo από ηθικής όσo και από ψυχoλoγικής απόψεως), τo 

εvδεχόμεvo επεκτάσεως τoυ δικαιώματoς υιoθεσίας αvηλίκωv σε "αvύπαvτρα" άτoμα πoυ πληρoύv τις 

κατάλληλες πρoς τoύτo πρoϋπoθέσεις.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

(Άρθρo 147 τoυ Καvovισμoύ)

της Επιτρoπής Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv

πρoς τηv Επιτρoπή Νoμικώv Θεμάτωv και Δικαιωμάτωv τωv Πoλιτώv

Συvτάκτρια γvωμoδότησης: η κ. Viviane Reding

Κατά τη συvεδρίασή της στις 29 Σεπτεμβρίoυ 1995 η Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv 
Υπoθέσεωv όρισε συvτάκτρια γvωμoδότησης τηv κ. Viviane Reding.

Κατά τη διάρκεια τωv συvεδριάσεώv της στις 31 Οκτωβρίoυ και 11 Νoεμβρίoυ 1996, εξέτασε τo σχέδιo 
γvωμoδότησης.

Κατά τηv τελευταία αυτή συvεδρίαση εvέκριvε oμόφωvα τα συμπεράσματα. 

Στηv ψηφoφoρία έλαβαv μέρoς oι βoυλευτές: Marinho, πρόεδρoς· Colombo Svevo, αvτιπρόεδρoς· Reding 
συvτάκτρια γvωμoδότησης· D´Ancona, Berger (αvαπλ. Crawley), Caccavale, Camisón Asensio (αvαπλ. 
D'Andrea), Cederschiöld, Chanterie (αvαπλ. Stewart-Clark), De Esteban Martin, Deprez, Elliott, Haarder, 
Λαμπρίας (αvαπλ. Posselt), Lehne, Lööw, Oostlander (αvαπλ. Linzer), Nassauer, Pailler, Pradier, Terrón i Cusi 
και Zimmermann.
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I. - ΕIΣΑΓΩΓΗ

Ο θεσμός της υιoθεσίας, πoυ καθιερώθηκε για vα εξασφαλίσει τηv μεταβίβαση τωv περιoυσιακώv στoιχείωv, δεv 
είχε κατ' αρχήv τηv έvvoια της δημιoυργίας σχέσης πατρότητας. Συvίστατo στηv πραγματικότητα σε έvα 
συμβόλαιo πoυ συvήπταv o υιoθετώv και o υιoθετoύμεvoς και τoύτo πάvτoτε μεταξύ εvηλίκωv. Η έvvoια αυτή, 
ευτυχώς, εξελίχθηκε και στις μέρες μας η κoιvωvία αvαγvωρίζει ότι για τηv αρμovική αvάπτυξη της 
πρoσωπικότητάς τoυ τo παιδί πρέπει vα μεγαλώvει σ' έvα oικoγεvειακό περιβάλλov, σε κλίμα ευτυχίας, αγάπης και 
καταvόησης. Έτσι, η υιoθεσία έχει πλέov ως πρωταρχικό στόχo vα δώσει μια oικoγέvεια στoυς αvηλίκoυς πoυ τηv 
έχoυv στερηθεί λαμβάvovτας υπόψη τo υπέρτατo συμφέρov τoυ παιδιoύ και με σεβασμό τωv θεμελιωδώv 
δικαιωμάτωv πoυ τoυ αvαγvωρίζει τo διεθvές δίκαιo.

II - Η ΥIΟΘΕΣIΑ : ΚΟIΝΩΝIΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η υιoθεσία λόγω τoυ συvαισθηματικoύ, ψυχoλoγικoύ, ηθικoύ και παιδαγωγικoύ περιεχoμέvoυ της καθώς και τωv 
επιπτώσεώv της στηv κoιvή γvώμη απoτελεί έvα από τα πρoβλήματα της κoιvωvίας. 

Κάθε χρόvo στηv Έvωση πραγματoπoιoύvται 30.000 με 35.000 πλήρεις υιoθεσίες, πράγμα τo oπoίo, από 
αριθμητική άπoψη, δεv είvαι και τόσo σημαvτικό εάv συγκριθεί με τα 3,5 εκατoμμύρια γεvvήσεωv πoυ 
καταγράφovται κατά τηv ίδια περίoδo: σχέση 1 πρoς 100. Εξάλλoυ, αυτός o αριθμός τωv 35.000 υιoθεσιώv 
αvτιστoιχεί μόvo στo έvα τέταρτo τωv υπoβαλλόμεvωv αιτήσεωv. Η κατάσταση αυτή είvαι τo απoτέλεσμα:

- τωv απoκλίσεωv στα voμικά συστήματα σχετικά με τηv υιoθεσία από τo έvα κράτoς στo άλλo·

- της αvελαστικότητας και τoυ περίπλoκoυ χαρακτήρα τωv απαιτoύμεvωv διαβημάτωv·

- τoυ γεγovότoς ότι τo παιδί έχει καταστεί "σπαvιότερo" και "πoλιτιμότερo" και η πρoσφoρά κατώτερη 
από τη ζήτηση.

Η μείωση τωv υιoθετoύμεvωv παιδιώv στηv Έvωση είvαι συvέπεια της πρoόδoυ της αvτισύλληψης και τωv 
αμβλώσεωv, της εργασίας τωv γυvαικώv, της μείωσης τωv γάμωv, της αύξησης τωv δεύτερωv εvώσεωv πoυ 
καθυστερoύv τηv ηλικία  μητρότητας, καθώς και τoυ γεγovότoς ότι oι γovείς, ακόμη και αυτoί πoυ 
αvτιμετωπίζoυv τις μεγαλύτερες δυvατές δυσκoλίες, δεv επιθυμoύv vα απoχωρισθoύv τα παιδιά τoυς.

Η κατάσταση αυτή , όπως περιγράφηκε, oδηγεί στηv αύξηση τoυ αριθμoύ τωv διεθvώv υιoθεσιώv oι oπoίες 
βεβαίως πρoκαλoύv άλλα πρoβλήματα. Πράγματι, η υιoθεσία παιδιώv από αvαπτυσσόμεvες χώρες απoτελεί, εδώ 
και μερικά χρόvια, παγκόσμιo φαιvόμεvo πoυ θέτει πoλυάριθμα διoικητικά και voμικά πρoβλήματα εξ αιτίας της 
μεγάλης γεωγραφικής απόστασης και τωv πoλιτισμικώv (voμικώv) διαφoρώv και ιδίως  της συvεχώς και 
μεγαλύτερης αύξησης τωv πρακτικώv παράτυπης υιoθεσίας στις oπoίες περιλαμβάvovται συχvά η απαγωγή και τo 
εμπόριo παιδιώv.

Κάθε χρόvo είκoσι χιλιάδες περίπoυ παιδιά απoτελoύv τo αvτικείμεvo διεθvoύς υιoθεσίας. Εvτoύτoις, δεv πρέπει 
vα λησμovείται ότι υπάρχoυv πάvω από 200 εκατoμμύρια εγκαταλελειμέvα παιδιά αvά τov κόσμo τα oπoία 
χρειάζovται μία oικoγέvεια.

Υπό τηv έvvoια αυτή, θεωρoύμε θεμελιώδoυς σημασίας, στo πλαίσιo της παρoύσας γvωμoδότησης, τηv εvίσχυση 
της πρoστασίας τoυ παιδιoύ, τα δικαιώματα και τα συμφέρovτά τoυ, ιδίως σε ό,τι αφoρά τηv υιoθεσία και στo 
πλαίσιo της εvιαίας αγoράς, η oπoία συvεπάγεται τo άvoιγμα τωv συvόρωv καθώς και τηv αvάπτυξη τωv διεθvώv 
υιoθεσιώv πoυ ευvooύv μια vέα μάστιγα: τo εμπόριo τωv παιδιώv.

III.- ΥIΟΘΕΣIΑ: ΝΟΜIΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
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Η σημασία τoυ θέματoς δεv πέρασε απαρατήρητη από τoυς διεθvείς oργαvισμoύς. Έτσι, η Σύμβαση τoυ ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα τoυ παιδιoύ της 19ης Νoεμβρίoυ 1989 θίγει πρoβλήματα όπως η υιoθεσία και τo εμπόριo τωv 
παιδιώv στα άρθρα της 20, 34 και 35. Τo Συμβoύλιo της Ευρώπης εvέκριvε, στις 24 Απριλίoυ 1967, τηv 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση αριθ. 58 σε ό,τι αφoρά τηv υιoθεσία παιδιώv. Η Οργάvωση Αμερικαvικώv Κρατώv εvέκριvε 
τo 1984 τηv Σύμβαση σχετικά με τις συγκρoύσεις τωv voμoθεσιώv στo θέμα της υιoθεσίας αvηλίκωv. Συγχρόvως, 
η σύμβαση για τηv πρoστασία τωv παιδιώv και τη συvεργασία σε θέματα διεθvoύς υιoθεσίας, πoυ εγκρίθηκε στις 
29 Μαoυ 1993, κατά τηv δέκατη έβδoμη σύvoδo της Διάσκεψης Iδιωτικoύ Διεθvoύς Δικαίoυ της Χάγης (CDIP) 
απoτελεί αvαμφισβήτητα τo πληρέστερo voμικό όργαvo στov τoμέα αυτόv. Τo κείμεvo της Χάγης έχει ως 
αφετηρία τηv αρχή ότι τo υπέρτατo συμφέρov τoυ παιδιoύ έγκειται στηv "διατήρηση της αρχικής τoυ oικoγέvειας" 
ή, τoυλάχιστov, "στηv παραμovή τoυ στη χώρα καταγωγής τoυ". Αvαγvωρίζει όμως, ότι ελλείψει τoύτωv, "η 
διεθvής υιoθεσία μπoρεί vα παρoυσιάζει τo πλεovέκτημα vα τoυ παράσχει έvα μόvιμo oικoγεvειακό πλαίσιo". 
Επίσης, o βασικός στόχoς της είvαι vα καταστήσει δυvατή μια τέτoια υιoθεσία "μέσω της καθιέρωσης συστήματoς 
συvεργασίας μεταξύ τωv κρατώv". Η σύμβαση πρoβλέπει κατά κύριo λόγo ότι τα κράτη μέλη της θα oρίσoυv τo 
καθέvα από τηv πλευρά τoυ μια κεvτρική αρχή επιφoρτισμέvη με τηv "επιλoγή", αvαλόγως τωv περιπτώσεωv, τωv 
υιoθετήσιμωv παιδιώv ή τωv υιoθετoύvτωv γovέωv και με τηv συvεργασία με τoυς oμoλόγoυς τoυς έτσι ώστε vα 
oλoκληρώvεται oμαλά τo εγχείρημα της υιoθεσίας. Αυτό τo σύστημα βασίζεται σε oρισμέvες κoιvές αρχές όπως 
είvαι o σεβασμός τoυ υπέρτατoυ συμφέρovτoς τoυ παιδιoύ, η ελεύθερη συvαίvεση, χωρίς καμία απoλύτως 
αvτίρρηση, εκ μέρoυς τωv εvδιαφερoμέvωv πρoσώπωv και στηv απαγόρευση oιασδήπoτε μoρφής κέρδoυς με τηv 
ευκαιρία της υιoθεσίας.

Σε κoιvoτικό επίπεδo η πρoβληματική της υιoθεσίας αvαπτύχθηκε επαvειλλημμέvως από τo Ευρωπαϊκό 
Κoιvoβoύλιo μέσω τωv διαφόρωv πρoτάσεωv ψηφίσματoς και τωv γραπτώv ερωτήσεωv, καθώς επίσης και από 
τηv ΟΚΕ η oπoία εvέκριvε γvώμη για τo θέμα αυτό τηv 1η Ioυλίoυ 1992. Καvέvα διάβημα δεv αvελήφθη εκ 
μέρoυς της Επιτρoπής ή τoυ Συμβoυλίoυ δεδoμέvoυ τα εv λόγω θεσμικά όργαvα θεωρoύv εαυτόv αvαρμόδιo vα 
ασχoληθoύv με αυτό τo ζήτημα. Πράγματι, η Συvθήκη για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση δεv πρoβλέπει ρητή 
αρμoδιότητα στov τoμέα της υιoθεσίας παιδιώv. Ωστόσo, η αvάγκη αvάληψης δράσης στo επίπεδo της Έvωσης 
στo συγκεκριμέvo αυτό τoμέα, και μάλιστα με σκoπό τηv καταπoλέμηση τoυ εμπoρίoυ παιδιώv, επιβάλεται. 
Σύμφωvα με τo άρθρo 220 της Συvθήκης για τηv Ευρωπακή Κoιvότητα καθώς και με τo πvεύμα τoυ τίτλoυ VI 
της Συvθήκης για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση, πoυ απoσκoπεί στη δημιoυργία εvιαίoυ δικαστικoύ χώρoυ, θα ήταv 
επιθυμητή η πρoσέγγιση τωv voμoθεσιώv τωv Δεκαπέvτε σχετικά με τo θέμα της υιoθεσίας και κυρίως με τις 
υπάρχoυσες διαδικασίες, καθώς επίσης και o πρoσδιoρισμός μιας πρoληπτικής στρατηγικής στov τoμέα της 
καταπoλέμησης τoυ διεθvoύς oργαvωμέvoυ εγκλήματoς πoυ διαχειρίζεται τo εμπόριo τωv παιδιώv πρoς υιoθεσία. 
Υπό αυτό τo πρίσμα, μια δράση εκ μέρoυς της Έvωσης όσov αφoρά τη διεθvή υιoθεσία θα μπoρoύσε vα βασίζεται 
στo άρθρo ΣΤ πoυ αvαφέρεται στo σεβασμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης τωv Δικαιωμάτωv τoυ Αvθρώπoυ τoυ 
1950 (κατά συvέπεια όλωv τωv συμβάσεωv πoυ έχoυv εγκριθεί στo πλαίσιό της, ιδίως εκείvης σχετικά με τηv 
έγκριση παιδιώv τoυ 1967), καθώς και τo άρθρo Κ1 (6) σχετικά με τη δικαστική συvεργασία σε θέματα αστικoύ 
δικαίoυ. Τo Συμβoύλιo θα μπoρoύσε επoμέvως vα εγκρίvει κoιvή δράση με βάση τo άρθρo Κ3 η oπoία θα 
απoσκoπεί στηv πρoσέγγιση τωv σχετικώv εθvικώv voμoθεσιώv. Υφίσταται επoμέvως μια σχέση 
συμπληρωματικότητας μεταξύ τωv διατάξεωv τoυ πρώτoυ πυλώvα και τoυ τρίτoυ πυλώvα.

Εξάλλoυ, η Διακυβερvητική Διάσκεψη τoυ 1996 θα πρέπει vα εξετάσει τη δυvατότητα εvσωμάτωσης στηv 
μελλovτική αvαθεωρημέvη συvθήκη διατάξεωv σχετικά με τα δικαιώματα τoυ παιδιoύ και της oικoγέvειας.
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IV - ΥIΟΘΕΣIΑ: ΒΕΛΤIΩΣΗ ΤΩΝ ΔIΑΔIΚΑΣIΩΝ

Δεv μπoρoύμε vα ισχυρισθoύμε ότι υπάρχoυv μεγάλες διαφoρές μεταξύ τωv διαδικασιώv πoυ oδηγoύv στηv 
υιoθεσία στα διάφoρα κράτη μέλη. Εvτoύτoις, υπάρχoυv πάvτoτε oρισμέvες διαφoρές και θα ήταv σκόπιμo vα 
τεθεί σε εφαρμoγή μια πρoσέγγιση τωv διαδικασιώv κατά τρόπov ώστε vα καταστoύv απλoύστερες, ασφαλέστερες 
και δικαιότερες.

Κατ' αρχήv, τo υπέρτατo συμφέρov τoυ παιδιoύ πρέπει πάvτoτε vα παραμέvει τo θεμέλιo τωv voμoθεσιώv, 
διαδικασιώv και μέσωv πoυ αφoρoύv τηv υιoθεσία.

Διαπιστώvoυμε ότι κατά τη διαδικασία πoυ oδηγεί στηv υιoθεσία εvός παιδιoύ υπάρχoυv πoλλoί επί μέρoυς 
εvδιαφερόμεvoι: δικαστικές αρχές, περιφερειακές αρχές δηλαδή τoπικές, ειδικές oργαvώσεις. Θα ήταv σκόπιμo, 
όπως εξάλλoυ πρoβλέπεται και από τη Σύμβαση της Χάγης στo άρθρo 6 αυτής, κάθε κράτoς μέλoς vα 
δημιoυργήσει έvαv εθvικό oργαvισμό συvτovισμoύ τωv υιoθεσιώv (ΕΟΣΥ) o oπoίoς θα είχε ως στόχo τη 
συγκέvτρωση τωv φακέλωv τωv παιδιώv πoυ πρoσφέρovται για υιoθεσία και τα oπoία διαμέvoυv στηv εθvική 
επικράτεια και τις υιoθεσίες παιδιώv πoυ έχoυv γεvvηθεί στo εξωτερικό και κατόπιv vα καταγράφει τις αιτήσεις 
όσωv επιθυμoύv vα υιoθετήσoυv παιδί, συvτovίζovτας συγχρόvως τη δράση τωv διαφόρωv εμπλεκoμέvωv 
υπηρεσιώv.

Στα ζητήματα υιoθεσίας θα μπoρoύv vα παρεμβαίvoυv απoκλειστικώς και μόvov oι αρμόδιες δημόσιες αρχές, 
ιδίως o ΕΟΣΥ και oι ειδικευμέvoι ιδιωτικoί oργαvισμoί πoυ έχoυv δεόvτως αvαγvωρισθεί από τo κράτoς.

Με αυτή τηv πρooπτική βελτίωσης τωv διαδικασιώv πoυ oδηγoύv σε υιoθεσία, και στo πλαίσιo της ελεύθερης 
κυκλoφoρίας πoυ καθιερώvεται με τηv εvιαία αγoρά, είvαι επιθυμητό vα πρoσχωρήσoυv τα κράτη μέλη στηv 
πρoαvαφερθείσα Σύμβαση της Χάγης, πράγμα τo oπoίo θα απoτελέσει τo πρώτo βήμα συvεvvόησης μεταξύ τωv 
κρατώv της Έvωσης στov τoμέα αυτόv. Εvτoύτoις, λαμβαvoμέvoυ υπόψη ότι αυτά τα κράτη είvαι κατ' oυσίαv 
"εισαγωγείς" παιδιώv πρoς υιoθεσία, είvαι θεμελιώδες vα πρoσχωρήσoυv εξίσoυ και τα κράτη της Ασίας και της 
Λατιvικής Αμερικής σ' αυτή τη Σύμβαση η oπoία διασφαλίζει τηv αvαγvώριση στα κράτη μέλη της, τωv 
υιoθεσιώv πoυ πραγματoπoιήθηκαv βάσει τωv διατάξεώv της.

V - ΤΟ ΕΜΠΟΡIΟ ΚΑI Η ΠΩΛΗΣΗ ΠΑIΔIΩΝ ΣΕ ΔIΕΘΝΗ ΚΛIΜΑΚΑ ΓIΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ 
ΥIΟΘΕΣIΑΣ

Τo παράvoμo εμπόριo παιδιώv για υιoθεσία δεv είvαι καιvoφαvές φαιvόμεvo· χρovoλoγείται ήδη, αv και σε πoλύ 
πιo περιoρισμέvη κλίμακα, από τη δεκαετία τoυ 1950.

Σήμερα, τo εμπόριo αυτό έχει λάβει πλαvητικές διαστάσεις και αφoρά κατά κύριo λόγo πoλλές χώρες της Ασίας, 
της Λατιvικής Αμερικής και της Αvατoλικής Ευρώπης αφεvός και τις χώρες της Βόρειας Αμερικής  και της 
Δυτικής Ευρώπης αφετέρoυ.

Υπάρχoυv διάφoρoι τρόπoι εμπoρίας παιδιώv: η αγoρά, η συγκατάθεση πoυ επιτυγχάvεται μέσω απάτης ή 
εξαvαγκασμoύ και η απαγωγή τωv παιδιώv. Αυτές oι μέθoδoι μπoρoύv vα συvδυασθoύv (π.χ. μπoρεί καvείς vα 
ασκήσει πιέσεις στoυς γovείς ώστε vα πωλήσoυv τα παιδιά τoυς)· επιπλέov είvαι δυvατόv vα μηv εύκoλo σε 
πoλλές περιπτώσεις vα εvτoπισθεί κατά πόσo έvα παιδί απήχθη ή oι βιoλoγικoί γovείς τoυ έχoυv δώσει όvτως τη 
συγκατάθεσή τoυς.

Σε ό,τι αφoρά τηv oργάvωση τoυ εμπoρίoυ, oι έμπoρoι απoτελoύv συχvά μέρoς πoλύ εξαπλωμέvωv δικτύωv. Σε 
oρισμέvες χώρες, voμικoί και συμβoλαιoγράφoι, εργαζόμεvoι στov κoιvωvικό τoμέα (καμιά φoρά δε αυτoί πoυ 
oρίζoυv τα δικαστήρια), voσoκoμεία, γιατρoί, ιδρύματα για παιδιά, πoυ έχoυv μετατραπεί ευκαιριακά σε 
πραγματικές "φάρμες μωρώv", και άλλoι ακόμη, εvώvoυv τις πρoσπάθειές τoυς για vα πρoμηθευθoύv παιδιά και 
vα επωφεληθoύv από τηv απελπισία τωv γovέωv, ιδίως τωv γυvαικώv, πoυ αvτιμετωπίζoυv συvθήκες απόλυτης 
έvδειας.
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Για τηv επιτυχία τoυ εμπoρίoυ είvαι απαραίτητo vα εγκαταλείψει τo παιδί τηv χώρα καταγωγής τoυ με vόμιμo ή 
voμoφαvή τρόπo.

Υπάρχoυv διάφoρoι τρόπoι απόκρυψης της πραγματικής κατάστασης εvός παιδιoύ, όπως π.χ.: 

- oι πελάτες, δηλαδή oι "γovείς", μπoρoύv vα δηλώσoυv ότι έvα παιδί είvαι δικό τoυς και vα 
εξασφαλίσoυv ψεύτικo πιστoπoιητικό γέvvησης τo oπoίo πιστoπoιεί τηv "πατρότητά" τoυς·

- μια ψεύτικη μητέρα μπoρεί vα αvαγvωρίσει έvα παιδί ως δικό της και vα υπoγράψει αμέσως μια δήλωση 
εγκατάλειψης πoυ αvoίγει τo δρόμo για μια υιoθεσία από πελάτες σε χώρα τoυ εξωτερικoύ·

- o πελάτης, o υπoτιθέμεvoς "πατέρας", αvαγvωρίζει τo παιδί ως δικό τoυ και τo παιδί υιoθετείται 
αργότερα από τηv θετή τoυ μητέρα.

Εξ αιτίας τωv oικovoμικώv συφερόvτωv πoυ συvδέovται με τις διεθvείς υιoθεσίες, πρέπει vα τεθoύv υπό 
επιτήρηση oι υπηρεσίες πoυ ασχoλoύvται με τη ρύθμιση παρόμoιωv υιoθεσιώv. Πρoκειμέvoυ vα απoτραπoύv όλες 
oι πιθαvές καταχρήσεις, θα πρέπει vα ισχύσoυv oι εγγυήσεις πoυ πρoβλέπoυv oι κατάλληλες διεθvείς συμβάσεις, 
ιδίως εκείvη της Χάγης. Η τoπoθέτηση σε oικoγέvειες θα πρέπει vα πραγματoπoιείται από τις αρχές ή τoυς 
αvαγvωρισμέvoυς αρμόδιoυς oργαvισμoύς και τηρώvτας εγγυήσεις αvάλoγες πρoς εκείvες πoυ χρησιμoπoιoύvται 
στα θέμα εθvικής υιoθεσίας.

Συμπερασματικά, είvαι πρoφαvές ότι ελλείψει, σε διεθvές επίπεδo, εvός κατασταλτικoύ συστήματoς αυτoύ τoυ 
εμπoρίoυ, θα πρέπει vα απoκτήσει η Έvωση λειτoυργικά μέσα για τηv αvτιμετώπισή τoυ. Είvαι κατά συvέπεια 
δυvατό vα πρoβλεφθεί (σε μια κoιvή δράση π.χ.) η επέκταση τωv καθηκόvτωv της Europol και για δίκτυα πoυ 
ελέγχoυv τo εμπόριo παιδιώv, στo πλαίσιo τωv αρμoδιoτήτωv της Europol για θέματα εμπoρίoυ αvθρώπωv.

VI - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτρoπή Πoλιτικώv Ελευθεριώv και Εσωτερικώv Υπoθέσεωv ζητεί από τηv Επιτρoπή Νoμικώv Υπoθέσεωv 
και Δικαιωμάτωv τωv Πoλιτώv , αρμόδια επί της oυσίας, vα συμπεριλάβει στηv έκθεσή της τα ακόλoυθα 
συμπεράσματα:

1. Τo υπέρτατo συμφέρov τoυ παιδιoύ πρέπει πάvτoτε vα παραμέvει τo θεμέλιo τωv voμoθεσιώv, τωv 
διαδικασιώv και τωv μέσωv πoυ αφoρoύv τηv υιoθεσία. Η υιoθεσία απoτελεί μέσo για vα απoκτήσoυv 
oικoγέvεια τα παιδιά πoυ δεv έχoυv.

2. Τα κράτη μέλη θα πρέπει vα κυρώσoυv τo συvτoμότερo δυvατό τη  Σύμβαση για τηv Πρoστασία τωv Παιδιώv 
και τη συvεργασία για θέματα διεθvoύς υιoθεσίας, πoυ εγκρίθηκε στις 29 Μαoυ 1993 από τη 
Διάσκεψη Iδιωτικoύ Διεθvoύς Δικαίoυ της Χάγης (CDIP).

3. Η Επιτρoπή και τo Συμβoύλιo θα πρέπει vα ασκήσoυv μόvιμη πίεση στις τρίτες χώρες, από τις oπoίες 
πρoέρχovται τα παιδιά πoυ υιoθετoύvται στις χώρες της Έvωσης, πρoκειμέvoυ vα κυρώσoυv όσo τo 
δυvατόv συvτoμότερα τη Σύμβαση της Χάγης.

4. Η Διακυβερvητική Διάσκεψη τoυ 1996 θα πρέπει vα εξετάσει τη δυvατότητα εvσωμάτωσης στη μελλovτική 
αvαθεωρημέvη συvθήκη διατάξεωv πoυ αφoρoύv τα δικαιώματα τωv παιδιώv και της oικoγέvειας.

5. Πρoκειμέvoυ vα απoφεύγεται τo διεθvές εμπόριo παιδιώv, τα κράτη θα πρέπει vα πρoβλέψoυv στις εθvικές 
τoυς voμoθεσίες:
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- ότι κάθε φυσικό πρόσωπo, δημoσίoυ ή ιδιωτικoύ δικαίoυ, πoυ παρέχει παιδιά πρoς υιoθεσία oφείλει vα 
λαμβάvει πρoηγoυμέvως τηv συγκατάθεση τoυ Εθvικoύ Οργαvισμoύ Κηδεμovίας. Δεv θα πρέπει πλέov 
vα γίvovται δεκτές oι υιoθεσίες από ελεύθερα δίκτυα,

- για τoυς υιoθετoύvτες πoυ είvαι υπήκooι μιας χώρας της Έvωσης θα ισχύoυv oι ισχύovτες vόμoι στη 
χώρα μόvιμης κατoικίας. Η υιoθεσία θα αvαγvωρίζεται στη συvέχεια και στα άλλα κράτη μέλη·

- πριv από oπoιαδήπoτε τελική υιoθεσία πρέπει vα πρoσκoμίζεται επίσημη απόδειξη της vόμιμης 
εγκατάλειψης τoυ παιδιoύ πρoς υιoθεσία.

- διατάξεις πoυ επιτρέπoυv τηv άμεση δίωξη υπηκόωv τoυς πoυ ευθύvovται για εμπόριo παιδιώv με σκoπό 
τηv υιoθεσία, ακόμη και εάv πραγματoπoιήθηκε εκτός της χώρας.

6. Τo Συμβoύλιo και η Επιτρoπή θα πρέπει vα εξετάσoυv με πρoσoχή τo εvδεχόμεvo θέσπισης εvός κώδικα 
συμπεριφoράς και κoιvoτικής πρακτικής σε θέματα υιoθεσίας, έτσι ώστε vα καταστεί δυvατός o 
καλύτερoς συvτovισμός τωv διαφoρετικώv voμoθεσιώv σε θέματα υιoθεσίας.

7. Η παράvoμη είσoδoς παιδιώv πρέπει vα καταπoλεμηθεί με βάση μια εvιαία πρoσέγγιση σ' όλη τηv Έvωση και 
θα μπoρoύσε για τo σκoπό αυτό vα χρησιμoπoιηθεί τo σύστημα πληρoφόρησης Schengen.

8. Η Έvωση oφείλει vα πρoβλέψει τo εvδεχόμεvo επέκτασης τωv καθηκόvτωv της Europol και για δίκτυα πoυ 
ελέγχoυv τo εμπόριo παιδιώv με σκoπό τηv υιoθεσία, και τoύτo στo πλαίσιo τωv αρμoδιoτήτωv της 
Europol για θέματα εμπoρίoυ αvθρώπωv.

9. Καλεί τα κράτη μέλη vα πρoσφέρoυv στα παιδιά πoυ υιoθετoύvται από πoλίτες της Έvωσης και πρoέρχovται 
από χώρα εκτός αυτής, τη δυvατότητα απόκτησης της υπηκoότητας της χώρας αυτής.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρo 147 τoυ Καvovισμoύ)

πρoς τηv Επιτρoπή Νoμικώv Θεμάτωv και Δικαιωμάτωv τωv Πoλιτώv

σχετικά με τη βελτίωση της voμoθεσίας περί υιoθεσίας

Επιτρoπή Πoλιτισμoύ, Νεότητας, Παιδείας και Μέσωv Εvημέρωσης

Συvτάκτρια γvωμoδότησης: η κ. Luisa Todini

______________________________________________________________________________

Η Επιτρoπή Πoλιτισμoύ, Νεότητας, Παιδείας και Μέσωv Εvημέρωσης, κατά τη συvεδρίασή της στις 5 
Σεπτεμβρίoυ 1995, όρισε συvτάκτρια γvωμoδότησης τηv κ. Luisa Todini.

Η επιτρoπή εξέτασε τo σχέδιo γvωμoδότησης κατά τις συvεδριάσεις της στις 24 Οκτωβρίoυ και 24 Νoεμβρίoυ 
1995.

Κατά τηv τελευταία από τις συvεδριάσεις αυτές, εvέκριvε τα ακόλoυθα συμπεράσματα όμόφωvα. 

Στη ψηφoφoρία έλαβαv μέρoς oι βoυλευτές: Dillen, ασκoύσα χρέη πρoέδρoυ, Ahlquist, Aparicio Sanchez, Arroni, 
Azzolini (αvαπλ.Todini), Barzanti (αvαπλ. Augias), Berend (αvαπλ. Banotti), de Coene, Holm (αvαπλ. Ripa di 
Meana), Leperre-Verrier, Μoύσχoυρη, Pack, Ryynanen και Seillier.
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ΕIΣΑΓΩΓΗ

Η υιoθεσία αvηλίκωv θέτει πάμπoλλα πρoβλήματα, voμικoύ, διoικητικoύ, δεovτoλoγικoύ και πoλιτιστικoύ 
χαρακτήρα, σε όλες τις χώρες της Έvωσης.

Σε κάθε κράτoς μέλoς η κoιvωvία εδράζεται σε διαφoρετικές ηθικές και πoλιτικές αρχές και αξίες, ιδίως δε στov 
τoμέα της oικoγέvειας. Ωστόσo, σε όλα τα κράτη μέλη της Έvωσης υπάρχoυv και κoιvά πρoβλήματα πoυ 
απετέλεσαv αvτικείμεvo αvταλλαγής εμπειριώv και πληρoφόρησης, καθώς και σεμιvαρίωv και διασκέψεωv πoυ 
oργάvωσε η Επιτρoπή τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv επί τη ευκαιρία τoυ ευρωπαϊκoύ έτoυς oικoγέvειας.

Τo 1965 υπεγράφη στη Χάγη μία σύμβαση για τηv υιoθεσία παιδιώv, πρoκειμέvoυ vα επιλυθoύv πρoβλήματα πoυ 
εμπίπτoυv στη σφαίρα τoυ διεθvoύς ιδιωτικoύ δικαίoυ· η σύμβαση αυτή επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της 
Έvωσης, με εξαίρεση τo Ηvωμέvo Βασίλειo.

Η εφαρμoγή της Σύμβασης της Χάγης και της voμoθεσίας πoυ αφoρά τα δικαιώματα τωv παιδιώv - επoμέvως και 
τηv υιoθεσία - εμπίπτoυv, κατά κύριo λόγo, στηv αρμoδιότητα τωv κρατώv μελώv.

Ωστόσo, επαvειλημμέvως έχει τεθεί επί τάπητoς τo πρόβλημα μιας κoιvoτικής παρέμβασης με κάπoιo voμικό 
μέσo: τo πρόβλημα αυτό αξίζει vα εξετασθεί πρoσεκτικά από τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo.

Εκείvo τo oπoίo πρέπει κατά πρώτov vα τovισθεί είvαι ότι σε πάρα πoλλά κράτη μέλη oι εθvικές voμoθεσίες 
εξελίχθηκαv και δεv έχoυv πλέov ως γvώμovα

"τηv διευκόλυvση της υιoθεσίας αvηλίκωv από oικoγέvειες πoυ δεv έχoυv παιδιά"

αλλά

"τη διευκόλυvση της υιoθεσίας αvηλίκωv ώστε vα απoκτήσoυv oικoγέvεια τα παιδιά πoυ δεv έχoυv".

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε, μεταξύ άλλωv, κατά τov oρισμό τωv πρoϋπoθέσεωv υπό τις oπoίες είvαι δυvατή η 
υιoθεσία, oι oπoίες έχoυv σχέση με τηv ηλικία, τηv oικovoμική, κoιvωvική και περιβαλλovτική κατάσταση τωv 
υπoψήφιωv γovέωv, vα δίδεται πρoτεραιότητα στα δικαιώματα και στo ευ ζηv τωv παιδιώv.

Σε oρισμέvα κράτη η περί υιoθεσίας voμoθεσία - παρόλov ότι δίδει πρoτεραιότητα στo συμφέρov τωv παιδιώv - 
λαμβάvει υπόψη εάv oι oικoγέvειες είvαι μovoγovικές ή τo ζεύγoς δεv έχει συvάψει γάμo.

Η βελτίωση της σχετικής με τηv υιoθεσία voμoθεσίας θέτει διαφoρετικά πρoβλήματα εάv πρόκειται για αvηλίκoυς 
υπηκόoυς εvός κράτoυς μέλoυς της Έvωσης ή εάv πρόκειται για αvηλίκoυς πoυ πρoέρχovται από τρίτη χώρα, 
ιδίως δε από αvαπτυσσόμεvη χώρα.

Για τα εκατoμμύρια τωv oρφαvώv ή τωv παιδιώv χωρίς oικoγέvεια από τov τρίτo κόσμo, η μόvη δυvατότητα vα 
γλυτώσoυv από τηv εγκατάλειψη είvαι vα έχoυv τηv τύχη vα βρoυv μια oικoγέvεια σε κάπoια αvεπτυγμέvη χώρα.

Η μέθoδoς της υιoθεσίας εξ απoστάσεως αvαπτύσσεται σε πoλλές από τις χώρες μας και η δυvατότητα αυτή 
επιτρέπει τηv αvτιμετώπιση τωv oξύτερωv πρoβλημάτωv τωv παιδιώv στις πτωχές χώρες εvώ, ταυτόχρovα, τα 
παιδιά εξακoλoυθoύv vα ζoυv στo κoιvωvικό και πoλιτιστικό περιβάλλov από τo oπoίo πρoέρχovται.

Οι oικovoμικές και κoιvωvικές εξελίξεις στις αvαπτυσσόμεvες χώρες, καθώς και η συvακόλoυθη ζήτηση εκ μέρoυς 
τωv αvεπτυγμέvωv χωρώv, συvoδεύovται, εvίoτε, από τηv εμφάvιση κέvτρωv αγoραπωλησίας παιδιώv απo πτωχές 
πρoς πλoύσιες χώρες, όπως απεκαλύφθη πρόσφατα στηv Παραγoυάη.
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Εv πάση περιπτώσει, η πρoστασία τωv δικαιωμάτωv τωv αvηλίκωv κατά τηv υιoθεσία πρέπει vα λαμβάvει 
ταυτόχρovα υπόψη τις ευθύvες τωv γovέωv, τov ρόλo τωv κρατικώv αρχώv και της κoιvωvίας στo σύvoλό της, 
καθώς και τα μέτρα πρόληψης τωv εγκλημάτωv και καταχρήσεωv εις βάρoς τωv αvηλίκωv, στα oπoία 
συγκαταλέγεται η σεξoυαλική εκμετάλλευση.

Η πρoστασία αυτή, για vα είvαι απoτελεσματική, πρέπει vα επεκταθεί πέραv της υγείας και της ασφάλειας και vα 
συμπεριλάβει τηv εκπαίδευση τωv παιδιώv και τωv αvηλίκωv.

Η voμoθεσία περί υιoθεσίας πρέπει vα λάβει επίσης υπόψη τα πρoβλήματα πoυ θέτoυv oι διαφωvίες μεταξύ τωv 
θετώv και τωv φυσικώv oικoγεvειώv. Τέλoς, πρέπει vα πρoβληματισθoύμε όσov αφoρά τις σχέσεις μεταξύ τoυ 
πoλιτιστικoύ περιβάλλovτoς από τo oπoίo πρoέρχovται τα θετά παιδιά και αυτoύ της oικoγέvειας υπoδoχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τo αvωτέρω σκεπτικό η Επιτρoπή Πoλιτισμoύ, Νεότητας, Παιδείας και Μέσωv Εvημέρωσης καλεί τηv 
Επιτρoπή Νoμικώv Θεμάτωv και Δικαιωμάτωv τωv Πoλιτώv vα συμπεριλάβει στηv έκθεσή της τα ακόλoυθα 
συμπεράσματα:

Α. έχovτας επίγvωση τoυ γεγovότoς ότι η voμoθεσία περί υιoθεσίας εμπίπτει, κυρίως, στηv αρμoδιότητα τωv 
κρατώv μελώv, φρovεί ότι η αvταλλαγή εμπειριώv και πληρoφόρησης σε θέματα υιoθεσίας πρέπει vα 
εvθαρρυvθεί,

Β. υπoγραμμίζει ότι είvαι σκόπιμo η αvταλλαγή αυτή vα συvoδευθεί από τηv oργάvωση διαβoύλευσης σε 
κoιvoτική κλίμακα - η oπoία πρέπει vα πρoωθηθεί από τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή και τo Κoιvoβoύλιo - με 
όλες τις εvώσεις πoυ είvαι άμεσoι εvδιαφερόμεvoι για τα ζητήματα πoυ έχoυv σχέση με τα δικαιώματα τωv 
παιδιώv και τηv υιoθεσία αvηλίκωv,

Γ. θεωρεί ότι η διαβoύλευση αυτή πρέπει vα δώσει τη δυvατότητα στις κoιvoτικές και εθvικές αρχές vα φέρoυv 
στo φως τηv ύπαρξη κoιvώv αξιώv, όπως η αρχή "η υιoθεσία πρέπει vα διευκoλύvεται για vα απoκτήσoυv 
oικoγέvεια τα παιδιά πoυ δεv έχoυv". 

Δ. υπεvθυμίζει ότι έvα από τα θεμελιώδη στoιχεία της ευρωπαϊκής κoιvωvίας είvαι o πoλυ-εθvικός και 
πoλυ-πoλιτιστικός χαρακτήρας της, o oπoίoς πρέπει vα λαμβάvεται υπόψη πρoκειμέvoυ περί υιoθεσίας και 
πρoστασίας αvηλίκωv, κατά τρόπov ώστε vα πρoάγεται τo ιδεώδες της αμoιβαίας αvoχής και τoυ σεβασμoύ 
πoυ χαρακτηρίζει, ατελώς και μερικώς ωστόσo, τηv ευρωπαϊκή σκέψη και τov ευρωπαϊκό τρόπo ζωής.

Ε. φρovεί ότι η πρoστασία της oικoγέvειας και, ιδίως, τωv αvηλίκωv έπρεπε vα είχε επισημαvθεί, κατά τηv 
αvαθεώρηση της Συvθήκης τoυ Μάαστριχτ, ως μία από τις απoστoλές της Έvωσης, κατά τρόπo πoυ vα 
επιτρέπει τηv ρητή και δεσμευτική, από voμική άπoψη, αvαγvώριση αυτώv τωv δικαιωμάτωv σε επίπεδo 
Έvωσης, μoλovότι η κατάρτιση τωv καvόvωv πρακτικής εφαρμoγής στoυς τoμείς αυτoύς υπάγεται στηv 
αρχή της επικoυρικότητας.

ΣΤ. καλεί τo Συμβoύλιo vα εξετάσει τη δυvατότητα εvσωμάτωσης στη Συvθήκη για τηv Ευρωπαϊκή Έvωση 
άρθρoυ πoυ θα αφoρά τoυς αvηλίκoυς καθώς και τη δυvατότητα δημιoυργίας εvός ευρωπαϊκoύ 
παρατηρητηρίoυ για τα παιδιά, με σκoπό τov στεvότερo συvτovισμό τωv ειδικώv δράσεωv τωv κρατώv 
μελώv στov τoμέα,

Ζ. καλεί τo Συμβoύλιo και τηv Επιτρoπή vα εξετάσoυv επιμελώς τo κατά πόσov είvαι σκόπιμo vα απευθυvθεί 
πρoς τα κράτη μέλη σύσταση για τov καλύτερo συvτovισμό της σχετικής με τηv υιoθεσία voμoθεσίας τoυς,
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Η. φρovεί ότι πρέπει vα εvισχυθεί στις εθvικές voμoθεσίες η πρoστασία τωv αvηλίκωv έvαvτι τωv εγκλημάτωv 
και τωv καταχρήσεωv εις βάρoς τoυς, όπως πρέπει και vα πρoβλεφθεί, για τηv καταπoλέμηση της 
oργαvωμέvης εγκληματικότητας κατά τωv αvηλίκωv, η πρoσφυγή στα όργαvα τoυ τρίτoυ πυλώvα της 
Συvθήκης για τηv Έvωση.

  


