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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε να απαγορευθεί σε ομοφυλόφιλα 
ζευγάρια του εξωτερικού η υιοθεσία παιδιών από τη Ρωσία. Η απόφαση του 
βασίστηκε σε μία αναφορά για την υποτιθέμενη «ψυχολογική ζημιά» που υπέστη 
ένα υιοθετημένο παιδί από δύο ομοφυλόφιλες στις ΗΠΑ, οι οποίες διεξήγαγαν 
δικαστικούς αγώνες μεταξύ τους για την κηδεμονία του. 
Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι Ρωσικές αρχές κατηγόρησαν την αμερικανίδα 
Μαρία-Άννα Μπραντ για ηθελημένη εξαπάτηση κατά την υιοθεσία του πεντάχρονου 
ορφανού Γιέγκορ Σατάμπαλωφ. Κατά την υιοθεσία, στη Σιβηρία το 2007, η Μπραντ 
βρισκόταν σε σχέση με μία άλλη γυναίκα, όμως δεν το ανέφερε στην υπηρεσία 
υιοθεσιών που χειριζόταν την υπόθεσή της. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε δύο χρόνια 
μετά  την υιοθεσία ,το 2009, όταν η Μπραντ χώρισε με τη σύντροφο της, Μπέθ 
Τσάπμαν, και διεξήγαγαν δικαστικό αγώνα για την κηδεμονία του μικρού αγοριού, 
το οποίο είχαν ονομάσει Ίαν. Ένα αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι το παιδί 
έπρεπε να μείνει με την Τσάπμαν στο Σαν Φρανσίσκο. Οι ρωσικές αρχές 
ισχυρίστηκαν ότι έπεσαν θύμα «ενός ανήθικου κόλπου» καθώς η Μπραντ απέκρυψε 
σκοπίμως το γεγονός ότι βρισκόταν σε ομοφυλοφιλική σχέση όταν ξεκίνησε την 
διαδικασία υιοθεσίας. 
Ο απεσταλμένος του Υπουργείου, Κωνσταντίν Ντογλώφ, μίλησε σχετικά με την 
ανησυχία του για την υγεία του παιδιού. «Ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την 
κατάσταση του Ρώσου Γιέγκορ Σατάμπαλωφ, του παιδιού που η αμερικανίδα 
υπήκοος Μαρία-Άννα Μπράντ υιοθέτησε το 2007 με απόφαση που εξέδωσε το 
περιφερειακό δικαστήριο του Κεμέροβο» δήλωσε ο Ντογλώφ, προσθέτοντας ότι η 
δίκη πλήγωσε το παιδί, το οποίο και πρέπει να μεγαλώσει σε ένα «κανονικό» 
νοικοκυριό από ένα άντρα και μία γυναίκα. 
Επισημαίνεται ότι οι γάμοι ομοφυλοφίλων δεν αναγνωρίζονται στη Ρωσία, ενώ η 
κίνηση της Γαλλίας προς την νομιμοποίηση του ομοφυλοφιλικού γάμου οδήγησε σε 
νέους νόμους τη Ρωσία που επιτρέπουν μόνο σε παραδοσιακά ζευγάρια να 
υιοθετούν ορφανά και εντός της χώρας.

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Ομάδα ακτιβιστών προσφεύγει στο δικαστήριο με αίτημα την άρση της απόφασης 
Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική αντιπαράθεση Μπραντ και Τσάπμαν δε 
θεμελιώνει επιχείρημα για τη γενικευμένη απαγόρευση υιοθεσίας σε 
ομοφυλόφιλους, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση για 
ετεροφυλόφιλους που αντιδικούν για την κηδεμονία του υιοθετούμενου. 
Κατηγορούν, στο πλαίσιο αυτό, κατάφωρα τον Ρώσο Πρόεδρο για πράξη έμπρακτης 
διάκρισης κατά των ατόμων με μη ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό.


