ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της έν Στρασβούρ
γο), την 24ην ’Απριλίου 1967, υπόγραφε ίσης Διεθνούς
Συμβάσεως «περί υιοθεσίας παίδων».
Ποό·; τήν Βονλ'ην τών ’Ελλήνων
Την 24ην ’Απριλίου 1967 ύπεγράφη έν Στρασβούργο)
μεταξύ Κρατών-μελών τού Συμβουλίου τής Ευρώπης ή
ΔιεθΆς Σύ;<8ασις «περί υιοθεσίας παίδων πρός τόν σκοπόν
καΟιεροόσεως ομοιομόρφων μετχξύ των Κρατών κανόνων
έπΐ της υιοθεσίας ανηλίκων, διά την άνάπτυξιν τοΰ θεσμού
τούτου καί την έξασφάλισιν εύημερίας εις τούς υίοΟετουμένους.
Ή νομοθετική κύρωσις της έν λόγω Συμβάσεως δεν Οά
μετεβα'.εν ούσιαστικώς τό παρ’ ήμϊν ισχύ ον νομοθετικόν
κοΛεστ.ός. ’Επιβάλλεται όμως ή κύρωσις της διότι αυτή Θά
άτ τελ.ση άναυφισβητήτως συμβολήν τής 'Ελλάδος εις
τ/ π: .απάθειαν τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης πρός ένοτζ' ηστ τοϋ δικαίου των κρατών-μελών της.
Κατ τέρω άναφερόμεθα εις τάς κατ’ ιδίαν διατάξεις
τί : Συμβάσκος :
ι) Δ ά τοϋ άρθρου 1 διατυποϋται ή γενική ύποχρέωσις
τό ν μ- εχόντων τής Συμβάσεως Κρατών πρός έναρμόνισιν
τής νομοθεσίας των πρός τάς διατάξεις αύτής, ώς καί ή
ύποχρέωσιε πρός σχετικήν ένημερωσιν τοϋ Γενικού Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης.
β) Διά τοϋ άρθρου 2 παρέχεται, εμμέσως, διευκρίνισις
ώς πρός τον χαρακτήρα των διατάξεων των περιλαμβάνομε νων εις τό Γ' μέρος τής Συμβάσεως. Έκ τής διατυπώσεως
τοϋ άρθρου τούτου προκύπτει ότι αι διατάξεις τοϋ Γ'.
μέρους δεν είναι υποχρεωτικά! διά τά συμβαλλόμενα μέρη,
τά όποια δύνανται απλώς νά συμμορφώνται πρός αύτάς,
άλλα καί εις περίπτωσιν συμμορφώσεώς των νά παύσουν
νά τάς εφαρμόζουν, άνακοινοϋνται σχετικώς εις τον Γενικόν
Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης. Κατόπιν τούτου,
αύτονόητον είναι ότι ή υπό τής Ελλάδος νομοθετική έπικύρωσις τής Συμβάσεως δεν σημαίνει καί αποδοχήν τών
διατάξεων τοΰ Γ' μέρους, περιλαμβάνοντος καί διατάξεις
ασυμβιβάστους προς συνταγματικάς απαγορεύσεις, ώς είναι
ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 22 περί διεξαγωγής τής δίκης περί
υίοθεσί ς κεκλεισμένων τον Ουρών, άντιτιθεμένης πρός
τό άρΟρον 91 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος.
γ) 2 .ά τ·/ϋ άρθρου 3 προσδιορίζεται τό πεδίου εφαρμο
γή, τή; ύπό κύρωσιν συμβάσεως, όριζομένου ότι αΰτη
έφαρμό εται έπί υιοθεσίας άνηλίκων τά όποια κατά τον
χρόνον υποβολής τής α’.τήσεως πρός υιοθεσίαν των δεν
έχουν συμπληρώσει τό ISov έτος τής ηλικίας των καί
είναι άγαμα.
δ) Διά τοϋ άρθρου 4 ορίζεται ότι ή υιοθεσία είναι ισχυρά
μόνον έάν έγένετο δΓ άποφάσεως δικαστικής ή διοικητικής
αρχής. Τό άρΟρον τούτο συνάσει πρός τό άρθρον 1576
τοϋ ’Αστικού Κώδικος, άπαιτοϋντος διά την τέλεσιν τής
υιοθεσίας δικαστικήν άπόφασιν.
ε) Τό άρΟρον 5 τής Συμβάσεως άναφέρεται εις την
άπαιτουμένην συναίνεσιν τών γονέοκυ ή τών έχόντων την
έπιμέλειαν τοϋ υίοθετουμένου ή τοϋ συζύγου του.
στ) Τό άρΟρον 6 άναφέρεται εις τά πρόσωπα τά δυνάμενα νά υιοθετήσουν, ώς καί εις την δυνατότητα υιοθεσίας
πλειόνων τοϋ ενός άνηλίκων.
ζ) Ύπό τοϋ άρθρου 7 έπιβάλλεται όπως, διά τό κύρος
έκάστης υιοθεσίας, ό υίοθετών έχη συμπληρούσει ελάχιστον
δριον ήλικίας, προσδιοριζόμενου ύπό τών κατ’ ιδίαν νομο
θεσιών τών συμβαλλομένων Κρατών. Πρός έπίτευξιν δέ
ομοιομόρφου ρυθμίσεως είς τάς ώς άνω νομοθεσίας ύπό
τής πρός κύρωσιν συμβάσεως ορίζονται ώς πλαίσιον, εντός
τοϋ όποιου δύναται νά. προσδιορισθή ύφ’ έκαστου Κράτουςμέλους ή νόμιμος πρός υιοθεσίαν ήλικία, αί ήλικίαι μεταξύ
21ου έους 35ου έτους. Προβλέπεται δέ περαιτέρω ότι

δύναται ή έσωτερική νομοθεσία νά άποκλίνη καί τοϋ ώς άνω
πλαισίου εις δύο περιπτώσεις, ήτοι : α) άν ό υίοθετών είναι
πατήρ ή μήτηρ τοϋ υιοθετούμενου καί β) Jcv υπάρχουν
έξαιρετικαί συνθήκαι. Σημειωτέου ότι παρ’ ήμϊν άπαιτεϊται
ώς κατώτατον όριον ήλικίας τοϋ δικαιουμένου νά υιοθέτηση
τό 30όν έτοε,- συμφώνως πρός τό άρθρον 2 παο. 2 τοϋ Ν.
Λ/γματος 610/1970.
η) Λιά τών άρθρων 8 καί 9 τής Συμβάσεως διατυποϋνται ώρισμέναι άρχαί, πρός τόν σκοπόν όπως ή υιοθεσία
αποβαίνει πάντοτε πρός τό συμφέρον τοϋ υίοθετουμένου.
θ) Τό άρθρον 10 τής Συμβάσεως άναφέρεται είς τήν
ισονομίαν μεταξύ θετών καί φυσικών τέκνων έναντι τοϋ
υίοθετήσαντος.
ΤΙ ισονομία αύτη, βεβαίως, εξασφαλίζεται ύπό τοϋ
άρθρου 1579 τοϋ ’Αστικού Κώδικος, ύπό τοϋ όποιου ορί
ζεται ότι «’Από τής υιοθεσίας τό θετόν τέκνου έπέχει
τάξιν γ/ησίου έναντι τοϋ υίοθετήσαντος». Τί άπόλυτος
όμως, άνεξαίρετος διατύπωσις τοϋ άρθρου 10 τής Συμβά
σεως καί ιδία τής παρ. 1, ύπό τής οποίας ορίζεται ότι ή
υιοθεσία πρέπει νά έχει διά τον υίοθετοϋντα έναντι τοϋ
υίοθετουμένου «τά πάσης φύσεως δικαιώματα καί υπο
χρεώσεις τάς όποιας υπέχει ό πατήρ ή ή μήτηρ πρός τό
νόμιμον τέκνου της», ώς καί ότι «Ή υιοθεσία συνεπάγεται
διά τον υιοθετούμενου έναντι τοϋ υίοθετοϋντος τά πάσης
φύσεως δικαιώματα καί υποχρεώσεις τάς_ όποιας ύπέχείτό νόμιμον τέκνου έναντι τοϋ πατρός καί τής μητρός του»,
άντιτίΟεται πρός τό δεύτερον έδάφιον τοϋ άρθρου 1579 τοϋ
Άστικοϋ Κώδικος, ύπό τοϋ οποίου ορίζεται ότι «Ό υίοΟετήσας δεν έχει κληρονομικά δικαιώματα έναντι τοϋ θετού
τέκνου». 'Ο σκοπός, βεβαίως, άποκλεισμοϋ τοϋ κληρονομι
κού δικαιώματος έναντι τοϋ υίοθετηΟέντος είναι προφανής,
συνιστάμενος είς τήν παρεμπόδισιν δολίων καί συμφε
ροντολογικών υιοθεσιών. Τούτο είχεν άξίαν, καθ’ όν χρόνον
τά τής υιοθεσίας έρρυθμίζοντο ένιαίως ύπό τοϋ ’Αστικού
Κ/) δικός, άνεξαρτήτως τής ήλικίας τοϋ υίοθετουμένου.
Προκειμένου όμως νά άντιμετωπισθοΰν κεχωρισμένως τά
θέματα τά άφορώντα εις τήν υιοθεσίαν τών μέχοις ήλικίας
18 ετών άνηλίκων, φρονοϋμεν ότι ό άποκλεισμός τοϋ κληρο
νομικού δικαιώματος τοϋ υίοθετοϋντος έναντι τοϋ υίοθετουμένου δεν έξυ.τηρετεΐ σπουδαίου σκοπόν, καθ’ όσον δυσηερώς θά ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν περιπτώσεις υίοθετή- ι
σεως άνηλίκου, διαθέτοντας ατομικήν περιουσίαν, μέ την .
σκέψιν τής προαποβιοόσεώς του, διά νά κληρονομηθή ύπό τοϋ ;■
υίοθετήσαντος τούτον. “Αλλως τ- δεν πρέπει νά λησμονή ;α·.
ότι, κατά τά ήδη παρ’ ήμϊν ίσχύοντα, ή περί υιοθεσίας,
αΐτησις είναι απαράδεκτος, έάν δεν συνοδεύεται ύπό βεβαιώσεως άνεγ/ωρισμένης ύττηρεσίας περί τοϋ ότι έγένετο
έπιτταμένη κοινωνική έρευνα ώς πρός τό πρόσωπο·/, τήν
υγείαν, τό ήθος, τήν οικογενειακήν κατάστασιν καί τήν
περιουσίαν τοϋ αΐτοϋντος τήν υιοθεσίαν, περί τών λόγων
ο:’ οΰς ουτος επιθυμεί τήν υιοθεσίαν, περί τής ικανότητας
τής προσαρμογής τοϋ τέκνου είς τήν οικογένειαν τοϋ υίοθετοϋντος καί εν γένει περί πάντων τώ/ στοιχείων έξ ών δύναται νά διαγ/ωσθή άν ή υιοθεσία 0’ άπαβή έπ’ ώφελεία τοϋ
τέκνου.
ι) Διά τοΰ άρθρου 11 τά συμβαλλόμενα μέρη άνχλχμβάνουν τήν ύποχρέωσιν παροχής διευκολύνσεων διά τήν ύπό
τοϋ υίοθετουμένου άπόκτησιν τής ιθαγένειας τοϋ υίοθε
τοϋντος.
ια) Τό άρθρον 12 τής Συμβάσεως προβλέπει : α) Περί
τοϋ άπεριορίστου τοϋ αριθμού τών τέκνων τά όποια δύναται
νά υιοθέτηση τό αύτό πρόσωπο·/, β) περί μή άπαγορεύσεως
τής υιοθεσίας έπί τώ λόγω ότι ο υίοθετών έχει ή δύναται
νά άποκτήση ίδιον αύτοϋ τέκνου, γ) περί δικαιώματος πρός
υιοθεσίαν τοϋ ίδιου εξώγαμου τέκνου.
ιβ) Λιά τοϋ άρθρου 13 ορίζεται ότι ή υιοθεσία δύναται
νά λυθή μόνον δΓ άποφάσεως δικαστικής ή διοικητικής
’Αρχής, διά σοβαρούς λόγους.
ιγ) Διά τοϋ άρθρου 14 επιβάλλεται ή ύποχρέωσις είς
έκαστον συμβαλλόμενου μέρος διά τήν παροχήν πληροφο-

ρ·,ών περί παντός προσώπου σχεπιζομένου με έπιδιωκομένήν υιοθεσίαν, τό όποιον διαμένει ή δ ιέμείνε έπί τοΰ εδά
φους του, πρός διαπίστωσιν αν συντρέχουν οί αναγκαίοι
ίροι διά νά άποβή ή υιοθεσία προς το συμφέρον τοϋ υΐοθετουμένου. Προς τον σκοπόν τούτον —αρέχεται ή δυνχτότης
προς τάς εκατέρωθεν άρχάς δι’ απευθείας συνεννοήσεις
μεταξύ των.
ιδ) Διά τοΰ άρθρου 15 τά συμβαλλόμενα μέρη ύποχρεοϋνται νά θεσπίσουν διατάξεις απαγορευτικάς, προς
άποκλεισμδν τοϋ προσπορισμοϋ παρανόμων ωφελημάτων
έκ της προσφοράς παιδιών προς υιοθεσίαν.
ιε) Διά τοϋ άρθρου 16 της Συμβάσεως ορίζεται ότι
έκαστον συμβα/λόμενον κράτος δύναται νά λάβη καί άλλα
νομοθετικά μέτρα, πέραν των ύπό της Συμβάσεως προβλεπομένοίν, ευνοϊκότερα διά τούς υίοθετουμένους.
ιστ) Τά άρθρα 17 εως 20 (τοϋ ύπό στοιχ. Γ' παραρτήμο-ος τής Συμβάσεως) άναφέρονται εις ώρισμένας, μή
ύε οχρεωτικάς, ώς εις πήν αρχήν της παρούσης έλέχθη,
έν :γειας των συμβαλλομένων κρατών, πρδς συμπλήρωσιν
το . όλ· ν, προστατευτικού της υιοθεσίας, καθεστώτος. Αί
έν: εγειαι αϋται είναι αί έξης : α) ή δοκιμαστική άνάθεσις
το . υπό υίουεσίε.ν άνηλίκου εις τήν φροντίδα τών ύποψηφί >ν θετών γονέων, προς διαπίστωσιν τής εκατέρωθεν
προσαρμοστικότητας, β) ή κρατική μέριμνα διά πήν λει
τουργίαν κοινωφελών ιδρυμάτων προς παροχήν συμβουλών
καί βοήθειας πρός τούς έπιΟυμοϋντας νά υιοθετήσουν, γ)
ή ένταξις εις τά προγράμματα έκπαιδεύσεως τών κοινωνι
κών λειτουργών διδασκαλίας έπί κοινωνικών καί νομικών
Οεμάτοον άφορώντων τήν υιοθεσίαν, καί δ) ή πήρησις
απορρήτου κατά πήν διαδικασίαν πής υιοθεσίας καί μετά
ταύτην όσον άφορα τήν ιδιότητα τοΰ τέκνου ώς υίοθετηθέντος καί τών γονέων ώς θετών, άλλά καί όσον άφορα
τά στοιχεία τών φυσικών γονέων. .
Πάντα τ’ ανωτέρω, κατά τό μάλλον ή ήττον, έφαρμόζονται ήδη έν Έλλάδι. "Οσον άφορα πήν διεξαγωγήν τής
δίκης περί υιοθεσίας κεκλεισμένων τών θυρών, περί τής
οποίας διαλαμβάνει τό άρθρον 20 παρ. 2 τής συμβάσεως,
άναφερόμεθα εις τό άρθρον 93 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος,
όρίζοντος ότι ή δημοσιότης τών συνεδριάσεων τών δικαστη
ρίων δύναται νά μή τηρηθή, όταν τό δικαστήριον κρίνη ότι
«πρόκειται νά είναι έπιβλαβής είς τά χρηστά ήθη ή ότι
συντρέχουν ειδικοί λόγοι προς προστασίαν τοϋ ίδιωτικοϋ
ή οίκογενεικκοϋ βίου τών διαδίκων».

ιζ) Τέλος, τά άρθρα 21 εως 28, περιλαμβάνουν τελικούς
όρους έν σχέσει με τήν υπογραφήν τής προκειμένης Συμβήσεως ύπό τών κρατών-μελών τοϋ Συμβουλίου πής Εΰρ'ώπης,
πήν έναρξιν ισχύος αυτής,, τήν προσχώρησιν είς ταύπην,
τήν όκτασιν έφαρμογής της είς τήν έδαφικήν περιοχήν τών
συμβαλλόμενων κρατών, τήν διατύπωσή έπιφυλάξεων κατά
τήν υπογραφήν ή πήν κατάθεσιν τών έγγ-ράφων έπικυρώσίως πής Συμβάσεως, τήν άρσιν τών έπιφυλάξεων, τον
καθορισμόν τών υπηρεσιών τών αρμοδίων διά τήν συγκέντρωσιν τών κατά τό άρθρον 14 πληροφοριών, τά πής προσχωρήσεως είς πήν Σύμβασιν καί ετέρων Κρατών ώς καί τά
πής καταγγελίας ταύπης.
Σημειωτέον ότι ή 'Ελλάς υπέγραψε πήν έν λόγω Σύμβχσιν δικπυπώσχσχ έπιφύλχξιν περί μή έφαρμογής έν Έλλάδι
τών διατάξεων τών παρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου 12 πής Συμβά
σεως, διά τών όρποίων ορίζεται ότι έπιτρέπεται ή υιοθεσία:
καί είς τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας α) ό υίοθετών
. έχει ή δύναται ν’ άποκπήση ίδιον αύτοϋ γνήσιον τέκνον
(παρ. 2) καί β) πρόκειται νά υίοθεπηθή παρά τίνος τό
ίδιον αύτοϋ εξώγαμου τέκνον, έάν διά πής υιοθεσίας βελτιοϋ-'
ται ή νομική θέσις τούτου (παρ. 3).
Ήδη, ή έν λόγω έπιφύλαξις στερείται άντικειμένου,'
καθ’ όσον ήδη ύπό πής ήμετέρας νομοθεσίας αναγνωρίζεται
το δικαίωμα είς τον έχοντα γνήσιον κκτιόντα όπως υιοθέ
τηση τέκνον, έφ’ όσον τό γνήσιον αύτοϋ τέκνον πάσχη'
έξ ανιάτου νοσήματος ή συντρέχη άλλος σπουδαίος λόγος
ώς επίσης καί τό δικαίωμα υιοθεσίας εξώγαμου τέκνου ΰπό*
τοϋ φυσικοϋ αύτοϋ γ-ονέως.
Ταϋτα σκοποϋνται διά της προκειμένης Διεθνοϋς Συμβά
σεως, περί πής έπικυρώσεως της οποίας διαλαμβάνει τό
άρθρον 1 τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου.
Διά τοϋ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου νόμου, ορίζεται ή έναρξις
ισχύος πής ύπό τούτου κυρουμένης Συμβάσεως.
Παρακαλοϋμεν όπως ή Εθνική ’Αντιπροσωπεία περι
βάλλει το νομοσχέδιου διά τής ψήφου της.
Έν ΆΟήναις τη 20 ’Ιουλίου 1979
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