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gIẢI ThÍch ThUẬT ngỮ
nuôi con nuôi bất hợp pháp: trong Sách hướng dẫn này, “nuôi con nuôi bất hợp pháp” là việc 
nuôi con nuôi bắt nguồn từ “những hành vi lạm dụng như bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em”, 
việc phòng ngừa những hành vi lạm dụng trẻ em này là một trong những mục tiêu cơ bản của 
công ước*. Trong trường hợp sóng thần xảy ra ngày 26/12/2004 ở châu Á và châu Phi, Ban 
Thường trực hội nghị la hay về tư pháp quốc tế đã ra thông cáo nêu rõ rằng “trẻ em và gia đình 
của trẻ em được bảo vệ trước nguy cơ bị đưa ra khỏi biên giới quốc tế một cách bất hợp pháp 
bởi “Công ước La Hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
quốc tế” (Xem thêm chương 10.2.1).

nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc: trong Sách hướng dẫn này, thuật ngữ “nuôi con nuôi 
tự làm thủ tục ở nước gốc” là trường hợp cha mẹ nuôi tương lai đã được cơ quan Trung ương 
hoặc tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép đánh giá là có đủ điều kiện nhận con nuôi sau đó tự 
mình sang một nước gốc tìm kiếm trẻ em để nhận làm con nuôi mà không có sự hỗ trợ của một 
cơ quan Trung ương hoặc của một tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép hoạt động tại nước 
gốc. nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc, như trường hợp nói trên, không phải là cách làm 
tốt. những trường hợp nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc không đáp ứng yêu cầu của công 
ước và sẽ không được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điều 23. nuôi con nuôi tự thu xếp 
(xem phần sau) cũng không bao giờ được chứng nhận theo quy định tại điều 23. Trên thực tế, 
đôi khi không có sự phân biệt giữa hai thuật ngữ “nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc” và 
“nuôi con nuôi tự thu xếp” và vẫn có sự nhầm lẫn khái niệm.

nuôi con nuôi tự thu xếp: trong Sách hướng dẫn này, thuật ngữ “nuôi con nuôi tự thu xếp” là việc 
cha mẹ đẻ của trẻ em ở một nước ký kết thỏa thuận trực tiếp với cha mẹ nuôi ở một nước ký kết 
khác về việc cho nhận con nuôi. những trường hợp nuôi con nuôi tự thu xếp giữa cha mẹ đẻ và cha 
mẹ nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước, nếu hội đủ các điều kiện quy định tại điều 2 (cụ thể 
là trẻ em đã, đang hoặc sẽ phải di chuyển từ một nước gốc sang một nước nhận), nhưng việc nuôi 
con nuôi tự thu xếp như vậy không phù hợp với công ước. Sách hướng dẫn này phân biệt giữa việc 
nuôi con nuôi thuần túy theo sự tự thu xếp giữa hai bên với việc “nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước 
gốc” (xem phần trước). Xem thêm phần giải thích bổ sung ở chương 8.6.6.

nuôi con nuôi đơn giản: nuôi con nuôi đơn giản là việc nuôi con nuôi không làm chấm dứt quan 
hệ cha mẹ và con giữa cha mẹ và con đã tồn tại trước khi cho làm con nuôi nhưng vẫn xác lập 
quan hệ cha mẹ và con giữa con nuôi và cha mẹ nuôi - trong trường hợp này cha mẹ nuôi là 
người thực hiện quyền cha mẹ đối với trẻ em.

ghép trẻ em với cha mẹ nuôi: quy trình chọn cha mẹ nuôi, trong số các gia đình cha mẹ nuôi 
đã được xác định đủ điều kiện nhận con nuôi, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của trẻ em, trên cơ 
sở phân tích và xem xét các báo cáo tóm tắt về hoàn cảnh của trẻ em và hoàn cảnh gia đình cha 
mẹ nuôi (xem chương 7.2.5). Báo cáo thuyết minh Công ước La Hay ngày 29/5/1993 về bảo 
vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế**, bản tiếng Pháp có dùng thuật ngữ 
“appariement” để chỉ quy trình ghép trẻ em với cha mẹ nuôi. Sách hướng dẫn này sử dụng thuật 
ngữ “apparentement” trong bản tiếng Pháp (ghép trẻ em với cha mẹ nuôi) bởi vì ngày nay các 
nước Pháp ngữ đều sử dụng thuật ngữ này.  

* Xem “Báo cáo thuyết minh công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế” do ông 
g.Parra-arranguren biên soạn, hội nghị la hay về tư pháp quốc tế, văn kiện và tài liệu của khóa họp thứ 17, Tập ii, nuôi con nuôi và hợp 
tác, trang 538 đến trang 650, đoạn 70. có thể truy cập trên trang thông tin của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế tại địa chỉ <www.hcch.
net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế” và “Báo cáo thuyết minh”.
** Xem cùng tài liệu trên, đoạn 311 và 318.
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cơ quan: cơ quan Trung ương, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan công quyền.

cơ quan Trung ương: cơ quan, tổ chức được một nước ký kết chỉ định theo quy định tại điều 
6 để thực hiện một số chức năng bắt buộc quy định tại các điều 7, 8 và 33 của công ước. cơ 
quan Trung ương cũng phải thực hiện các chức năng bắt buộc quy định tại điều 9 và các điều 
từ 14 đến 21, trừ khi một tổ chức khác (cơ quan nhà nước hay tổ chức được cấp phép) được ủy 
quyền thực hiện các chức năng này. Xem phần giải thích bổ sung tại chương 4: các thiết chế: 
cơ quan Trung ương và tổ chức được cấp phép.

cơ quan có thẩm quyền: bất kỳ cơ quan nào được một nước ký kết chỉ định để thực hiện một 
chức năng mà công ước giao cho loại cơ quan này. đối với một số chức năng, cơ quan có thẩm 
quyền phải là một cơ quan công quyền. như vậy, ở đa số các nước, cơ quan có thẩm quyền 
quyết định việc nuôi con nuôi là tòa án, và ở một số nước là cơ quan hành chính. nước ký kết 
phải thông báo cho nước lưu chiểu công ước (Bộ ngoại giao hà lan) tên của cơ quan có thẩm 
quyền chứng nhận việc nuôi con nuôi phù hợp với công ước theo quy định tại điều 23.

cơ quan công quyền: bất kỳ cơ quan, tổ chức nào trong cơ cấu bộ máy của chính phủ. cơ quan 
này có thể trực thuộc một bộ trong chính phủ hoặc là một cơ quan độc lập. với tư cách là cơ quan 
của chính phủ, cơ quan công quyền được chính phủ đảm bảo kinh phí hoạt động và chịu trách 
nhiệm báo cáo chính phủ kết quả hoạt động.

Ban Thường trực: cơ quan Tổng thư ký của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế, tại la hay, hà 
lan. có thể liên hệ với Ban Thường trực qua thư điện tử tại địa chỉ: secretariat@hcch.net.

Lợi ích tốt nhất của trẻ em: Thuật ngữ này không được định nghĩa trong công ước bởi vì các 
điều kiện cần hội đủ để đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em thay đổi tùy theo từng trường hợp và 
các biện pháp cần tiến hành, về nguyên tắc, là không hạn chế. Tuy nhiên, công ước cũng đề cập 
một số biện pháp chủ yếu cần tiến hành để đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em được cho làm con 
nuôi quốc tế. những biện pháp mà công ước đã nêu gồm: cố gắng duy trì trẻ em trong gia đình 
hoặc tái đoàn tụ trẻ em với gia đình; trước hết ưu tiên thực hiện các biện pháp chăm sóc thay thế 
ở trong nước (áp dụng nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước); đảm bảo trẻ em đủ 
điều kiện cho làm con nuôi, đặc biệt là đã có tất cả những ý kiến đồng ý của những người liên 
quan; lưu giữ thông tin về trẻ em và cha mẹ; đã đánh giá kỹ cha mẹ nuôi tương lai; đã tìm cho 
trẻ em gia đình phù hợp; có thêm những biện pháp bảo đảm cần thiết phù hợp với đòi hỏi của 
tình hình địa phương; cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp. Báo cáo thuyết minh công ước, 
tại đoạn 50 có lưu ý rằng “việc giải thích quá hẹp từ “tốt nhất” có thể cản trở một số trường hợp 
nuôi con nuôi hoàn toàn thỏa đáng và vì vậy để tránh trường hợp không hay này, từ “tốt nhất” cần 
phải được hiểu là lợi ích “thật sự” hoặc “thực chất” của trẻ em.

Tổ chức được cấp phép: tổ chức nuôi con nuôi có đủ điều kiện được cấp phép và đã được 
xem xét cấp phép theo quy định tại các điều 10 và 11 của công ước và thực hiện một số chức 
năng do công ước quy định theo ủy quyền của cơ quan Trung ương hoặc hợp tác với cơ quan 
Trung ương.

người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép): 
là cá nhân (hoặc tổ chức) được chỉ định theo quy định tại điều 22(2) để thực hiện một số chức 
năng của cơ quan Trung ương. cá nhân hoặc tổ chức không được cấp phép theo quy định tại 
các điều 10, 11 và 12, nhưng phải đáp ứng những nguyên tắc tối thiểu quy định tại điều 22(2). 
Xem thêm chương 4.4.

Tạm giao trẻ em: trong Sách hướng dẫn này, thuật ngữ “tạm giao trẻ em” (placement) là công 
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đoạn sau ghép trẻ em với cha mẹ nuôi và trước công đoạn bàn giao trẻ em cho cha mẹ nuôi. Tạm 
giao trẻ em cũng có thể là công đoạn giữa quyết định bàn giao trẻ em cho cha mẹ nuôi và quyết 
định cuối cùng về việc nuôi con nuôi. cơ quan Trung ương của nước gốc cần xác định xem việc 
“tạm giao trẻ em” như vậy có đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em không, theo quy định tại điều 
16(1) d), trên cơ sở xem xét tất cả những thông tin đã có, kể cả báo cáo về trẻ em và về cha mẹ 
nuôi. gia đình cha mẹ nuôi và cơ quan Trung ương của nước nhận cần nghiên cứu kỹ báo cáo 
về trẻ em trước khi chấp nhận biện pháp tạm giao trẻ em.     
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LỜI gIớI ThIỆU
1. Hướng dẫn thực hiện tốt Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong 
lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế là bước tiếp theo của Ban Thường trực hội nghị la hay để giúp 
các nước (đã hoặc chưa là thành viên công ước) trong việc thực hiện công ước, nhằm đạt các 
mục tiêu của công ước, đó là bảo vệ trẻ em được cho làm con nuôi quốc tế. đây là cuốn sách 
hướng dẫn đầu tiên về thực hiện công ước năm 1993 trong đó đề cập những vấn đề quan trọng 
liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị khuôn khổ pháp lý và hành chính để triển khai thi hành 
công ước. Sách hướng dẫn này không có tham vọng hướng dẫn những cách thức thực hiện tốt 
nhất, bởi lẽ, việc thực hiện công ước ở mỗi nước ký kết hẳn là sẽ khác nhau. cũng phải thừa 
nhận rằng, có sự khác biệt về nguồn lực và năng lực ở các nước ký kết và ở mỗi nước ký kết 
lại có những mặt mạnh và những khó khăn riêng. nếu như các nước ký kết không ở trong cùng 
một hoàn cảnh như nhau, thì cũng cần phải biết rằng thực tiễn thi hành công ước sẽ góp phần 
quan trọng vào việc đạt mục tiêu chung của công ước. đa số các vấn đề được đề cập trong Sách 
hướng dẫn này cần phải được xem xét trước khi phê chuẩn hoặc gia nhập công ước. vì vậy, 
Sách hướng dẫn này dành cho những nhà hoạch định chính sách tham gia vào quá trình chuẩn 
bị triển khai thi hành công ước ở nước mình, trong ngắn hạn và dài hạn, cũng như các chuyên 
gia pháp lý, các công chức hành chính, các nhân viên công tác xã hội và các nghề khác có nhu 
cầu hỗ trợ về một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong quá trình thực hiện công ước. các tổ chức 
nuôi con nuôi được cấp phép và những cá nhân tham gia vào quá trình cho nhận con nuôi quốc 
tế cũng có thể tham khảo Sách hướng dẫn này để thực hiện chức năng của mình theo quy định 
tại công ước.

2. Sách hướng dẫn này cũng có thể hữu ích với những nước ký kết muốn cải tiến các thủ tục 
hiện hành ở nước mình, cũng như sẽ hữu ích với các cơ quan có thẩm quyền mong muốn đánh 
giá nguồn lực và nhu cầu của mình trong việc cải thiện hệ thống pháp luật của nước mình theo 
những kinh nghiệm tốt mà Sách hướng dẫn này khuyến nghị. Sách hướng dẫn này cũng giúp cho 
các cơ quan Trung ương vượt qua những khó khăn trở ngại phát sinh trong quá trình áp dụng 
công ước khi gặp phải những trường hợp có sự khác biệt về thực tiễn và khác biệt về thủ tục ở 
các nước. ngoài ra, thẩm phán của các nước nhận cũng như của các nước gốc phán quyết về 
việc nuôi con nuôi quốc tế có thể thấy rõ tính hữu ích của Sách hướng dẫn này khi sử dụng để 
xác định xem việc nuôi con nuôi mình đang xem xét có tuân thủ đầy đủ các thủ tục mà công ước 
quy định không.

3. nuôi con nuôi quốc tế không phải là một biện pháp đơn lẻ mà phải nằm trong chiến lược 
quốc gia về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. vì vậy, Sách hướng dẫn này nhấn mạnh sự cần thiết phải 
đánh giá đầy đủ tình hình nuôi con nuôi (trong nước và quốc tế) ở mỗi nước trước khi công ước 
có hiệu lực thi hành ở nước mình. Sách hướng dẫn này khuyến khích những nước có dự định 
thông qua công ước phải có những chuẩn bị phù hợp về các phương diện pháp lý và hành chính 
(quy định nội luật và thủ tục thực hiện, thành lập các cơ quan có thẩm quyền, chuẩn bị nguồn 
nhân lực và vật lực để thực hiện công ước). kinh nghiệm cho thấy, công tác chuẩn bị là vô cùng 
quan trọng cho việc triển khai thi hành công ước sau khi phê chuẩn hoặc gia nhập để đảm bảo 
cho công ước được triển khai một cách hiệu quả. 

4. Sách hướng dẫn này cố gắng đưa ra những nguyên tắc và điều kiện khả thi đối với các cơ 
quan Trung ương mới được thành lập và đang trong quá trình phát triển với tinh thần là các cơ 
quan Trung ương mới thành lập ban đầu thường thiếu nguồn lực và thậm chí phải mất một thời 
gian nhất định mới có đủ nguồn lực cần thiết. kinh nghiệm cho thấy rằng nếu có sự chuẩn bị chu 
đáo và triển khai từng bước phù hợp với thực tiễn hệ thống mới được hình thành và những hạn 
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chế về nguồn lực tài chính thì các nước ký kết có thể sẽ có cách thức tốt để tổ chức triển khai thi 
hành công ước và áp dụng được những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
quốc tế.

5. vấn đề trọng tâm là các nước nhận và nước gốc cần chia sẻ trách nhiệm trong việc triển 
khai và duy trì những cách làm có tính đạo đức cao trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. lợi ích 
tốt nhất của trẻ em là trung tâm của vấn đề và phải là nguyên tắc cơ bản để thiết lập hệ thống 
bảo vệ trẻ em ở cấp quốc gia và một phương pháp tiếp cận giải pháp nuôi con nuôi quốc tế một 
cách có đạo đức và lấy trẻ em làm trung tâm.

6 về cấu trúc, Sách hướng dẫn này chia thành ba phần. Phần 1, “cấu trúc của công ước” đề 
cập những nguyên tắc và những cấu trúc cần thiết để triển khai thi hành công ước. Phần 2, “cấu 
trúc bảo vệ trẻ em (khuôn khổ quốc gia và quốc tế)” đề cập các vấn đề về thủ tục nuôi con nuôi 
quốc tế, cũng như các vấn đề pháp lý và các dịch vụ sau giao nhận con nuôi. Phần 3 bao gồm 
các Phụ lục. Bắt đầu từ những nguyên tắc và cấu trúc chung của công ước, tiếp đến là khuôn 
khổ bảo vệ trẻ em thông qua những kinh nghiệm thực tiễn tốt và những thủ tục cần áp dụng vào 
các trường hợp cụ thể, Sách hướng dẫn muốn có cách nhìn tổng quan cần thiết nhằm hỗ trợ tất 
cả những người có trách nhiệm về chính sách và thực tiễn thi hành công ước ở cấp độ quốc tế, 
quốc gia cũng như ở cấp địa phương.

7. Sách hướng dẫn này được biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau nhằm phổ biến 
những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. văn kiện công ước và Báo cáo 
thuyết minh công ước là hai nguồn tư liệu hàng đầu bắt buộc phải tham khảo để hướng dẫn thực 
hiện tốt công ước. Tiếp đến là những khuyến nghị của khóa họp đặc biệt cũng được đề cập trong 
Sách hướng dẫn này như những kinh nghiệm tốt được cả thế giới thừa nhận. các khuyến nghị 
này đã được các nước tham gia khóa họp đặc biệt thông qua và vì vậy, được coi như những chỉ 
thị về việc thực hiện tốt công ước đã được cả thế giới thừa nhận. một số kinh nghiệm tốt khác 
được rút ra từ phần trả lời Bảng câu hỏi gửi các cơ quan Trung ương và những thông tin thu 
thập được từ các cơ quan Trung ương, các tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép và các tổ chức 
phi chính phủ có nhiều kinh nghiệm. một số kinh nghiệm cụ thể ở chương liên quan đến các vấn 
đề pháp lý xuất phát từ chính những nội dung tư vấn của Ban Thường trực khi phúc đáp những 
yêu cầu cụ thể của các nước. cùng với những kinh nghiệm tốt ở cấp độ các quốc gia đã thu thập 
được, Ban Thường trực đã trình bày tổng thể những kinh nghiệm và những thủ tục nên vận dụng 
hoặc nên tránh - tùy theo kinh nghiệm đó góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của công 
ước hay xâm hại hoặc lẩn tránh các quy định bảo đảm của công ước. các trang thông tin internet 
tham khảo trong phần chú thích ở cuối trang đã được truy cập vào tháng 6 năm 2008.

8. khóa họp đặc biệt năm 2005 đã thông qua toàn văn dự thảo Sách hướng dẫn này và nhất 
trí về một số nội dung sửa đổi giao cho Ban Thường trực chỉ định nhóm chuyên gia thực hiện.

9. các nước được mời tham gia nhóm chuyên gia gồm nam Phi, đức, Bỉ, Bra-xin, Buốc-ki-
na-pha-xô, ca-na-đa, chi-lê, Trung quốc, cô-lôm-bi-a, hoa kỳ, Ấn độ, li-tu-a-nia, na uy, và 
đại diện của iSS (Tổ chức dịch vụ xã hội quốc tế) và đại diện của hội đồng nuôi con nuôi Bắc 
Âu. Ban Thường trực đặc biệt cám ơn các chuyên gia đức (Bà angelika Schlunck), Bỉ (Bà anne 
ottevaere), ca-na-đa (Bà Patricia Paul-carlson), Trung quốc (ông liu kang Sheng), hoa kỳ 
(ông John Ballif), li-tu-a-nia (Bà odeta Tarvydiene), na uy (ông morten Stephansen), Tổ chức 
iSS (Bà isabelle lammerant và ông hervé Boécha), và hội đồng nuôi con nuôi Bắc Âu (ông Sten 
Juul Petersen) về những đóng góp quý báu của họ.

10. Ban Thường trực cũng cám ơn những người sau đây: Bà Trish maskew về sự đóng góp quý 
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báu của Bà trong việc soạn dự thảo 1 Sách hướng dẫn để đưa ra họp nhóm chuyên gia tại la 
hay vào tháng 9 năm 2004; Bà Jennifer degeling, cộng tác viên pháp lý chính của Ban Thường 
trực đã soạn thảo dự thảo trình ra khóa họp đặc biệt năm 2005 và đã điều phối công việc của 
nhóm chuyên gia trong quá trình chuẩn bị Sách hướng dẫn này cho đến khi xuất bản; ông hans 
van loon, Tổng thư ký và ông William duncan, Phó Tổng thư ký đã đóng góp và tư vấn trong 
suốt quá trình soạn thảo Sách hướng dẫn này; Bà martinez-mora, điều phối viên và Bà Sophie 
molina, trợ lý hành chính chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế tại Ban 
Thường trực, đã hỗ trợ soạn thảo phần chú thích ở cuối trang và hỗ trợ xuất bản Sách hướng 
dẫn này.

11. không có quy định nào trong Sách hướng dẫn này được hiểu như một quy định ràng buộc 
các nước và các cơ quan Trung ương hoặc được hiểu như quy định sửa đổi công ước. Tuy 
nhiên tất cả các nước đều được khuyến khích xem xét lại tình hình thực tiễn ở nước mình và 
nếu thấy cần thiết và có thể thì có những điều chỉnh phù hợp. đối với mọi cơ quan Trung ương 
đã hoặc đang được thành lập đều cần xem quá trình triển khai thực hiện công ước là một quá 
trình liên tục cải tiến và liên tục tiến bộ.
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PhẦn 1 - cẤU TRÚc cÔng ước
12.  Phần đầu của Sách hướng dẫn này đề cập những nguyên tắc cơ bản của công ước để 
bảo vệ trẻ em: bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em, những biện pháp bảo đảm chống lại nạn bắt 
cóc, bán và mua bán trẻ em, việc thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền và 
thiết lập một cơ cấu cho phép hình thành cơ quan có thẩm quyền có ý kiến cuối cùng về việc nuôi 
con nuôi quốc tế. Tiếp đến, phần này đề cập đến các cơ cấu thiết chế (cơ quan Trung ương và 
tổ chức được cấp phép) mà các nước ký kết sẽ thành lập để trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách 
nhiệm triển khai thực hiện các nguyên tắc và các chức năng mà công ước quy định. cuối cùng 
sẽ xem xét cách thức quy định về chi phí nuôi con nuôi quốc tế như thế nào để đảm bảo nguyên 
tắc cấm thu lợi bất chính, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của công ước.
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chưƠng 1- nhỮng VẤn ĐỀ MỞ ĐẦU

1.1  Sự cần thiết của công ước

13  Sự cần thiết có một công ước mới về nuôi con nuôi quốc tế xuất hiện vào thập niên 1980, 
trước sự gia tăng ấn tượng về số lượng con nuôi quốc tế ở nhiều nước từ cuối thập niên 1960. 
nuôi con nuôi quốc tế đã phát triển đến mức trở thành một hiện tượng thế giới về việc di cư của 
trẻ em qua khoảng cách địa lý rất xa, từ một xã hội và nền văn hoá nhất định đến một môi trường 
mới rất khác lạ. hiện tượng này làm phát sinh những vấn đề pháp lý và nhân văn nghiêm trọng 
và phức tạp, và chính sự thiếu vắng những công cụ pháp lý trong nước và quốc tế đòi hỏi phải 
có một cách tiếp cận đa phương1.

14.  vào tháng 12 năm 1987, Ban Thường trực của hội nghị la hay đã chuẩn bị một tài liệu 
thông tin về việc đã đến lúc phải có một công ước mới về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi quốc tế2. Tài liệu này phân tích những thiếu sót của công ước la hay về nuôi con nuôi năm 
19653 và đề cập sự cần thiết phải có một công ước mới đáp ứng nhu cầu cần phải có các biện 
pháp đảm bảo thực chất trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và thiết lập cơ chế hợp tác giữa các 
nước gốc và nước nhận.

15.  Báo cáo thuyết minh công ước 1993 nhấn mạnh rằng “sự thiếu vắng những công cụ pháp 
lý quốc tế để giải quyết những vấn đề hiện tại của việc nuôi con nuôi quốc tế đã được thừa nhận 
trong "Bản ghi nhớ" do Ban Thường trực chuẩn bị vào tháng 11/1989, và đề cập đến những nhu 
cầu sau:

a) Sự cần thiết phải thiết lập những quy phạm pháp lý bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình 
cho nhận con nuôi quốc tế (việc cho nhận con nuôi trong những trường hợp nào là thích hợp; 
pháp luật nào sẽ điều chỉnh việc lấy ý kiến đồng ý và cho ý kiến tư vấn, ngoài những vấn đề 
liên quan đến những người nhận con nuôi?);

b) Cần có một cơ chế giám sát để đảm bảo những quy phạm này được tuân thủ (có thể làm 
gì đề ngăn ngừa những trường hợp cho nhận con nuôi quốc tế không vì lợi ích của trẻ em; 
trẻ em có thể được bảo vệ như thế nào từ việc được nhận làm con nuôi thông qua sự lừa 
dối, ép buộc hoặc trả tiền; có bắt buộc phải có những biện pháp kiểm soát đối với các tổ 
chức hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế ở nước trẻ em được sinh ra và nước mà trẻ 
em sẽ đến?);

c) Sự cần thiết phải thiết lập những kênh thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước 
gốc của trẻ em và của nước nơi mà trẻ em sẽ sinh sống sau khi được nhận làm con nuôi. 
(Chẳng hạn như việc thông qua một hiệp định đa phương để thiết lập hệ thống các Cơ quan 
Trung ương có thể trao đổi với nhau tất cả các thông tin liên quan đến việc bảo vệ trẻ em 
được cho làm con nuôi quốc tế); và cuối cùng là

1 Xem “Báo cáo thuyết minh công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế” do ông 
g.Parra-aranguren biên soạn, hội nghị la hay về tư pháp quốc tế, văn kiện và tài liệu khóa họp thứ 17, Tập ii, nuôi con nuôi và hợp tác, 
trang 538 đến trang 650, đoạn 6. có thể truy cập trên trang thông tin internet của hội nghị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, “mục nuôi con 
nuôi quốc tế”, “Tài liệu thuyết minh” (sau đây gọi là “Báo cáo thuyết minh”; xem thêm h.van loon, “Báo cáo về nuôi con nuôi nước ngoài”, 
Tài liệu sơ bộ số 1, tháng 4 năm 1990, đoạn  4, văn kiện và tài liệu khóa họp thứ 17 của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế, Tập ii, trang 10 
đến trang 118.
2 Xem h.van loon, “về việc đã đến lúc phải chuẩn bị một công ước mới về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nuôi con nuôi”, Tài liệu sơ bộ số 9, 
tháng 12/1987 trình khóa họp đặc biệt tháng 1 năm 1988, văn kiện và tài liệu khóa họp 16, Tập i, các vấn đề khác, trang 164 và tiếp theo.
3  công ước la hay ngày 15/11/1965 về thẩm quyền của các cơ quan công quyền, luật áp dụng và việc công nhận các quyết định về nuôi con nuôi.
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d) Cần thiết phải có sự hợp tác giữa nước gốc và nước nhận (mối quan hệ công việc có hiệu 
quả, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn cao, 
sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ tin tưởng giữa các nước. Các hình thức hợp tác song 
phương đã có giữa một số nước cũng cho kết quả khả quan)4.

1.2  Lược sử công ước

16.  khóa họp thứ 16 của hội nghị la hay về Tư pháp quốc tế được tổ chức vào tháng 10 năm 
1988 đã quyết định rằng, các công việc chuẩn bị một công ước mới sẽ được đưa vào nghị sự 
của Phiên họp ngoại giao lần thứ 17. khóa họp này cũng đã quyết định rằng, điều quan trọng là 
phải huy động các nước không phải là thành viên của hội nghị la hay tham gia xây dựng công 
ước5. để chuẩn bị cho phiên họp ngoại giao, các khóa họp đặc biệt đã được tổ chức vào năm 
1990, 1991 và 1992. khóa họp lần thứ 17 được triệu tập vào ngày 10/5/1993, dự thảo công ước 
đã được xem xét tại Phiên họp toàn thể và được nhất trí thông qua ngày 29/5/1993.

17.  mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về nuôi con nuôi quốc tế, nhưng các nước tham 
dự đều nhất trí “phải đạt được một kết quả là giúp đỡ các trẻ em mồ côi trên thế giới tìm được 
một gia đình và trên cơ sở tôn trọng đầy đủ các quyền của trẻ em".6

18.  các nước đều thừa nhận nhận rằng, lớn lên trong một gia đình là điều quan trọng và cơ 
bản để trẻ em được trưởng thành hạnh phúc và khỏe mạnh. đồng thời, ý tưởng đã được thừa 
nhận là, nuôi con nuôi quốc tế là một biện pháp bổ trợ để tìm gia đình cho trẻ em. về mặt lý 
tưởng, trẻ em cần được nuôi dưỡng trong gia đình ruột thịt. nếu điều này không thể đạt được thì 
phải tìm một gia đình trong nước cho trẻ em. khi điều này cũng không thể được thì con nuôi quốc 
tế có thể đem lại cho trẻ em một gia đình yêu thương và ổn định. cuối cùng, các nước nhận thấy 
rằng, cần có những biện pháp bảo vệ để bảo đảm rằng việc nuôi con nuôi quốc tế được thực hiện 
vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và để loại bỏ sự lạm dụng7.

19.  công việc tiếp theo là tạo ra một công cụ có thể được nhiều nước chấp nhận nhất, công 
cụ này sẽ duy trì lợi ích tốt nhất của trẻ em như là một nguyên tắc phổ cập, và tạo ra khuôn khổ 
hợp tác quốc tế. công ước la hay năm 1993 đáp ứng những mục tiêu của điều 21 (e) của Công 
ước của Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em8, theo đó “các nước thành viên tiếp tục thực hiện mục 
tiêu của điều này thông qua việc ký kết các thỏa thuận hoặc hiệp định song phương hoặc đa 
phương, tùy theo tình hình thực tiễn, và trong khuôn khổ các hiệp định đó, nỗ lực đảm bảo rằng 
việc đưa trẻ em đến nước khác làm con nuôi phải do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực 
hiện”.

20.  Thực tế, công ước năm 1993 đã chọn lọc, khẳng định lại và bổ sung thêm những nguyên tắc 
và quy định chung của Công ước về Quyền Trẻ em bằng cách, bổ sung những biện pháp bảo đảm 
và thủ tục thực hiện9. công ước năm 1993 thiết lập những nguyên tắc tối thiểu, nhưng không có tham 
vọng trở thành đạo luật thống nhất về nuôi con nuôi. mặc dù coi quyền của trẻ em là tối thượng, nhưng 
công ước này cũng tôn trọng các quyền của gia đình gốc và gia đình cha mẹ nuôi. 

21.  kết quả là đã có một công ước cụ thể ra đời có tính sáng tạo là kết hợp được những mục 

4 Xem Báo cáo thuyết minh, như chú thích số 1 ở trên, đoạn 7.
5 như trên, đoạn 8.
6 Xem h.van loon, “international co-peration and protection of chidren with regard to intercountry adoption”, Tập bài giảng tại viện luật 
quốc tế la hay, Tập 224 (1993-vii), trang 335, đoạn 181.
7 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 35-54.
8 công ước của liên hiệp quốc về quyền trẻ em, do đại hội đồng liên hiệp quốc thông qua tại nghị quyết số 44/25, ngày 20/11/1989. 
có thể truy cập tại địa chỉ <www.ohchr.org> (sau đây gọi là “cưqTE”).
9 Xem h.van loon, chú thích ở trên. Xem thêm W.duncan, “The protection of chidren`s rights in intercountry adoption”, nhà xuất bản 
l.heffernan, quyền con người - Triển vọng châu Âu, The round hall Press/ irish centre for European law, 1994. 
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tiêu rất khác biệt. công ước chứa đựng những nội dung bắt nguồn từ những chuyên ngành đa 
dạng như nhân quyền, hợp tác về tư pháp và hành chính, tư pháp quốc tế.

22.  kết quả này được thể hiện cô đọng trong lời nói đầu:

 “Các Nước ký Công ước này,

 Công nhận rằng, để được phát triển hài hoà về nhân cách, trẻ em cần phải được lớn lên trong 
môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông,

  Nhắc lại rằng, mỗi Nước cần phải ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để có thể duy trì 
trẻ em trong gia đình gốc của mình,

 Công nhận rằng nuôi con nuôi quốc tế có lợi thế là tìm được một gia đình ổn định cho những 
trẻ em không tìm được gia đình thích hợp tại Nước gốc của mình,

 Tin tưởng vào sự cần thiết phải áp dụng những biện pháp nhằm bảo đảm để thực hiện việc 
nuôi con nuôi quốc tế vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em và để 
ngăn chặn việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em.

 Mong muốn thiết lập các quy định chung vì mục đích đó, có tính đến các nguyên tắc được 
công nhận trong các văn kiện pháp lý quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền 
trẻ em ngày 20-11-1989  và Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về các nguyên tắc xã hội và pháp lý 
liên quan đến việc bảo vệ và phúc lợi trẻ em, đặc biệt là dưới góc độ thực tiễn nuôi con nuôi và 
giao nhận trẻ em cho gia đình chăm sóc thay thế ở tầm quốc gia và quốc tế (Nghị quyết của Đại 
Hội đồng Liên Hiệp Quốc số 41/86 ngày 03-12-1986), đã thoả thuận những điều khoản sau:”

23.  việc ký công ước là thời điểm đáng nhớ, nhưng tất cả các bên ký công ước đều thừa 
nhận rằng, để công ước được thực thi trong thực tế, cần có những nỗ lực không ngừng của các 
cá nhân, tổ chức và chính phủ, và rằng cần phải định kỳ đánh giá quá trình thực hiện công ước10, 
và rằng các nước gốc đặc biệt cần được hỗ trợ để thực hiện trách nhiệm của mình11.

24.  kể từ khi công ước được thông qua, các nước thực thi công ước đã phải đối mặt với 
nhiều thách thức. những khó khăn này cho thấy các nước tham gia công ước, đặc biệt là nước 
gốc, đã nhận thức được sự cần thiết phải có sự tư vấn và hỗ trợ thực hiện công ước.

25.  khóa họp đặc biệt về triển khai thực hiện công ước đã họp ba lần: khóa họp đầu tiên được tổ 
chức vào năm 1994, nhằm xem xét những vấn đề liên quan đến việc thực hiện công ước12 và việc áp 
dụng công ước đối với trẻ em tị nạn13. khóa họp thứ hai được tổ chức vào năm 2000, nhằm xem xét 
sự vận hành thực tế của công ước14. khóa họp thứ ba năm 2005 đã thông qua, về mặt nguyên tắc, 
dự thảo Sách hướng dẫn thực hiện công ước này15. hai khóa họp cuối đã đưa ra một số kết luận và 
10 Xem h.van loon, chú thích 6 ở trên, trang 371, đoạn 255.
11 Xem W. duncan, “các quy định về nuôi con nuôi quốc tế-một viễn cảnh quốc tế”, chương 3, nhà xuất bản a.Bainham và d.Pearl, các lĩnh 
vực của luật hôn nhân và gia đình, John Wiley và Sons, 1993.
12 Xem “Báo cáo của khóa họp đặc biệt về triển khai thực hiện công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi quốc tế, từ ngày 17-21/10/1994”, văn kiện và tài liệu của khóa họp 18, Tập i, các vấn đề khác, từ trang 276- 314. cũng có 
thể truy cập trên trang thông tin internet của hội nghị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”, “khóa họp đặc biệt”. 
13 như trên, từ đoạn 10 đến 14. khuyến nghị về việc áp dụng công ước đối với trẻ em tỵ nạn được đề cập tại Phụ lục số 5 của Sách hướng 
dẫn này và trên trang thông tin internet của hội nghị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”, “khóa họp đặc biệt”.
14 Xem Báo cáo và kết luận của khóa họp đặc biệt về triển khai thực hiện công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong 
lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế”(28/11-1/12/2000), văn kiện và tài liệu của khóa họp 19, Tập i, các vấn đề khác, trang 480 và tiếp theo. cũng 
có thể truy cập trên trang thông tin internet của hội nhị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”, “khóa họp đặc biệt” 
(sau đây gọi tắt là “Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000”).
15 Xem “Báo cáo và kết luận của khóa họp đặc biệt về triển khai thực hiện công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong 
lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (17-23/9/2005)” do Ban Thường trực hội nghị la hay về tư pháp quốc tế lập, tháng 8/2006, khuyến nghị số 1. 
có thể truy cập trên trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”, “khóa họp đặc biệt” 
(sau đây gọi tắt là “Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005”).
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khuyến nghị quan trọng, cũng như một số biểu mẫu giấy tờ được đưa vào trong Sách hướng dẫn này.

1.3  Mục đích của công ước

26. việc xây dựng công ước nhằm tạo ra một văn kiện đa phương để xác định một số nguyên tắc 
cốt lõi trong việc bảo vệ trẻ em, thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hợp tác giữa các cơ 
quan của nước gốc và nước nhận, và trong một chừng mực nhất định, thống nhất các quy định 
của luật tư pháp quốc tế về nuôi con nuôi quốc tế.

1.4  dự kiến trở thành thành viên của công ước

27.  những nước có ý định trở thành thành viên của công ước sẽ phải xem xét mục đích và mục 
tiêu của công ước cũng như khả năng đáp ứng các mục đích và mục tiêu này. Bản thân mỗi nước 
cũng phải cân nhắc xem làm thế nào để khuôn khổ pháp lý và hành chính của nước mình hỗ trợ cho 
việc thực thi và vận hành công ước, cũng như kế hoạch sửa đổi, bổ sung pháp luật trong nước đáp 
ứng yêu cầu của công ước. cần tham khảo ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các tổ chức chính 
phủ và phi chính phủ, để có được sự ủng hộ và chấp thuận phê chuẩn hoặc gia nhập công ước. hơn 
nữa, các nước liên bang phải đảm bảo có đủ sự ủng hộ, sự đồng ý và hợp tác của các vùng lãnh thổ 
hoặc các bang khác nhau để thực thi công ước một cách thống nhất.

28.  các bước cụ thể cần tiến hành trước khi ký, phê chuẩn hoặc gia nhập công ước được đề 
cập chi tiết ở Phụ lục 1, “Tiến tới ký, phê chuẩn hoặc gia nhập công ước”.

1.5  Đánh giá thực trạng

29.  các nước cần đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện thủ tục nuôi con nuôi và thực tiễn cho 
nhận con nuôi ở nước mình, gồm cả những chương trình dự kiến dành cho những trẻ em không 
có sự chăm sóc của cha mẹ, và những thủ tục để đánh giá và chuẩn bị cho cha mẹ nuôi tương lai, 
cũng như vấn đề tài trợ cho các chương trình này. cần phải tiến hành đánh giá trước khi đưa ra các 
quyết định về cách thức thành lập cơ quan Trung ương, quyết định về việc có hay không sử dụng 
các tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép hoặc những người được phép tham gia thủ tục nuôi con 
nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép), và cách thức cơ cấu chính sách bảo vệ trẻ em và chính 
sách về nuôi con nuôi.

30.  việc đánh giá cần phải bao gồm cả những thông tin về những trẻ em có nhu cầu cho làm 
con nuôi quốc tế (số lượng, độ tuổi, đối tượng và những nhu cầu đặc biệt) và tất cả các chương 
trình hỗ trợ việc bảo toàn và tái hoà nhập gia đình, các chương trình nuôi con nuôi trong nước hiện 
có hoặc các dịch vụ bảo vệ trẻ em và thực tiễn cho nhận con nuôi.

31.  việc đánh giá này cũng phải bao gồm cả việc phân tích về cách thức hỗ trợ tài chính cho 
mỗi công đoạn của quá trình hiện tại và những cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào đang thực hiện 
những chức năng công ước quy định.

1.6  Kế hoạch thực hiện

32.  Sau khi hoàn tất việc đánh giá, các nước có thể quyết định những biện pháp cần thực 
hiện ngay để bảo vệ trẻ em, những biện pháp sẽ thực hiện khi công ước có hiệu lực và những 
biện pháp cần tiếp tục tiến hành sau đó.

33.  những quyết định này sẽ cho biết cách thức lựa chọn chủ thể nào để chỉ định làm cơ 
quan Trung ương và nguồn lực cần dành cho cơ quan Trung ương. ngoài ra, các nước cần xác 
định những chức năng nào có thể giao cho các cơ quan công quyền, các tổ chức nuôi con nuôi 
được cấp phép hoặc người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục 
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cấp phép) thực hiện, và dự kiến cơ chế tài chính cho hệ thống như thế nào. những vấn đề liên 
quan đến các cơ quan Trung ương và các tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép được phân tích 
chi tiết hơn trong chương 4: các thiết chế: cơ quan Trung ương và các tổ chức nuôi con nuôi 
được cấp phép.

34.  khi một nước đã tiến hành đánh giá nội bộ về hệ thống cho nhận con nuôi và bảo vệ trẻ 
em hiện tại, và đã xem xét những yêu cầu và nguyên tắc của công ước thì có thể xây dựng kế 
hoạch triển khai từng bước. kế hoạch như vậy có thể rất hữu ích đối với các nước mới gia nhập 
công ước cũng như đối với các nước đã là thành viên của công ước nhưng nhận thấy lợi ích 
của việc có một chiến lược dài hạn để bảo vệ những trẻ em cần được chăm sóc.

1.7  Xây dựng đề án triển khai thi hành công ước

35.  việc xây dựng đề án triển khai thi hành công ước có thể bao gồm những hoạt động sau:

 • Xây dựng chiến lược, cơ chế và công cụ đánh giá.

 • đánh giá tình hình trong nước.

 • Phân tích kết quả đánh giá trong nước.

 • quyết định xem có cần những biện pháp khẩn cấp hay không.

 • Xây dựng kế hoạch dài hạn.

 • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn.

 • Ban hành đề án triển khai thi hành công ước.

 • dành nguồn lực để thực hiện đề án.

 • Tiếp tục đánh giá hoặc giám sát.

36.  Phụ lục 2 của Sách hướng dẫn này mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện công ước.
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BIỂU ĐỒ QUY TRÌnh chUẨn BỊ TRIỂn KhAI ThI hÀnh cÔng ước

nhà nước tiến hành đánh giá thực trạng trong 
nước và quyết định tham gia công ước

nhà nước đánh giá các phương án triển khai 
công ước

nhà nước xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 
công ước, trong đó, phân chia các biện pháp cần thiết 

thành ba loại

PhÊ chUẨn / gIA nhẬP
nhà nước công bố kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công ước

Thực hiện ngay những biện pháp khẩn cấp nếu có

công ước có hiệu lực thi hành
Thực hiện các biện pháp cần thiết

Bắt đầu triển khai các biện pháp dài hạn

Biện pháp khẩn cấp, chẳng hạn 
như: đấu tranh chống bắt cóc, 

buôn bán trẻ em

Biện pháp tạm thời 
hoặc

Biện pháp ngắn hạn

hồ sơ đang xử lý hồ sơ mới

Biện pháp dài hạn/
kế hoạch nhiều năm



29

chưƠng 2 - nhỮng ngUYÊn TẮc chUng cỦA cÔng Uớc

Điểm qua các nguyên tắc chung

2.1  Đảm bảo việc nuôi con nuôi được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và tôn 
trọng các quyền cơ bản của trẻ em

  2.1.1 Bổ trợ (ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước)

  2.1.2 không phân biệt đối xử

  2.1.3 những biện pháp phù hợp với nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất

2.2   Thiết lập các cơ chế để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán và buôn bán trẻ em để cho làm con nuôi

  2.2.1 Bảo vệ gia đình

  2.2.2 đấu tranh chống việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em

  2.2.3 Bảo đảm có được các ý kiến đồng ý cần thiết

  2.2.4 ngăn chặn thu lợi bất chính và tham nhũng  

2.3  Thiết lập sự hợp tác giữa các nước

  2.3.1 hợp tác giữa các cơ quan Trung ương

  2.3.2 hợp tác liên quan đến những thủ tục của công ước

  2.3.3 hợp tác chống lại hành vi lạm dụng và không tuân thủ công ước

2.4  Bảo đảm việc cho phép của các cơ quan có thẩm quyền

  2.4.1 các cơ quan có thẩm quyền

  2.4.2 các cơ quan Trung ương

  2.4.3 những tổ chức được cấp phép và những người được phép tham gia thủ tục  
   nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép)

37.  chương này đề cập bối cảnh tổng thể của các nguyên tắc chung mà các nước phải thấm 
nhuần khi xây dựng pháp luật, quy định các thủ tục và những biện pháp khác để thực thi công 
ước. những nguyên tắc này cũng có thể áp dụng để xây dựng những văn kiện khu vực hoặc 
song phương. những nguyên tắc chung đó có điểm tựa vững chắc là những nguyên tắc then 
chốt trong việc thực thi công ước (xem chương 3).

38.  những nguyên tắc chung quy định khuôn khổ cần thiết để hướng dẫn thực thi toàn bộ 
công ước và thiết lập những thủ tục phù hợp. những nguyên tắc đó áp dụng đối với tất cả các 
thực thể và cá nhân tham gia vào việc cho nhận con nuôi quốc tế theo công ước này. Tính ưu 
việt của các nguyên tắc này được nhấn mạnh trong lời nói đầu của công ước. các chuyên gia 
tham gia các khóa họp đặc biệt đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói đầu với vai trò hướng 
dẫn việc giải thích khi áp dụng công ước đối với những trường hợp cụ thể16. Tầm quan trọng của 
một số nguyên tắc cũng được nhấn mạnh trong một số điều khoản cụ thể của công ước, đặc biệt 
là tại điều 1 có nêu các mục tiêu của công ước.

16 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 36.
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39.  những nguyên tắc chung của công ước cần tác động đến những nguyên tắc của hệ thống bảo 
vệ trẻ em ở cấp quốc gia. việc xây dựng một hệ thống như vậy và vai trò của nuôi con nuôi quốc tế trong 
hệ thống đó, bao gồm cả những thủ tục hành chính và những khía cạnh thực tiễn được phân tích trong 
Phần ii của Sách hướng dẫn này, “khuôn khổ bảo vệ trẻ em”, tại các chương 6 và chương 7.

40.  những nguyên tắc cốt lõi về triển khai thực hiện công ước được đề cập tại chương 3 của 
Sách hướng dẫn này. đó là những nguyên tắc điều chỉnh việc áp dụng công ước “thường ngày” 
và việc giải quyết hồ sơ hoặc những yêu cầu khác. những nguyên tắc này cũng cần được thấm 
nhuần khi thành lập hoặc chỉ định cơ quan Trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền để thực 
hiện các chức năng công ước quy định.

2.1  Đảm bảo việc nuôi con nuôi thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và tôn trọng 
các quyền cơ bản của trẻ em

41.  một trong những mục tiêu của công ước là "thiết lập những bảo đảm để việc nuôi con 
nuôi quốc tế được tiến hành vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ 
em như đã được ghi nhận trong pháp luật quốc tế."17 

42.  lời nói đầu của công ước có viện dẫn công ước của liên hiệp quốc về quyền trẻ em. 
những quyền cơ bản của trẻ em được viện dẫn trong lời nói đầu của công ước bao gồm:

• Trong mọi quyết định liên quan đến trẻ em, lợi ích tốt nhất của trẻ em phải được đặt lên 
hàng đầu tiên;18 

• không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn 
ngữ, tôn giáo, quốc tịch gốc, dân tộc hoặc xã hội, tình trạng tài sản, tình trạng khuyết tật, 
nguồn gốc xuất thân hoặc bất kỳ tình trạng nào khác, quan điểm chính trị hoặc tư tưởng 
khác của trẻ em hoặc của cha mẹ trẻ em hoặc của người đại diện hợp pháp của trẻ em;19

• quyền của trẻ em có đủ khả năng nhận biết được tự do thể hiện quan điểm của mình về 
mọi vấn đề liên quan đến trẻ em và những quan điểm đó cần được xem xét một cách thỏa 
đáng tùy theo độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em.20 

43.  công ước la hay năm 1993 thừa nhận rằng để đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em trong 
việc nuôi con nuôi quốc tế: 

• Trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình;21 

• ưu tiên các biện pháp ổn định hơn các biện pháp tạm thời;22 

• nuôi con nuôi quốc tế có lợi ích là tìm được một gia đình ổn định cho những trẻ em 
không tìm được gia đình phù hợp ở nước gốc của trẻ em.23 

44.   Trong thực tế, các nước ký kết và các cơ quan Trung ương phải tránh việc lạm dụng 
hoặc giải thích một cách tuỳ tiện nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em dẫn đến tình trạng bỏ 
qua những quyền cơ bản của trẻ em khi áp dụng công ước này.

17 điều 1 a).
18 cưqTE, chú thích số 8 ở trên, điều 3(1).
19 như trên, điều 2(1).
20 như trên, điều 12(1).
21 Xem lời nói đầu của công ước này và lời nói đầu của cưqTE, chú thích số 8 ở trên.
22 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 43; đồng thời xem cưqTE, chú thích số 8 ở trên, điều 20(3).
23 Xem lời nói đầu của công ước.
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24 Xem phần trả lời câu hỏi số 4 (b) của các nước như nam Phi, chi-lê, ê-qua-tơ, E-xtô-ni-a, Ấn độ, lát-vi-a, lít-va, và Pê-ru, trong Bảng câu 
hỏi năm 2005 về thực hiện công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. có thể tra cứu 
Bảng câu hỏi và phần trả lời trên trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục ‘nuôi con nuôi quốc tế”, “khóa 
họp đặc biệt” (sau đây gọi tắt là “Bảng câu hỏi năm 2005”).
25 Tuyên bố của unicef về nuôi con nuôi quốc tế tại Phụ lục 10 của Sách hướng dẫn này và tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi 
quốc tế”, "Tài liệu liên quan và liên hệ hữu ích”.

45.  những cơ chế mà công ước sử dụng để đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ 
em và tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em sẽ được đề cập ở phần sau.

2.1.1 Bổ trợ (ưu tiên chăm sóc thay thế trong nước)

46.  nguyên tắc bổ trợ (ưu tiên chăm sóc thay thế trong nước) được nhấn mạnh trong lời nói 
đầu của công ước và trong điều 4 b). điều 4 b) quy định rằng:

"Việc nuôi con nuôi trong khuôn khổ của Công ước này chỉ được thực hiện khi các cơ 
quan có thẩm quyền của Nước gốc [...] sau khi xem xét thỏa đáng các biện pháp chăm 
sóc thay thế ở Nước gốc, đã xác nhận rằng việc cho làm con nuôi quốc tế đáp ứng lợi 
ích tốt nhất của trẻ em".

47.  nguyên tắc "bổ trợ" có nghĩa là, các nước thành viên công ước này thừa nhận rằng, chừng 
nào còn có thể được thì trẻ em cần được nuôi dưỡng trong gia đình gốc hoặc gia đình mở rộng của 
mình. nếu điều đó là không thể hoặc không khả thi thì cần xem xét các hình thức giao cho một gia 
đình khác chăm sóc lâu dài ổn định tại nước gốc. chỉ sau khi đã cân nhắc thỏa đáng những giải 
pháp chăm sóc thay thế ở trong nước thì mới xem xét đến giải pháp nuôi con nuôi quốc tế và với 
điều kiện là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em24. nuôi con nuôi quốc tế đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em 
vô gia cư nếu đem lại một gia đình yêu thương và bền vững cho trẻ em. nuôi con nuôi quốc tế là 
một trong những biện pháp chăm sóc thay thế đáp ứng lợi ích của những trẻ em cần một gia đình.25

48.  nguyên tắc bổ trợ là nguyên tắc đóng vai trò trung tâm cho sự thành công của công ước 
này. nguyên tắc này có nghĩa rằng cần phải nỗ lực để giúp đỡ các gia đình duy trì tính nguyên vẹn 
hoặc để trẻ em được tái hoà nhập, hoặc đảm bảo trẻ em có cơ hội được làm con nuôi hoặc được 
chăm sóc thay thế ở trong nước. nguyên tắc này cũng có nghĩa rằng thủ tục nuôi con nuôi quốc 
tế cần được đặt trong một hệ thống thống nhất về trợ giúp và bảo vệ trẻ em, trong đó, có những 
biện pháp ưu tiên nói trên. Tuy nhiên, các nước ký kết cũng cần đảm bảo rằng, những nỗ lực để 
đạt được mục tiêu này không vô tình làm tổn hại trẻ em qua việc trì hoãn vô lý giải pháp lâu dài và 
ổn định của việc nuôi con nuôi quốc tế. các nước ký kết cần đảm bảo việc giao nhận chăm sóc 
thay thế lâu dài trong thời gian ngắn nhất có thể đối với mỗi trẻ em không còn được cha mẹ mình 
chăm sóc. cần phải có những chính sách khuyến khích việc gìn giữ tế bào gia đình và những giải 
pháp trong nước chứ không phải chính sách cản trở việc cho nhận con nuôi quốc tế.

49.  Sách hướng dẫn này khuyến khích việc gắn kết vấn đề nuôi con nuôi quốc tế trong chính sách 
tổng thể về bảo vệ gia đình và trẻ em. hệ thống pháp luật chặt chẽ, cùng với những thủ tục rõ ràng và 
năng lực phối hợp sẽ góp phần quan trọng vào việc đạt mục tiêu này. chính sách tổng thể có thể bao 
gồm các biện pháp hỗ trợ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, ngăn ngừa việc tách trẻ em khỏi gia đình, 
tái đoàn tụ gia đình gốc cho những trẻ em sau một thời gian giao chăm sóc tạm thời, giao cho gia đình 
họ hàng chăm sóc, cho trẻ em làm con nuôi trong nước và những biện pháp tạm thời khác như giao cho 
gia đình chăm sóc tại nhà hoặc tại trung tâm. đối với giải pháp nuôi con nuôi trong nước và quốc tế thì 
quyết định ghép trẻ em với cha mẹ nuôi phải là một quyết định có tính chuyên nghiệp cao, có sự tham gia 
của chuyên gia đa ngành nghề và trong thời hạn ngắn nhất có thể, cho từng trường hợp một, sau khi đã 
nghiên cứu kỹ lưỡng hoàn cảnh của trẻ em và gia đình cha mẹ nuôi tương lai, và phải lưu tâm sao cho 
thủ tục “ghép trẻ em với cha mẹ nuôi” không gây hại một cách không cần thiết đối với trẻ em.



32

50.  công ước nói đến "những khả năng" để giao chăm sóc ở nước gốc. điều này không yêu 
cầu phải sử dụng hết tất cả các khả năng, vì như vậy sẽ bất khả thi và sẽ đặt ra một gánh nặng 
không cần thiết cho các cơ quan chức năng và có thể trì hoãn vô thời hạn khả năng tìm một gia 
đình ổn định ở nước ngoài cho trẻ em.

51.  nguyên tắc bổ trợ cần được hiểu theo tinh thần của nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ 
em. ví dụ:

• nếu việc duy trì trẻ em trong gia đình gốc rõ ràng là quan trọng, thì cũng không quan 
trọng bằng việc bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng nguy hiểm hoặc bị lạm dụng.

• nếu việc chăm sóc lâu dài trong một gia đình họ hàng là biện pháp ưu tiên, thì biện pháp 
này sẽ không còn là ưu tiên nữa nếu động cơ nhận chăm sóc trẻ em không đúng đắn, nếu 
gia đình họ hàng không đủ năng lực và khả năng đáp ứng nhu cầu đặc biệt của trẻ em kể 
cả nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

• nuôi con nuôi hoặc một biện pháp chăm sóc thay thế ổn định ở trong nước nói chung là được 
ưu tiên, nhưng lại không có gia đình xin con nuôi nào hoặc gia đình nhận chăm sóc tạm thời 
nào ở trong nước có đủ điều kiện, thì cũng không nên tiếp tục để trẻ em sống ở trung tâm khi 
có khả năng giao trẻ em cho một gia đình ổn định, lâu dài, phù hợp ở nước ngoài.26 

• Tìm được mái ấm gia đình cho trẻ em ở trong nước là một biện pháp tích cực, nhưng 
trong đa số trường hợp, việc giao trẻ em cho một gia đình ổn định lâu dài ở nước ngoài 
vẫn hơn là giao chăm sóc tạm thời ở trong nước.

 • nếu trong một số trường hợp đặc biệt, việc đưa trẻ em vào sống tập trung tại cơ sở nuôi 
dưỡng là biện pháp chăm sóc lâu dài, thì giải pháp này nhìn chung cũng không đáp ứng 
lợi ích tốt nhất của trẻ em.

52.  lưu ý rằng, việc nuôi con nuôi trong nội bộ gia đình (được gia đình họ hàng nhận làm con 
nuôi) cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước này (xem chương 8.6.4 của Sách hướng dẫn 
này). vấn đề có thể phát sinh là lợi ích tốt nhất của trẻ em sẽ nằm ở đâu giữa một gia đình ổn 
định lâu dài ở nước gốc và một gia đình ổn định lâu dài ở nước ngoài có quan hệ họ hàng.

giả sử rằng, cả hai gia đình nêu trên đều phù hợp trong việc nhận nuôi trẻ em thì thông thường 
nhất là lớn lên ở nước ngoài trong gia đình cha mẹ nuôi có quan hệ họ hàng đáp ứng lợi ích tốt 
nhất của trẻ em. ví dụ này chỉ ra rằng, nguyên tắc bổ trợ (ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước) 
tự thân nó không phải là nguyên tắc tối thượng của công ước, mà nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em mới là nguyên tắc tối thượng của công ước. 

53.  đôi khi người ta cho rằng, cách hiểu chính xác thuật ngữ "bổ trợ" là, việc nuôi con nuôi 
quốc tế cần được xem như là "phương sách cuối cùng". đây không phải là mục đích của công 
ước. những giải pháp trong nước như nuôi dưỡng lâu dài trẻ em trong các cơ sở tập trung hoặc 
trong các gia đình chăm sóc tạm thời, trong phần lớn các trường hợp, không thể được xem là 
những giải pháp ưu tiên hơn giải pháp nuôi con nuôi quốc tế. Trong bối cảnh này, việc đưa trẻ em 
vào sống trong cơ sở nuôi dưỡng tập trung mới là "phương sách cuối cùng"27.

26 có một nước gốc đã nêu tại khóa họp đặc biệt năm 2005 rằng do không tìm được giải pháp trong nước cho nhiều trẻ em bị mồ côi, 
bị bỏ rơi và bị cha mẹ sao nhãng không chăm sóc ở nước họ, nên nuôi con nuôi quốc tế là giải pháp tốt nhất cho những trẻ em này vào 
thời điểm đó.
27 Xem tuyên bố của unicef, chú thích số 25 ở trên.
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2.1.2 Không phân biệt đối xử

54.  nguyên tắc không phân biệt đối xử trong công ước la hay năm 1993 xuất phát từ điều 
21(c) của Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em. điều 21(c) quy định: các nước ký kết 
phải "đảm bảo rằng, trong trường hợp cho làm con nuôi quốc tế, trẻ em cũng phải có được những 
bảo đảm và các quyền lợi như trường hợp cho làm con nuôi trong nước."

55.  điều 2 của công ước quyền trẻ em quy định không phân biệt đối xử mang tính phổ quát 
buộc các nước ký kết phải bảo vệ quyền của trẻ em trong phạm vi quyền tài phán của mình, 
không có bất kỳ phân biệt đối xử nào đối với hoàn cảnh xuất thân hoặc tình trạng khác của trẻ 
em. do vậy, những trẻ em là con nuôi trong nước hoặc con nuôi quốc tế cần được hưởng quyền 
và được bảo vệ như mọi trẻ em khác28.

56.  điều 26(2) của công ước la hay năm 1993 chứa đựng nội dung không phân biệt đối xử chi 
tiết hơn đối với chế định nuôi con nuôi trọn vẹn theo công ước này vì nuôi con nuôi trọn vẹn có hệ 
quả làm chấm dứt quan hệ cha mẹ và con tồn tại trước đó nên trẻ em được nhận làm con nuôi sẽ 
có các quyền tương tự như trường hợp nuôi con nuôi theo nội luật của nước nhận.

57.  Trong khuôn khổ nuôi con nuôi quốc tế, nguyên tắc không phân biệt đối xử bảo đảm các 
quyền và sự bảo hộ như nhau cho tất cả trẻ em được nhận làm con nuôi. nguyên tắc này cũng 
nhằm mục đích bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương hoặc gặp bất lợi nhất và đảm bảo rằng 
những trẻ em này cũng có cơ hội như mọi trẻ em khác là được lớn lên trong môi trường gia đình. 
các nước ký kết cần nghiên cứu cách thức hỗ trợ cụ thể đối với những gia đình sẵn sàng nhận 
những trẻ em có nhu cầu đặc biệt làm con nuôi.

2.1.3 Những biện pháp đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em

58.  công ước năm 1993 quy định một số biện pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho việc thực 
hiện nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

2.1.3.1  Đảm bảo trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi: đáp ứng những yêu cầu của các 
Chương II và IV của Công ước

59.  một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em trong việc 
nuôi con nuôi và đồng thời để đấu tranh chống lại việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em đó là 
đảm bảo trẻ em được cho làm con nuôi thực sự có đủ điều kiện để cho làm con nuôi.

60.  công ước quy định một số nghĩa vụ và điều kiện đảm bảo hiệu lực của biện pháp này. 
nghĩa vụ quy định tại điều 4 a) về bảo đảm trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi cần có 
cách tiếp cận khác nhau tùy theo mỗi nước. nội luật của mỗi nước ký kết sẽ xác định ý nghĩa của 
thuật ngữ “đủ điều kiện cho làm con nuôi" hoặc tiêu chí để xác định "đủ điều kiện cho làm con 
nuôi"29. Thủ tục để xác minh điều kiện cho làm con nuôi sẽ được đề cập kỹ hơn trong chương 7.

2.1.3.2 Lưu giữ thông tin

61.  lợi ích tốt nhất của trẻ em được cho làm con nuôi quốc tế sẽ được bảo vệ tốt nhất khi đã 
thực hiện mọi nỗ lực để thu thập và lưu giữ được nhiều thông tin nhất có thể về nguồn gốc, quá 
khứ, hoàn cảnh gia đình và tiền sử sức khỏe của trẻ em. nghĩa vụ quy định tại các điều 9 a) và 30 

28 cũng cần phải nhắc lại rằng các nước ký kết cũng phải đảm bảo rằng trẻ em được cho làm con nuôi trong nước cũng được hưởng những 
dịch vụ và thủ tục pháp lý và tâm lý-xã hội như đối với trường hợp trẻ em được cho làm con nuôi quốc tế. Xem iSS/Trung tâm nghiên cứu quốc 
tế về quyền của trẻ em vô gia cư, “Bài xã luận: trẻ em là trẻ em: áp dụng nguyên tắc không phân biệt đối xử trong lĩnh vực nuôi con nuôi”, Bản 
tin tháng số 2/2005, tháng 2 /2005. 
29 vấn đề này được đề cập chi tiết tại chương 8, các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình thực hiện công ước, tại các mục 8.4.2 và 8.6.
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của công ước này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của trẻ em trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Xem 
thêm chương 6.1.2 liên quan đến những trường hợp trẻ em bị bỏ rơi và mất thông tin cá nhân.

62.  lý lịch tổng thể của trẻ em tạo mối liên hệ với quá khứ của trẻ em và đóng vai trò quan 
trọng để hiểu biết về nguồn gốc, danh tính và văn hoá của trẻ em và để thiết lập hoặc duy trì quan 
hệ cá nhân nếu sau này trẻ em quay trở lại nước gốc của mình. những thông tin này có thể góp 
phần làm cho trẻ em được hạnh phúc hơn về tâm lý trong cuộc sống sau này.

63.  Tiền sử sức khỏe của trẻ em có thể cung cấp những thông tin quan trọng về tình trạng sức 
khoẻ hiện tại của trẻ em và giúp chẩn đoán những vấn đề sức khoẻ mà trẻ em có thể gặp phải 
trong tuổi thơ hoặc là trong cuộc sống sau này. việc lưu giữ thông tin sẽ được phân tích kỹ hơn 
trong chương 9.1.

2.1.3.3 Ghép trẻ em với gia đình phù hợp

64.  để đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em, thì điều căn bản là phải tìm cho trẻ em những 
người cha mẹ và gia đình nuôi có những điều kiện đáp ứng nhu cầu của trẻ em. điều quan trọng 
là công việc này phải do người có chuyên môn thực hiện và cha mẹ nuôi tương lai cũng cần được 
các nhà chuyên môn đánh giá một cách kỹ lưỡng về khả năng và điều kiện nhận con nuôi, đặc 
biệt là đối với trường hợp nhận nuôi trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

65.  cha mẹ nuôi tương lai không được thực hiện việc ghép trẻ theo kiểu đích thân lựa chọn 
một trẻ em đã gây xúc động mạnh cho bản thân, hoặc chọn trẻ em qua ảnh. hình ảnh có thể là 
một phương pháp hữu ích để xúc tiến việc cho nhận con nuôi nói chung cũng như cho phép cha 
mẹ nuôi tương lai thể hiện mối quan tâm trong việc nhận nuôi một trẻ em, nhưng nước gốc cần 
đảm bảo rằng thực chất việc ghép trẻ em với cha mẹ nuôi phải do những nhà chuyên môn thực 
hiện căn cứ vào nhu cầu của trẻ em và điều kiện, khả năng của cha mẹ nuôi. không được ghép 
trẻ em với gia đình bằng máy tính. Thủ tục ghép trẻ em với cha mẹ nuôi sẽ được phân tích chi 
tiết hơn trong các chương 6.4.6, 7.2.5, 7.2.7 và 7.4.6.

2.2  Thiết lập cơ chế để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em để cho làm 
con nuôi

66.  một trong những mục tiêu cơ bản của công ước này là:

 "Thiết lập một cơ chế hợp tác giữa các Nước ký kết để thực hiện những biện pháp đảm bảo 
này và để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em”.30 

67.  để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em, các cơ quan Trung ương phải “trực 
tiếp hoặc thông qua các cơ quan công quyền thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để ngăn 
ngừa việc thu lợi bất chính khi giải quyết việc cho nhận con nuôi và để ngăn chặn mọi hành vi trái 
với mục đích của công ước này”.31 một số biện pháp ngăn ngừa được đề cập dưới đây.

68.  điều quan trọng cần lưu ý là, điều 21 a) của Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền trẻ 
em đề cập đến những đảm bảo cơ bản và quy định rằng:

"Các nước thành viên công nhận và/hoặc cho phép chế định nuôi con nuôi phải đảm bảo 
rằng lợi ích tốt nhất của trẻ em cần được quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực này, và phải:

a) Đảm bảo rằng, việc cho nhận con nuôi đã được những nhà chức trách có thẩm quyền cho 

30 điều 1 b).
31 điều 8.
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phép, sau khi đã thẩm tra, theo đúng quy định của pháp luật, thủ tục áp dụng và trên cơ sở tất 
cả các thông tin đáng tin cậy về từng trường hợp cụ thể, và cho rằng việc cho nhận con nuôi 
được tiến hành căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của trẻ em về cha mẹ, họ hàng, người đại diện 
hợp pháp, và trong trường hợp cần thiết, những người có liên quan đã đồng ý cho trẻ em làm 
con nuôi trên cơ sở hiểu biết rõ hệ quả của việc này và đã có những ý kiến tư vấn cần thiết;"

69.  những biện pháp thiết thực để phòng ngừa sự lạm dụng công ước này sẽ được đề cập 
trong chương 10 - Phòng ngừa lạm dụng công ước.

2.2.1 Bảo vệ gia đình

70.  Bảo vệ gia đình là một trong những biện pháp đảm bảo quy định trong công ước này 
nhằm bảo vệ trẻ em chống lại nạn bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em để cho làm con nuôi (xem 
thêm chương 2.2.2 dưới đây về đấu tranh chống những hành vi này). gia đình và trẻ em cũng 
cần được bảo vệ chống lại những hình thức bóc lột một cách tinh vi hơn. công ước này quy định 
các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa sức ép thái quá hoặc ép buộc, thuyết phục hoặc xúi giục 
cha mẹ đẻ từ bỏ con (xem thêm chương 2.2.3, "đảm bảo đã có những ý kiến đồng ý cần thiết"). 
công ước đã quy định rõ ràng rằng “không được nhận tiền hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào”32 

khi quyết định giới thiệu trẻ em làm con nuôi. quy định này áp dụng đối với cả cá nhân hoặc tập 
thể. những nội dung này liên quan đến vấn đề thu lợi bất chính và phải được giải quyết thông 
qua những biện pháp thực hiện cụ thể của mỗi nước.

71.  việc phê chuẩn và thực hiện nghị định thư bổ sung công ước quyền trẻ em về mua bán trẻ 
em, mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em33 có thể góp phần vào việc hợp tác quốc tế chống lại hành 
vi xúi giục bất hợp pháp việc cho ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi trong nước hoặc quốc tế, vi 
phạm các văn kiện pháp lý quốc tế hiện hành (điều 3), đặc biệt là vi phạm công ước la hay34.  

2.2.2 Đấu tranh chống lại việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em

72.  như đã nêu trong Báo cáo thuyết minh, "mục tiêu cơ bản của công ước là thiết lập một số 
biện pháp bảo đảm để bảo vệ trẻ em trong trường hợp được cho làm con nuôi quốc tế và cơ chế 
hợp tác giữa các nước ký kết để cho những biện pháp bảo đảm đó thực sự được tuân thủ.

như vậy, công ước không trực tiếp mà chỉ gián tiếp quy định về ngăn ngừa "việc bắt cóc, bán 
hoặc buôn bán trẻ em", tại điều 1b), bởi vì người ta tính toán rằng nếu tuân thủ những quy định 
của công ước sẽ tránh được những hành vi trên"35.

73.  Trong quá trình chuẩn bị công ước, đã có ý kiến nêu vấn đề rằng “nhu cầu nhận con 
nuôi ở các nước công nghiệp hoá và tình trạng nhiều trẻ em vô gia cư ở những nước đang 
phát triển làm phát sinh không chỉ có việc nuôi con nuôi bình thường và hợp pháp ở các 
nước này mà còn đẫn đến tình trạng buôn bán trẻ em trên quy mô quốc tế để cho làm con 
nuôi ở nước ngoài hoặc với vỏ bọc nuôi con nuôi để thực hiện mục đích khác thông thường 
là bất hợp pháp”36.

74.  Trong bối cảnh này, buôn bán trẻ em có thể dẫn đến việc nuôi con nuôi bất hợp pháp. Bắt 

32 điều 4 c) (3) và 4 d) (4).
33 nghị định thư không bắt buộc kèm theo công ước của liên hiệp quốc về quyền trẻ em liên quan đến việc mua bán trẻ em, mại dâm trẻ 
em và khiêu dâm trẻ em, được đại hội đồng thông qua tại nghị quyết số a/rES/54/263 ngày 25/5/2000. có thể truy cập tại địa chỉ <www.
ohchr.org> (sau đây gọi tắt là “nghị định thư kèm theo cưqTE về mua bán trẻ em”).
34 Xem iSS/irc, Bản tin tháng số 49 tháng 8/2002. về cập nhật tình hình phê chuẩn nghị định thư này, xem <www.ohchr.org>, mục “cơ 
quan”, “uỷ ban quyền trẻ em”. 
35 Báo cáo thuyết minh,, chú thích số 1 ở trên, đoạn 52.
36 Xem h.van loon, chú thích số 1 ở trên, đoạn 78.
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cóc hoặc bán một trẻ em để cho làm con nuôi có thể xảy ra như một hiện tượng đơn lẻ, trong khi 
việc bắt cóc hoặc bán nhiều trẻ em giống như buôn bán trẻ em để cho làm con nuôi thường diễn ra 
một cách có tổ chức và có hệ thống37. Thuật ngữ "buôn bán" đề cập đến việc chi trả một khoản tiền 
hoặc một khoản đền bù tài chính khác để tạo điều kiện cho việc di chuyển trẻ em bất hợp pháp với 
mục đích cho làm con nuôi bất hợp pháp hoặc những hình thức bóc lột khác38. Tất cả những hành 
vi này đều là tội phạm và mỗi nước ký kết cần đảm bảo rằng, pháp luật hình sự của nước mình có 
quy định những chế tài để nghiêm trị39 những hành vi phạm tội này.

hệ thống tư pháp cần đảm bảo rằng các thủ phạm sẽ bị bắt giữ và bị truy tố. Thuật ngữ "nuôi 
con nuôi bất hợp pháp" được định nghĩa trong phần giải thích thuật ngữ. Trong quá trình đàm 
phán công ước, interpol đã phân tích rằng: "thiết lập những thủ tục hành chính và dân sự quốc 
tế nghiêm ngặt sẽ tránh cho việc nuôi con nuôi quốc tế làm phát sinh tình trạng mua bán trẻ em 
hoặc tạo vỏ bọc cho việc di chuyển trẻ em từ một nước này đến một nước khác vì mục đích khác 
ngoài mục đích nuôi con nuôi." cũng trong quá trình chuẩn bị công ước, đã có ý kiến gợi ý rằng 
hệ thống các cơ quan Trung ương có khả năng tố cáo những hành vi phạm pháp hình sự “cho 
các cơ quan có thẩm quyền, để tiến hành hợp tác, nếu cần thiết, giữa các cơ quan cảnh sát hoặc 
cơ quan tư pháp trên quy mô quốc tế.”40

75.  nước nhận và nước gốc cần hợp tác để ngăn ngừa việc bắt cóc trẻ em để cho làm con 
nuôi. Bất kỳ nước nào có lý do để cho rằng đã xảy ra tình trạng bắt cóc trẻ em đều phải triển khai 
ngay kế hoạch khẩn cấp để đấu tranh chống lại hành vi này. những trường nhận trẻ em bị bắt 
cóc làm con nuôi sẽ không được công nhận vì lý do đã vi phạm trật tự công.

76.  các nước cần thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền khác, các tổ chức được cấp 
phép hoặc những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi quốc tế (không thông qua 
thủ tục cấp phép) và công chúng về việc có áp dụng những chế tài hình sự. Biện pháp thông tin 
như vậy sẽ là một đảm bảo vững chắc trong việc ngăn ngừa những hành vi bất chính hoặc hành 
vi bất hợp pháp trong tương lai.

2.2.3 Bảo đảm đã có ý kiến đồng ý của những người liên quan

77.  lấy ý kiến đồng ý của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi là một trong 
những đặc trưng căn bản của công ước nhằm đấu tranh chống lại nạn bắt cóc, bán hoặc buôn 
bán trẻ em. cần phải:

• có sự đồng ý của người nuôi dưỡng hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em (người, 
cơ sở nuôi dưỡng hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại điều 4c)(1));

• đảm bảo rằng người thể hiện ý kiến đồng ý hiểu rõ hệ quả của việc đồng ý cho trẻ em 

37 Xem d.Simon, “Tẩy rửa trẻ em: làm thế nào để hệ thống con nuôi quốc tế xóa bỏ và hạn chế các hành vi mua bán, buôn bán, bắt cóc và 
bắt trộm trẻ em”, The Wayne law review, vol.52(1), trang 113-200. Xem thêm iSS/irc, “nuôi con nuôi quốc tế có liên quan đến buôn bán trẻ 
em không?”, Bản tin tháng số 11-12/2005, tháng 11-12/2005.
38 Xem nghị định thư kèm theo công ước của liên hiệp quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức nhằm phòng ngừa, trấn áp và 
trừng trị hành vi buôn bán người đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em, có thể truy cập tại địa chỉ <www.ohchr.org>, có nêu tại điều 3(a): “Thuật 
ngữ “buôn bán người” là việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, cung cấp chỗ ở hoặc chứa chấp người, thông qua đe dọa sử dụng bạo 
lực hoặc sử dụng bạo lực, hoặc các hình thức cưỡng chế khác, thông qua bắt cóc, gian lận, lừa dối, lạm dụng quyền hoặc tình trạng dễ tổn 
thương, hoặc qua việc cho hoặc nhận tiền hoặc lợi ích khác để có được sự đồng ý của người có quyền đối với người khác nhằm mục đích 
bóc lột. Bóc lột bao gồm, ít nhất là bóc lột bằng hình thức bắt bán dâm, hoặc hình thức bóc lột tình dục khác, cưỡng bức lao động hoặc cưỡng 
bức dịch vụ, bắt làm nô lệ hoặc các hình thức giống nô lệ, buộc cho sử dụng hoặc lấy bộ phận cơ thể.” Xem thêm Báo cáo thuyết minh, chú 
thích số 1 ở trên, đoạn 54.
39 chẳng hạn như ở Bỉ, những người trung gian môi giới bất hợp pháp có thể bị phạt tù đến 5 năm (Bộ luật hình sự, điều 391); ở chi-lê, việc 
trả tiền để thúc đẩy việc giải quyết  nuôi con nuôi có thể bị phạt tù đến 5 năm (luật số 19.620/1999 về nuôi con nuôi, điều 42); ở lít-va, hành 
vi mua và bán trẻ em đều có thể bị phạt tù đến 8 năm (Bộ luật hình sự, điều 147). Xem phần trả lời câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005.
40 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 54.
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làm con nuôi;41

• đảm bảo rằng những người liên quan hoàn toàn tự do trong việc đồng ý cho trẻ em làm 
con nuôi và họ không bị xúi giục hoặc không được trả tiền, hoặc bất kỳ một khoản lợi ích 
nào khác;42

• đảm bảo rằng người mẹ ruột đã không đưa ra ý kiến đồng ý sau khi sinh con;43

• đảm bảo đã có sự đồng ý của trẻ em trong trường hợp cần có ý kiến của trẻ em.44   

78.  cần phải thừa nhận rằng, các nước gốc thường không có đủ nguồn lực cần thiết để bảo đảm 
việc lấy ý kiến đồng ý của những người liên quan45. Trách nhiệm nặng nề này thường được thực hiện 
ở cấp địa phương, nên vấn đề quan trọng là Trung ương phải có cán bộ công chức trung thực và liêm 
khiết để giám sát thủ tục lấy ý kiến đồng ý của những người liên quan. các nước gốc cần có các biện 
pháp giám sát hoạt động của các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài được cấp phép nhằm tránh tình 
trạng họ trực tiếp hoặc thông qua trung gian gây sức ép phi pháp để có được ý kiến đồng ý của những 
người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi. điều này đặc biệt quan trọng ở những nước mà trong 
văn hóa của họ không có chế định nuôi con nuôi có hệ quả chấm dứt vĩnh viễn quan hệ cha mẹ và con 
giữa trẻ em đã cho làm con nuôi với cha mẹ ruột và gia đình gốc. Trong những trường hợp này, những 
hệ quả của việc nuôi con nuôi quốc tế cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và nếu cần thiết thì phải quy 
định trong nội luật.

79.  nước nhận cũng cần phải thực hiện vai trò của mình. họ cần đảm bảo rằng những tổ 
chức họ cấp phép và những cá nhân họ cho phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi phải thể hiện 
rõ đạo đức liêm khiết nhất và tính chuyên nghiệp cao nhất. họ cần có những biện pháp giám sát 
hoạt động của những tổ chức và cá nhân đó ở nước họ. nếu họ nhận được thông báo từ nước 
gốc về những hành vi bất chính của các tổ chức được cấp phép hoặc những cá nhân được tham 
gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) thì họ cần xem xét có rút lại quyết 
định cấp phép hoặc hủy giấy phép không46.

80.  cần nhớ rằng, sự đồng ý của trẻ em về việc làm con nuôi đôi khi là cần thiết, tùy theo độ 
tuổi và mức độ trưởng thành 47 của trẻ em. có thể cần phải có những chuẩn bị cần thiết cho trẻ 
em trước khi cho làm con nuôi và giúp đỡ các em về mặt tâm lý48. việc nuôi con nuôi phá vỡ mối 
quan hệ thân thiết của trẻ em với gia đình của mình hoặc với những trẻ em khác, hoặc với đội 
ngũ nhân viên trong cơ sở nuôi dưỡng, và khi ấy trẻ em rất dễ bị tổn thương và cần được giúp 
đỡ trước khi làm con nuôi.

41 Ở cô-lôm-bi-a, chẳng hạn (Bộ luật về trẻ em và thanh thiếu niên, điều 66), có quy định trọng tâm là thông tin và tư vấn cho cha mẹ đẻ. 
chỉ có thể có ý kiến đồng ý cho con đẻ làm con nuôi sau khi đã sinh con được một tháng. Ở kê-ni-a (luật trẻ em năm 2001, điều 163.1) 
có quy định cha mẹ đẻ phải hiểu rằng việc cho con làm con nuôi sẽ vĩnh viễn chấm dứt quyền cha mẹ của mình đối với người con đã cho 
làm con nuôi. Ở ma-đa-ga-xca (luật nuôi con nuôi năm 2005, điều 42), có quy định lấy ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi sau 6 tháng 
kể từ ngày giao tạm thời nuôi dưỡng trẻ em; trong khoảng thời gian trên, người có quyền có ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi được 
thông tin và tư vấn cần thiết. Xem thêm trường hợp nước Bỉ (Bộ luật dân sự, điều 348.4) và phần trả lời câu hỏi số 4(d), Bảng câu hỏi năm 
2005 của hung-ga-ri và hà lan: ở hung-ga-ri, người mẹ có thời hạn 6 tuần để có thể thay đổi ý kiến; ở hà lan, cha mẹ để có thời hạn 60 
ngày để thay đổi ý kiến.
42 điều 4 c) (3) và điều 4 d) (4).
43 điều 4 c) (4).
44 điều 4 d).
45 Trong nội dung trả lời câu hỏi số 4 (c), Bảng câu hỏi năm 2005, Phần lan khẳng định rằng không phải nước gốc nào cũng gửi cho họ bản 
sao ý kiến đồng ý của mẹ đẻ của trẻ em.
46 Trường hợp của Tây Ban nha, chẳng hạn (luật nuôi con nuôi quốc tế, điều 7), và phần trả lời câu hỏi số 6 (1) (f), Bảng câu hỏi năm 2005, 
của đan mạch và Phần lan: Ở đan mạch, cơ quan Trung ương có thẩm quyền rút giấy phép trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng. hội 
đồng nuôi con nuôi quốc gia của đan mạch giám sát hoạt động của các tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép hoạt động ở nước ngoài.
47 điều 4 d). Theo nội dung trả lời câu hỏi số 4 (d), Bảng câu hỏi năm 2005, quyền của trẻ em được có ý kiến được pháp luật của nhiều nước 
quy định.
48 điều 4 d) (1).
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81.  các nước được khuyến khích sử dụng "mẫu giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi". mẫu 
này đã được khóa họp đặc biệt năm 1994 thông qua và được xuất bản, tháng 3 năm 199549 tại 
Phụ lục B của Báo cáo kết quả khóa họp đặc biệt. mẫu này có trong Phụ lục 7 của Sách hướng 
dẫn này và trên trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục 
“Nuôi con nuôi quốc tế”, “Công ước”, “Các biểu mẫu khuyến nghị”.

2.2.3.1   Lấy ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi

82.  nước gốc cần đảm bảo rằng chỉ quyết định cho trẻ em làm con nuôi khi không sử dụng 
những biện pháp bất chính50 để có được sự đồng ý của người có trách nhiệm, cơ sở nuôi dưỡng 
hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc cho trẻ em làm con nuôi.

83. có thể coi là xúi giục một cách bất chính khi có bất kỳ hình thức bồi thường hoặc thanh toán 
nào nhằm tác động hoặc tạo thuận lợi cho việc quyết định từ bỏ trẻ em để cho làm con nuôi.

84.  cần xác định những biện pháp để ngăn ngừa các hành vi xúi giục kiểu này. kinh 
nghiệm hay là cần có thủ tục lấy ý kiến những người liên quan trong đó có quy định về việc 
tư vấn và phỏng vấn độc lập đối với những người cần lấy ý kiến. cần lưu ý rằng nước gốc 
chịu trách nhiệm trực tiếp về việc lấy ý kiến đồng ý của những người liên quan và việc lấy ý 
kiến này không được thông qua hành vi không phù hợp. nước nhận cũng chịu trách nhiệm 
đối với hoạt động của các tổ chức được cấp phép hoặc những cá nhân được phép tham gia 
thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) và nhân viên51 của các tổ chức 
được cấp phép. Thông thường, nước nhận chỉ cần có chứng cứ về việc đã có đủ ý kiến 
đồng ý của những người liên quan, như quy định tại điều 16(2)52. Trong một số trường hợp, 
danh tính của người đồng ý cho trẻ em làm con nuôi có thể được công khai.

2.2.3.2   Ngăn ngừa sự xúi giục

85.  vấn đề đặc biệt quan ngại là có một vài nhân viên do những tổ chức cung cấp dịch vụ 
nuôi con nuôi, dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc của các cô nhi viện tích cực vận động các gia đình 
từ bỏ con để cho làm con nuôi và để được trả tiền53. Thông thường, những cá nhân hoặc người 
trung gian này không phải là nhân viên chính thức của nhà cung cấp dịch vụ và thường cư trú ở 
những địa phương họ hoạt động. các hoạt động kiểu này có thể rất khó xử lý triệt để, nhưng vẫn 
có thể thực hiện những biện pháp phòng ngừa để hạn chế phạm vi hoạt động của những kẻ sử 
dụng thủ đoạn này hoặc giảm lợi ích có thể thu được từ hoạt động này.

86.  một số nước đã quy định cấm hành vi xúi giục54 trong luật nuôi con nuôi hoặc trong văn 
bản hướng dẫn thi hành luật nuôi con nuôi. một số nước quy định cấm những hành vi này trong 
pháp luật về nuôi con nuôi trong nước55. nhiều nước sử dụng cả chế tài dân sự và hình sự để 

49 Xem Báo cáo kết qủa khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 5. 
50 điều 4 c)(3). Xem thêm luật của các nước ê-cu-a-đo (Bộ luật 2003 về trẻ em và thanh thiếu niên, các điều 161 và 162), goa-tê-ma-la 
(luật nuôi con nuôi năm 2007, điều 35 d); Phi-líp-pin (luật nuôi con nuôi trong nước năm 1998, hướng dẫn thực hiện số 8552, điều iii, 
mục 9 và điều vii, mục 21).
51 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 376.
52 hoa kỳ, các quy định về “các tổ chức được cấp phép, cá nhân tham gia theo luật con nuôi quốc tế năm 2000” (22cFr phần 96) và 
“con nuôi quốc tế - lưu trữ hồ sơ theo công ước” (22 cFr phần 98), đăng ký cấp liên bang, thứ 4 ngày 15/2/2006, vol. 71, n 31, mục 
96.46(c) (1).
53 vấn đề này thường xuyên xảy ra ở goa-tê-ma-la trong thời kỳ thực hiện hệ thống luật cũ.
54 Xem thêm phần trả lời của chi-lê đối với câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005: điều 42, luật nuôi con nuôi số 19.620/1999 cấm các 
hành vi xúi giục kiểu này. Xem thêm phần trả lời của ê-cu-a-đo (Bộ luật trẻ em và thanh thiếu niên năm 2003, các điều 155 và 252).  
55 chẳng hạn, như ở hoa kỳ, xem luật của Tiểu bang o-rơ-gân 109-311 (3): “một người không được yêu cầu chi trả, chấp nhận, chi trả 
hoặc đề nghị được chi trả, chấp nhận, hoặc chi trả tiền thù lao để tìm một trẻ vị thành niên để cho làm con nuôi hoặc tìm một người khác 
nhận trẻ vị thành niên làm con nuôi, trừ trường hợp là những tổ chức nuôi con nuôi, được Tiểu bang o-rơ-gân cấp phép theo quy định tại 
văn bản số orS 412.001 và 412.991 và chương 418, thì được yêu cầu thanh toán khoản tiền thù lao hợp lý cho những dịch vụ mà tổ chức 
đã cung cấp” (Bản dịch của Ban Thường trực hội nghị la hay). có thể truy cập tại địa chỉ <www.leg.state.or.us/ors/109>.
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loại trừ những hành vi đó và cho phép cơ quan công quyền điều tra và truy tố những người tham 
gia buôn bán trẻ em56.

87.  nghị định thư kèm theo công ước về quyền của trẻ em liên quan đến việc mua bán trẻ 
em, mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em có quy định trách nhiệm chung xuyên biên giới của các 
nước trong đấu tranh chống lại hành vi bán trẻ em bắt nguồn từ hành vi gian lận57 trong khâu lấy 
ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi. 

2.2.3.3    Trả chi phí cho gia đình ruột thịt của trẻ em 

88.  khi xác định các biện pháp thích hợp để bảo vệ trẻ em cần phải thực hiện, các nước cũng 
nên xác định liệu có cho phép hay không cho phép chi trả trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào cho 
gia đình gốc. Ở một số nước, gia đình thường được nhận một khoản tiền bù đắp cho những chi 
phí đã phát sinh trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi58. Tuy nhiên, một số nước nhận thấy 
rằng việc cho phép trả tiền bù đắp chi phí cho gia đình sẽ khó xác định được liệu gia đình có bị 
xúi giục từ bỏ con để cho làm con nuôi hay không59. để ngăn ngừa sự lạm dụng, các nước cần 
đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ để duy trì và tái đoàn tụ gia đình, và phải có những quy định 
về chi phí liên quan đến các dịch vụ pháp lý, y tế, hành chính, dịch thuật và chi phí đi lại để ngăn 
ngừa mọi hành vi xúi giục hoặc khích lệ gia đình gốc60 một cách bất hợp pháp. 

2.2.4   Ngăn ngừa thu lợi bất chính và tham nhũng

89.  công ước đã quy định rõ ràng rằng, không ai được nhận các khoản tài chính hoặc thu lợi 
khác bất chính từ những hoạt động liên quan đến việc nuôi con nuôi quốc tế61, và các cơ quan 
Trung ương sẽ thực hiện, “trực tiếp hoặc có sự hỗ trợ của các cơ quan công quyền”62, tất cả 
những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa hành vi này.

90.  kiểm soát và quy định về các khía cạnh tài chính của quá trình cho nhận con nuôi63 là 
vấn đề tối quan quan trọng đối với cơ quan công quyền. các nước gốc cần đảm bảo rằng, 
cơ cấu tổ chức và thủ tục của họ đảm bảo ngăn ngừa được những hành vi bất chính và giám 
sát được hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, các tổ chức được cấp phép và những người 
trung gian64. về phần mình, các nước nhận cần tích cực giám sát các tổ chức được cấp 
phép và những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục 
cấp phép) của nước mình về vấn đề tài chính. Thực tế có tình trạng một số nước cho phép 
cha mẹ nuôi tương lai trực tiếp đến những trại trẻ mồ côi để nhận nuôi con nuôi tự làm thủ 
tục ở nước gốc (sau khi được nước nhận xác định có đủ điều kiện để nhận con nuôi) hoặc 
nhận con nuôi tự thu xếp với cha mẹ đẻ của trẻ em. không nên làm theo cách này vì thiếu 

56 Xem ô-xtrây-li-a (luật nuôi con nuôi 1994 (Tây ô-xtrây-li-a), mục 122; ca-na-da (tất cả các bang); chi-lê (luật số 19.620/1999, chương 
iv, điều 39-44); đảo Síp (luật nuôi con nuôi số 19(i)/95); goa-tê-ma-la (luật nuôi con nuôi 2007, điều 34); lúc-xăm-bua (Bộ luật hình sự, 
điều 367-2). Xem phần trả lời câu hỏi số 11(1) của E-xtô-ni-a, Bảng câu hỏi năm 2005: “không được mua, bán trẻ em (Bộ luật hình sự)”. Xem 
thêm phần trả lời của Thụy Sỹ và luật liên bang Thụy Sỹ, số 211-231-31, năm 2001 về công ước la hay về nuôi con nuôi. Tóm lại, căn cứ 
phần trả lời câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005, chỉ có mo-na-co, Pe-ru và cộng hòa Slô-va-ki-a là không có quy định riêng về vấn đề 
này vào năm 2005.
57 nghị định thư kèm theo cưqTE về mua bán trẻ em, chú thích số 33 ở trên, điều 3(1) a) ii.
58 Xem  national adoption information clearinghouse report, hoa kỳ, trong đó có nói rõ rằng có 46 Tiểu bang của hoa kỳ cho phép thanh toán 
các khoản chi cho gia đình gốc.
59 căn cứ nội dung trả lời câu hỏi số 10(3), Bảng câu hỏi năm 2005, đa số các nước trả lời câu hỏi này đều thừa nhận thực tiễn này và nhấn 
mạnh điều quan trọng là phải minh bạch để tránh lạm dụng.
60 Ở hoa kỳ, chẳng hạn (các quy định của luật nhập cư và quốc tịch, (8cFr, mục 204.3(1) ): “không có quy định nào trong mục này cấm chi 
trả tiền thù lao hợp lý cho các hoạt động cần thiết như các dịch vụ pháp lý, tư pháp, hành chính, dịch thuật và y tế liên quan đến thủ tục nuôi 
con nuôi” (bản dịch của Ban Thường trực hội nghị la hay).
61 điều 32(1).
62 điều 8.
63 Xem thêm iSS/cir, “một số suy nghĩ về chi phí con nuôi quốc tế”, Bản tin tháng số 72-73, tháng 11-12 năm 2004. 
64 chẳng hạn, cơ quan Trung ương của quebec (canada) và cơ quan Trung ương của lít-va đã hợp tác để xác định mức thù lao hợp lý của 
những người trung gian ở lít-va. 
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sự kiểm soát hoặc giám sát có hiệu quả.65 

91.  không thể đánh giá riêng biệt những ảnh hưởng của vấn đề tài chính đối với từng giai 
đoạn. mọi giai đoạn trong thủ tục nuôi con nuôi, ngay từ trước khi đưa trẻ em vào hệ thống chăm 
sóc và bảo vệ trẻ em và nuôi dưỡng cho đến khi hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi, đều có thể bị ảnh 
hưởng bởi vấn đề tài chính. do vậy, cần phải xem xét các vấn đề và chính sách liên quan đến 
việc chi trả các khoản tiền thù lao và các khoản đóng góp - có thể chấp nhận và không thể chấp 
nhận được - trong suốt quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về bảo vệ trẻ em.

92.  các nước cần đảm bảo rằng mỗi công đoạn của thủ tục đều được cung cấp đầy đủ nguồn 
tài chính và có cơ cấu phù hợp để ngăn ngừa việc thu lợi bất chính và tham nhũng.

93. những đề xuất thiết thực để ngăn ngừa hành vi thu lợi bất chính cũng được đề cập tại chương 4.2.1 
về vai trò của cơ quan Trung ương và tại chương 10.1.1 về chiến lược ngăn ngừa thu lợi bất chính.

2.3  Thiết lập sự hợp tác giữa các nước

94.  Sự hợp tác giữa các nước là nguyên tắc trụ cột thứ ba của công ước này. cơ chế hợp 
tác quy định trong công ước này là một cơ chế mà tất cả các nước ký kết cùng hành động để 
bảo vệ trẻ em. để đạt được mục tiêu này, điều quan trọng là các nước phải:

• Thiết lập những cơ chế để bổ sung và tăng cường cơ chế bảo vệ đã được các nước ký 
kết khác thực hiện;

• Tính đến hệ quả đối với các nước khác do các quy định về nuôi con nuôi hoặc thiếu các 
quy định về nuôi con nuôi ở nước mình gây ra; 

• quy định cơ chế thu thập, phổ biến số liệu thống kê và các thông tin khác cho các nước ký kết 
khác và cho những người liên quan đến hệ thống cho nhận con nuôi, trợ giúp và bảo vệ trẻ em;

• hợp tác với các Bên khác để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc tạm thời sửa đổi 
hoặc sửa đổi thủ tục, xử lý tình huống khẩn cấp và thi hành các chế tài hình sự;

• Thông báo cho Ban Thường trực mọi thay đổi về địa chỉ liên lạc của cơ quan Trung ương 
và các tổ chức được cấp phép.

95.  công ước chỉ rõ rằng nước nhận và nước gốc phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và 
quyền lợi phát sinh từ một cơ chế nghiêm ngặt hơn để bảo vệ lợi ích của trẻ em cho làm con nuôi 
quốc tế. đương nhiên là cần có sự hợp tác giữa các nước và giữa các cơ quan Trung ương để 
đạt được các mục tiêu của công ước này.

96.  các nước cũng cần làm việc với nhau để xác định xem liệu các nước nhận có thể hỗ trợ 
một cách hữu ích cho các nước gốc hay không, và nếu có thì sẽ hỗ trợ theo hình thức nào. Tuy 
nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng, hình thức hỗ trợ không gây ảnh hưởng đến việc cho 
nhận con nuôi quốc tế66.

2.3.1 Hợp tác giữa các Cơ quan Trung ương 

97.  Tất cả các nước ký kết đều phải thành lập một cơ quan Trung ương để đảm bảo việc 

65 Xem các chương 4.2.6 và 10.1.1.6 của Sách hướng dẫn này. chương 4.2.6 cũng đề cập vấn đề nuôi con nuôi tự làm thủ tục tại 
nước gốc.
66 chẳng hạn như Thụy điển cung cấp viện trợ phát triển cho các nước gốc, chủ yếu là nhằm cải thiện chế độ bảo vệ bà mẹ và trẻ em và phát 
triển các dịch vụ xã hội. viện trợ không liên quan đến các chương trình nuôi con nuôi quốc tế và nguồn viện trợ không bắt nguồn từ khoản 
đóng góp của cha mẹ nuôi để được nhận con nuôi. Xem thêm chương 5 của Sách hướng dẫn này.  
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triển khai thực hiện công ước67. cơ quan Trung ương cần được cung cấp đủ nguồn lực và trao 
đủ thẩm quyền để thực hiện các nghĩa vụ của cơ quan Trung ương theo quy định của công ước. 
việc thành lập và hoạt động của các cơ quan Trung ương được đề cập tại chương 4 về các thiết 
chế: cơ quan Trung ương và các tổ chức được cấp phép.

2.3.2 Hợp tác liên quan đến thủ tục của Công ước

98.  một số cơ quan công quyền và tổ chức tư nhân tham gia công tác bảo vệ trẻ em, trong hoặc 
ngoài khuôn khổ nuôi con nuôi quốc tế. các cơ quan và tổ chức này phải hợp tác với nhau ở cấp độ 
quốc gia để đáp ứng yêu cầu của công ước và hỗ trợ quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi quốc tế. 
vấn đề này được nghiên cứu tại chương 7, Thủ tục nuôi con nuôi quốc tế theo công ước.

99.  không được bỏ qua việc hợp tác ở giai đoạn sau khi giao nhận con nuôi. cha mẹ nuôi có 
thể cần sự giúp đỡ. nước gốc có thể yêu cầu gửi báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi. 
những vấn đề này được giải quyết tại chương 9, những vấn đề hậu con nuôi.

2.3.3 Hợp tác ngăn ngừa sự lạm dụng và không tuân thủ Công ước  

100.  các cơ quan Trung ương có nghĩa vụ ngăn chặn tất cả những hành vi trái với mục tiêu 
của công ước68. các nước và cơ quan Trung ương cần hợp tác để loại trừ tình trạng dẫn đến 
việc cho nhận con nuôi ngoài khuôn khổ của công ước này trong những trường hợp lẩn tránh 
các biện pháp đảm bảo và các quy định thông thường của công ước. những vấn đề này được 
đề cập chi tiết hơn tại chương 10, ngăn ngừa sự lạm dụng công ước và về nguy cơ lạm dụng 
thủ tục lấy ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi, xem chương 2.2.3: đảm bảo việc lấy ý kiến 
đồng ý của những người liên quan.

2.4  Đảm bảo sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền

101.  nguyên tắc trụ cột thứ tư của công ước này là chỉ có những cơ quan có thẩm quyền mới 
được chỉ định để cho phép thực hiện việc nuôi con nuôi quốc tế. các nước ký kết có nghĩa vụ chỉ 
định các cơ quan có thẩm quyền có đầy đủ quyền hạn để thực hiện chức năng của mình và để 
đạt được các mục tiêu của công ước.

102.  như đã đề cập trong chương 2.2, điều 21 của công ước của liên hiệp quốc về quyền 
của trẻ em là một trong những căn cứ để xây dựng công ước la hay năm 1993. điều 21(a) bắt 
buộc các nước ký kết phải đảm bảo rằng “việc nuôi con nuôi chỉ được cho phép bởi các cơ quan 
có thẩm quyền” để chắc chắn rằng đã thực hiện mọi biện pháp bảo đảm thích hợp.

2.4.1   Các cơ quan có thẩm quyền

103.  Thuật ngữ "có thẩm quyền" trong ngữ cảnh này đòi hỏi cơ quan này phải được trao quyền 
hạn hoặc thẩm quyền để đưa ra quyết định về vấn đề này.

104.  Ở mỗi nước ký kết có thể có một số cơ quan có thẩm quyền khác nhau để thực hiện các 
chức năng khác nhau của công ước. chẳng hạn, cơ quan có thẩm quyền có thể là toà án khi ban 
hành quyết định cuối cùng về việc nuôi con nuôi và là cơ quan Trung ương khi cấp giấy chứng 
nhận quy định tại điều 23. đối với hai chức năng này của công ước, thì cơ quan có thẩm quyền 
phải là các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, liên quan đến những chức năng về thủ tục quy định 
tại các điều từ 14 đến 21, thì cơ quan có thẩm quyền đôi khi là một tổ chức được cấp phép.

67 điều 6(1) quy định rằng mỗi nước ký kết “chỉ định một cơ quan Trung ương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cơ quan 
Trung ương theo quy định của công ước”.
68 điều 8.
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105.  mỗi nước ký kết nên có bản mô tả cụ thể về việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm mà công 
ước quy định giữa cơ quan Trung ương, các cơ quan công quyền và các tổ chức được cấp phép, để 
bảo đảm các chủ thể chịu trách nhiệm hành động theo quy định tại các điều khoản cụ thể của công 
ước và cơ chế phối hợp hành động giữa các chủ thể này phải được xác định rõ ràng69. 

106.  các cơ quan có thẩm quyền thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong công ước cần được 
các nước ký kết chỉ rõ trong sơ đồ tổ chức đính kèm theo bảng câu hỏi năm 2005 và được đề 
cập tại Phụ lục 6 của Sách hướng dẫn này. có thể tìm thấy các sơ đồ tổ chức đầy đủ trên trang 
thông tin điện tử của hội nghị la hay.

107.  vai trò và chức năng của các cơ quan có thẩm quyền có thể được giải thích rõ hơn trong 
biểu mẫu thông tin tóm tắt tình hình các nước, trên trang thông tin điện tử của hội nghị la hay tại 
địa chỉ <www.hcch.net>.

2.4.2 Cơ quan Trung ương

108.  các cơ quan Trung ương đóng một vai trò cơ bản trong các quyết định liên quan trong 
khuôn khổ thủ tục cho nhận con nuôi. cơ quan Trung ương có thẩm quyền quyết định có hay 
không cho phép tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi (điều 17). vì vậy, điều căn bản là các 
nước ký kết phải có những biện pháp triển khai trao đủ quyền hạn và nguồn lực thích hợp để cơ 
quan Trung ương có thể thực hiện nghĩa vụ và chức năng của mình. việc thành lập và vai trò của 
cơ quan Trung ương được đề cập tại chương 4, các thiết chế: cơ quan Trung ương và các tổ 
chức được cấp phép.

109.  như đã đề cập ở mục trên, các chức năng của cơ quan Trung ương quy định tại các điều 
từ 14 đến 21 có thể do tổ chức được cấp phép thực hiện và trong một số điều kiện nhất định thì 
các chức năng quy định tại các điều từ 15 đến 21 có thể do một số người được phép tham gia 
thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) thực hiện.

2.4.3 Tổ chức được cấp phép và cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi 
(không thông qua thủ tục cấp phép)

110.  Trong quá trình nghiên cứu về vị trí của nuôi con nuôi quốc tế trong chiến lược quốc gia 
về bảo vệ trẻ em thì các nước ký kết nên dự liệu về vai trò của các tổ chức được cấp phép và 
xác định xem có cho phép họ hoạt động trong hệ thống này không. một vấn đề nữa đặt ra là có 
cần cho phép một số người tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) 
theo quy định tại điều 22(2) không. những nội dung này được đề cập tại chương 4.

69 Xem báo cáo kết quả khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 1.
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 chưƠng 3 - nhỮng ngUYÊn TẮc VẬn hÀnh cƠ BẢn
111.  như đã đề cập trong phần mở đầu của chương 2, những nguyên tắc vận hành cơ bản 
được đặt ra để hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục thường ngày và để giải quyết hồ sơ hoặc 
những yêu cầu khác. các nước ký kết nên tính đến các nguyên tắc này trong quá trình nghiên 
cứu xây dựng pháp luật và các biện pháp chuyển hóa công ước vào nội luật. những nguyên tắc 
vận hành cơ bản đó là:

• Triển khai thực hiện từng bước

• nguồn lực và quyền hạn

• hợp tác

• Thông tin

• Thủ tục nhanh gọn

• minh bạch

• những nguyên tắc tối thiểu

112.  cũng giống như những nguyên tắc chung, các nguyên tắc vận hành cơ bản cũng được 
áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia thủ tục cho nhận con nuôi quốc 
tế theo công ước này.

113.  việc thành lập và củng cố cơ quan Trung ương cũng như vai trò và chức năng của cơ 
quan Trung ương lần lượt được đề cập ở chương 4.1 và 4.2.

3.1  Triển khai thực hiện dần từng bước

114.  Tất cả các nước ký kết đều nên thiết kế quá trình thực hiện công ước thành một quá trình 
liên tục phát triển và cải thiện. những nước ký kết đã thực hiện công ước, có thể cần phải đánh 
giá việc thực hiện công ước ở nước mình, hoặc nghiên cứu cách thức cải thiện việc thực hiện 
công ước, nếu cần thì sửa đổi hoặc bổ sung những biện pháp thi hành hiện có. 

115.  điều quan trọng nhất là các nước dự định trở thành thành viên của công ước phải đánh 
giá tình hình hiện tại và xây dựng một kế hoạch triển khai thực hiện trước khi phê chuẩn hoặc 
gia nhập công ước. làm như vậy có thể giảm thiểu những vấn đề nghiêm trọng hoặc những sự 
chậm trễ gặp phải khi thực hiện công ước.

116.  nước ký kết nào cũng có thể đề nghị các nước ký kết khác hỗ trợ hoặc tư vấn để đạt mục 
tiêu thực hiện công ước dần từng bước một70. Ban Thường trực cũng có thể hỗ trợ hoặc tư vấn 
chung hoặc có dự án hỗ trợ cụ thể trong khuôn khổ chương trình trợ giúp kỹ thuật về nuôi con 
nuôi quốc tế (icaTaP)71.

117.  Thực hiện dần từng bước không có nghĩa là các nước không cần phải tuân thủ tất cả các 
nghĩa vụ do công ước quy định khi giải quyết việc cho nhận con nuôi, và cũng không có nghĩa là 
các nước không cần phải chỉ định các cơ quan có thẩm quyền phù hợp để thực hiện một số chức 

70 Theo nội dung trả lởi câu hỏi số 2(d), Bảng câu hỏi năm 2005, các nước ê-cu-a-đo, hung-ga-ri, và malta chính thức thể hiện yêu cầu 
hỗ trợ triển khai thực hiện công ước.
71 để có thêm thông tin về chương trình này, xem Phụ lục 2.8 kèm theo Sách hướng dẫn này cũng như truy cập trang thông tin internet 
của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”, “chương trình trợ giúp kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi quốc tế”.
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năng cơ bản. đặc biệt, các nước nhận cần được đảm bảo rằng các nước gốc đã thực hiện mọi 
việc có thể để đảm bảo việc cho nhận con nuôi tuân thủ các quy định của công ước này. nguyên 
tắc thực hiện dần từng bước thừa nhận thực tế ở một số nước gốc không có nguồn lực để cung 
cấp những dịch vụ chuyên sâu, để có thể tiến hành điều tra sâu về nguồn gốc của trẻ em hoặc 
để hỗ trợ tái đoàn tụ gia đình72.

3.2  nguồn lực và quyền hạn

118.  Pháp luật và các biện pháp thực hiện cần đảm bảo rằng tất cả các cơ quan hoặc đội ngũ 
nhân viên tham gia triển khai thi hành công ước phải được trao đủ quyền hạn và nguồn lực để 
triển khai thực hiện công ước một cách có hiệu quả.

119.  cơ quan Trung ương cần được thành lập một cách nghiêm chỉnh, được trao đủ nguồn lực 
và quyền hạn để đảm bảo có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cơ quan Trung ương theo công 
ước. Tại một số nước, những biện pháp thực hiện công ước quy định chi tiết quyền hạn và chức 
năng của cơ quan Trung ương như đã được quy định rõ ràng trong công ước, cũng như những 
quyền hạn và chức năng khác được coi như chức năng phụ trợ73. các nước dự định phê chuẩn 
hoặc gia nhập công ước này nên tham vấn các nước ký kết có kinh nghiệm về những vấn đề 
liên quan đến cơ cấu tổ chức, về vị trí và nguồn lực của cơ quan Trung ương.

120.  công ước cho phép sử dụng các tổ chức được cấp phép và, trong một chừng mực nào 
đó, những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) 
để thực hiện nhiều chức năng của cơ quan Trung ương. chương 4.3 (tổ chức được cấp phép) 
và chương 4.4 (những người được phép tham gia thủ tục (không thông qua thủ tục cấp phép)) 
sẽ giải thích kỹ hơn về vấn đề này. cần cân nhắc kỹ lưỡng về việc sử dụng các tổ chức công lập 
hoặc tư nhân để thực hiện các chức năng này. nhiều nước đã thiết lập cơ chế để có thể sử dụng 
một cách có hiệu quả cả hai loại chủ thể trên.

121.  điều quan trọng nữa là các nước phải có kế hoạch bố trí đủ nguồn lực tài chính để triển 
khai và thi hành công ước này. các nguồn lực này phải bao gồm toàn bộ chi phí cho các dịch vụ 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em, dịch vụ bảo toàn gia đình và dịch vụ về nuôi con nuôi.

3.3  hợp tác

3.3.1 Thúc đẩy sự hợp tác trong nước

122.  có nhiều cơ quan và tổ chức tham gia thủ tục cho nhận con nuôi như cơ quan Trung 
ương, các cơ quan công quyền, toà án, các tổ chức được cấp phép, những người được phép 
tham gia thủ tục (không thông qua thủ tục cấp phép), các cơ sở nuôi dưỡng hoặc các cơ quan 
bảo trợ trẻ em và cơ quan công an. mỗi cơ quan đóng một vai trò quan trọng theo quy định của 
công ước. Sự liên hệ và hợp tác có hiệu quả giữa tất cả các cơ quan này là điều căn bản. Trong 

72 ca-na-da có nhận xét rằng nguyên tắc này có thể có nghĩa là các nước gốc không thực hiện ngay tất cả các thủ tục của công ước trong 
khi giải quyết việc nuôi con nuôi. Pháp luật ca-na-da về di trú yêu cầu các bang và các vùng lãnh thổ phải gửi văn bản đến cơ quan di trú liên 
bang trong đó chỉ rõ rằng việc nuôi con nuôi được thực hiện theo đúng quy định của công ước. các công chức của cơ quan di trú liên bang 
không cấp thị thực cho trẻ em nếu không có văn bản nói trên của bang hoặc vùng lãnh thổ hữu quan. Tuy nhiên, nếu không có văn bản của 
nước gốc chấp thuận cho tiếp tục hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi (công ước la hay năm 1993, điều 17), thì các bang hoặc vùng lãnh thổ của 
ca-na-da không thể gửi văn bản như trên cho cơ quan di trú liên bang, cho dù việc nuôi con nuôi đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em trên tất 
cả các phương diện khác. điều đó cũng có nghĩa là các bang và vùng lãnh thổ cũng không có quyền đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục nuôi 
con nuôi (điều 17).
73 có thể xem pháp luật ô-xtrây-li-a: luật gia đình (công ước la hay về nuôi con nuôi quốc tế) regulation, Statutory rules 1998 số 249, sửa 
đổi bổ sung, reg.6, trong đó quy định  rõ chức năng của cơ quan Trung ương của khối liên-hiệp-anh (commonwealth) và phân định rõ chức 
năng của các cơ quan Trung ương của các nước trong khối liên-hiệp-anh; pháp luật của ca-na-da (quebec): luật đảm bảo thi hành công 
ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (r.S.q., chương m-35.1.3) và luật bảo vệ thanh niên (r.S.q., chương 
P-34.1, mục 71.4 đến mục 72.3).
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quá trình chuẩn bị thực thi trước khi phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, mỗi nước cần đảm bảo 
rằng các cơ quan và tổ chức được tập huấn và có hiểu biết đầy đủ về chức năng của mình theo 
công ước. đây là điều đặc biệt quan trọng đối với các nước có cấu trúc liên bang.

123.  điều 7(1) của công ước bắt buộc cơ quan Trung ương phải “thúc đẩy sự hợp tác giữa 
các cơ quan có thẩm quyền trong nước để bảo vệ trẻ em và đạt được những mục tiêu khác của 
công ước”. Ở một số nước, cơ quan Trung ương có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các cơ 
quan và tổ chức khác hiểu đúng vai trò và trách nhiệm của họ trong lĩnh vực nuôi con nuôi. việc 
duy trì các cuộc họp thường kỳ giữa các cơ quan và tổ chức có liên quan sẽ đảm bảo mối liên hệ 
và hợp tác tốt.

3.3.2 Thúc đẩy hợp tác quốc tế

124.  công ước không thể được triển khai thực hiện một cách nghiêm chỉnh nếu không có sự 
hợp tác rộng rãi giữa cơ quan Trung ương của các nước ký kết74. các cơ quan Trung ương có 
trách nhiệm trực tiếp hợp tác và loại bỏ những cản trở đối với việc thực thi công ước75. các nghĩa 
vụ này không được uỷ quyền cho các tổ chức được cấp phép hoặc các cơ quan khác. những 
nước muốn cải thiện sự hợp tác với các nước khác hoặc muốn loại bỏ những cản trở đối với sự 
hợp tác này có thể yêu cầu Ban Thường trực hội nghị la hay hỗ trợ.

125.  Sự hợp tác giữa các cơ quan Trung ương được nghiên cứu kỹ hơn trong chương 4.2.

3.3.3 Thúc đẩy sự hợp tác thông qua các hội nghị và trao đổi thông tin

126. Sự hợp tác cũng được thúc đẩy thông qua các hội nghị và trao đổi thông tin76, nhất là là các 
khóa họp đặc biệt về việc thi hành công ước (do Tổng Thư ký của hội nghị la hay triệu tập định 
kỳ)77, những hội nghị khác của các cơ quan Trung ương trong cùng khu vực78, những cuộc hội 
thảo và hội nghị quốc tế. những cuộc hội nghị quốc tế sẽ tạo điều kiện để trao đổi quan điểm, 
giải quyết những khó khăn ở cấp độ quốc tế và trình bày kinh nghiệm thực hiện tốt công ước79. 
các cuộc hội nghị này cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa các cơ 
quan Trung ương và các cơ quan khác và rất cần thiết cho việc triển khai thực hiện công ước.

127.  các cơ quan Trung ương được khuyến khích, trong phạm vi nguồn lực có thể, cung cấp 
số liệu thống kê và các thông tin khác về việc triển khai thi hành công ước khi Ban Thường trực 
yêu cầu.

3.4  Liên lạc

128.  Sự liên lạc tốt thể hiện qua việc liên hệ trực tiếp giữa các cá nhân và cơ quan, tăng cường 
thực thi công ước và những mục tiêu của công ước, cung cấp thông tin chính xác về các cơ 
quan được chỉ định và thủ tục cho nhận con nuôi tại các nước ký kết80.

74 điều 7(1).
75 điều 7(2) b).
76 Xem điều 7(2). Xem phần trả lời câu hỏi số 5 (c), Bảng câu hỏi năm 2005 của me-xi-co: “chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tọa 
đàm, bàn tròn về đề tài nuôi con nuôi, cũng như trao đổi thông giữa các cơ quan Trung ương” (Bản dịch của Ban Thường trực).
77 Xem điều 42.
78 các cơ quan Trung ương các nước châu Âu họp hàng năm để trao đổi thông tin và kinh nghiệm và cùng nhau đề cập các vấn đề chung 
nhằm thực hiện tốt công ước. cơ quan Trung ương Tây Ban nha họp thường niên với các cơ quan Trung ương khu vực châu mỹ-la tinh.
79 chẳng hạn, ở lát-vi-a, “vì nhu cầu của công ước, có tổ chức các chuyến công tác dến các nước ký kết khác, là những nước gốc có trẻ em 
cho làm con nuôi như lát-vi-a, để trao đổi kinh nghiệm” (Bản dịch của Ban Thường trực) và ở lát-vi-a “cục con nuôi thường xuyên hợp tác 
với các tổ chức nước ngoài tổ chức các lớp tập huấn về nuôi con nuôi” (Bản dịch của Ban Thường trực). Xem phần trả lời câu hỏi số 5(c), 
Bảng câu hỏi năm 2005 của lát-vi-a và lít-va.
80 chẳng hạn như kinh nghiệm của Thụy Sỹ: cơ quan Trung ương của liên Bang Thụy Sỹ có gửi thư cho tất cả các cơ quan Trung ương của 
các nước gốc để tìm hiểu về thủ tục, đặc điểm của trẻ em có thể cho làm con nuôi…v.v. Xem phần trả lời câu hỏi số 5 (e), Bảng câu hỏi năm 
2005 của Thụy Sỹ.
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129.  các nước ký kết cần đảm bảo rằng tất cả các chủ thể có liên quan đến công ước phải 
nhận thức đầy đủ về các mục tiêu và hệ quả pháp lý của công ước và thông tin cho công chúng 
về việc công ước có hiệu lực ở nước mình.

130.  địa chỉ liên lạc của tất cả các cơ quan Trung ương và việc chỉ định cơ quan Trung ương 
“đầu mối” ở các nước liên bang hoặc có nhiều đơn vị lãnh thổ cũng như mọi thay đổi về các thông 
tin này phải được thông báo ngay cho Ban Thường trực. danh sách các tổ chức được cấp phép 
và những người được phép tham gia thủ tục (không thông qua thủ tục cấp phép) cũng phải gửi 
cho Ban Thường trực. địa chỉ liên hệ chính xác là điều căn bản để có thể liên lạc nhanh chóng 
và hiệu quả giữa các cơ quan.

131.  mỗi nước ký kết cần quy định rõ ràng về các thủ tục hành chính và pháp lý của mình, thủ 
tục nộp hồ sơ nhận con nuôi, các điều kiện để nhận con nuôi và cơ cấu lệ phí và chi phí. Biểu mẫu 
thông tin tóm tắt về các nước trên trang thông tin điện tử của hội nghị la hay có thể được sử dụng 
vào mục đích này81. Bất kỳ đề nghị nào của một nước ký kết yêu cầu một nước ký kết khác cung 
cấp một biểu mẫu cụ thể hoặc cung cấp các thông tin cần thiết đều phải được thông báo cho các 
cơ quan Trung ương hoặc các bên liên quan khác của các nước ký kết khác. một số nước sử dụng 
trang thông tin internet vào mục đích này. các vấn đề này được đề cập chi tiết hơn tại chương 4.2.2.

3.5  Thủ tục nhanh gọn

132.  điều quan trọng là phải hành động khẩn trương trong mọi giai đoạn của thủ tục nuôi con 
nuôi82. Thủ tục nhanh gọn có nghĩa là nhanh và hiệu quả và cần thiết để triển khai thi hành công 
ước một cách thành công. Thủ tục của các nước cần cố gắng thực hiện các mục tiêu của công 
ước nhưng không được tạo ra sự chậm trễ không cần thiết ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc 
lợi của trẻ em. nên xem xét lợi ích của việc trở thành thành viên của công ước la hay ngày 
05/10/1961 về bãi bỏ yêu cầu hợp pháp hoá đối với những giấy tờ, tài liệu công của nước ngoài.

133.  Bản thân công ước không quy định thời hạn cụ thể. cụm từ "hành động nhanh chóng" 
trong điều 35 có nghĩa là “xử lý vụ việc nhanh chóng trên cơ sở đã xem xét vụ việc một cách thỏa 
đáng”83. điều quan trọng là phải phân biệt giữa thời hạn cần thiết, chẳng hạn như thời gian cần 
để tìm gia đình tốt nhất cho một trẻ em cụ thể, và thời hạn không cần thiết, chẳng hạn như thời 
gian chờ đợi do thủ tục rườm rà hoặc do thiếu nguồn lực để thực hiện. Thời hạn cần thiết cũng 
có thể bao gồm cả việc tiến hành những xác minh cần thiết trong quá trình  chuẩn bị nhận nuôi 
con nuôi đối với trẻ em và cha mẹ nuôi tương lai. Sự nhanh chóng hoặc nhanh gọn phù hợp thay 
đổi tùy theo từng hồ sơ. chẳng hạn, để xác định xem một trẻ em bị bỏ rơi có đủ điều kiện cho 
làm con nuôi hay không sẽ mất nhiều thời gian hơn đối với trường hợp trẻ em mồ côi (Xem thêm 
chương 7.1.2: "Tránh trì hoãn bất hợp lý").

3.6  Minh bạch

134.  minh bạch là một trong những cách thức bảo vệ tốt nhất chống lại sự lạm dụng cơ chế và 
bóc lột trẻ em. các đạo luật, quy định dưới luật, thực tiễn thi hành, phí và thủ tục cần được xác 
định rõ ràng và được thông báo đến tất cả những người sử dụng cơ chế. Sự minh bạch sẽ cho 
phép những người sử dụng cơ chế nhận biết các biện pháp bảo vệ hiện có và nhận biết những 
trường hợp lạm dụng hoặc có nguy cơ lạm dụng cơ chế. 

81 có thể truy cập trên trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”, “Thông tin tóm tắt 
về các nước”. khóa họp đặc biệt năm 2005 đã ủng hộ ý tưởng về việc cơ quan Trung ương hoặc các tổ chức được cấp phép đề cập trong 
Thông tin tóm tắt về nước mình số lượng hồ sơ mà mình có thể xử lý chu đáo trong năm trên cơ sở nguồn lực hiện có.
82 điều 35.
83 Xem điều 12(6) công ước năm 2007 về hợp tác quốc tế trong việc thu tiền cấp dưỡng nuôi con và cấp dưỡng cho các thành viên khác 
trong gia đình.
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3.7  những quy tắc tổi thiểu

135.  công ước la hay đặt ra những quy tắc tối thiểu hoặc những chuẩn mực cơ bản cần tuân 
thủ trong thủ tục nuôi con nuôi quốc tế. Trong công ước, các điều kiện nhận con nuôi quốc tế quy 
định tại chương ii, các quy tắc áp dụng đối với các cơ quan Trung ương và các tổ chức được 
cấp phép quy định tại chương iii, các yêu cầu về thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế quy định tại 
chương iv chỉ là quy định khung tối thiểu, mà không phải là tất cả quy định.

136.  mỗi nước phải xác định các biện pháp đảm bảo và các điều kiện bắt buộc căn cứ vào tình 
hình thực tiễn ở nước mình, ngoài các nguyên tắc đã được quy định trong công ước. mỗi nước 
cũng phải xác định làm cách nào để tăng cường hiệu lực và hiệu quả đối với một số nguyên tắc 
cơ bản của công ước như đã đề cập ở chương trên.

137.  khi bổ sung các quy định của công ước, các nước cần căn cứ vào các mục tiêu của 
công ước như đã nêu tại điều 1, đặc biệt là cần ưu tiên lợi ích tốt nhất của trẻ em.
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chưƠng 4 - các ThIẾT chẾ:
cƠ QUAn TRUng ưƠng VÀ TỔ chỨc ĐưỢc cẤP PhÉP

138.  các thiết chế được quy định rõ ràng trong công ước gồm cơ quan Trung ương và tổ 
chức được cấp phép - là đối tượng của chương này. các cơ quan công quyền và các cơ quan 
có thẩm quyền là những thiết chế không được quy định rõ ràng trong công ước này. các thiết 
chế này không được phân tích tại đây bởi vì mỗi nước ký kết tự xác định cơ quan công quyền 
hay cơ quan có thẩm quyền phù hợp để thực hiện một số chức năng do công ước quy định.

139.  mỗi nước ký kết cần có bản mô tả cụ thể việc phân công trách nhiệm và nhiệm vụ theo quy 
định của công ước giữa cơ quan Trung ương, cơ quan công quyền và các tổ chức được cấp phép 
để bảo đảm rằng, các chủ thể có trách nhiệm hành động theo một số điều khoản cụ thể của công 
ước cũng như cơ chế phối hợp giữa các chủ thể này phải được xác định một cách rõ ràng84. 

140.  Ban Thường trực đã xây dựng một biểu đồ tổ chức để giúp các nước cung cấp các thông 
tin này85. mỗi nước ký kết phải chỉ rõ trên biểu đồ tổ chức này loại cơ quan hoặc tổ chức nào 
được giao thực hiện chức năng cụ thể nào của công ước ở nước mình. có thể tham khảo những 
biểu đồ tổ chức đã hoàn thiện trên trang thông tin điện tử của hội nghị la hay86. Biểu đồ tổ chức 
và các thông tin trong biểu đồ này phải được bổ sung bằng một bản mô tả chi tiết về thủ tục trong 
Bản thông tin tóm tắt về nước ký kết.

141.  chương 4 không tham vọng hướng dẫn đầy đủ về chức năng và trách nhiệm của các 
cơ quan Trung ương, các tổ chức được cấp phép và những người được phép tham gia thủ tục 
(không thông qua thủ tục cấp phép). chương này chủ yếu tập trung vào việc giúp đỡ những nhà 
hoạch định chính sách xác định các vấn đề cần giải quyết về phương diện tổ chức trong quá trình 
chuẩn bị phê chuẩn hoặc gia nhập công ước hoặc cần giải quyết khi công ước đã có hiệu lực.

 A. cƠ QUAn TRUng ưƠng87 

142.  công ước quy định một hệ thống các cơ quan Trung ương ở tất cả các nước ký kết và quy 
định một số nghĩa vụ của các cơ quan Trung ương. đó là nghĩa vụ hợp tác giữa các cơ quan Trung 
ương, thông qua trao đổi thông tin chung về nuôi con nuôi quốc tế, loại bỏ những trở ngại trong việc 
áp dụng công ước88 và  ngăn ngừa mọi hành vi trái với các mục tiêu của công ước.

143.  các cơ quan Trung ương cũng có trách nhiệm đối với các hồ sơ nuôi con nuôi cụ thể, có 
thể trong một số trường hợp, do các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan công quyền, các tổ chức 
được cấp phép89 và những người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ 
tục cấp phép)90 thực hiện (hoặc được ủy quyền thực hiện). Trong chương này, thuật ngữ "cơ quan 
Trung ương", đôi khi bao gồm cả các tổ chức được cấp phép hoặc những người được phép tham 
gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) theo quy định của công ước.

84 Xem báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 1.
85 Biểu đồ tổ chức ban đầu do khóa họp đặc biệt năm 2005 xây dựng trong khuôn khổ Bảng câu hỏi, xem Phụ lục 6, Sách hướng dẫn này.
86 có thể truy cập trên trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”- “khóa họp đặc 
biệt”-“Bảng câu hỏi và trả lời”-“trả lời bảng câu hỏi năm 2005 (theo nước)”.
87 Phần a của chương này tham khảo nhiều nội dung của Sách hướng dẫn thực hiện công ước la hay ngày 25/10/1980 về các khía cạnh 
dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia, Phần 1 về các cơ quan Trung ương và hội thảo về “thành lập cơ quan Trung ương về nuôi 
con nuôi quốc tế ở việt nam phù hợp với công ước la hay năm 1993 về nuôi con nuôi quốc tế”, do Bộ Tư pháp tổ chức tại hà nội, ngày 12-
13/11/2003, với sự trình bày của ô. William duncan, Phó Tổng thư ký hội nghị la hay về tư pháp quốc tế và Bà Jennifer degeling, cộng tác 
viên pháp lý chính, tại cơ quan Trung ương ô-xtrây-li-a về nuôi con nuôi quốc tế theo công ước la hay năm 1993.
88 điều 7(2) b).
89 các điều 10, 11 và 22(1). Xem phần trả lời câu hỏi số 5(a), Bảng câu hỏi năm 2005 của đan mạch.
90 điều 22(2). Xem phần trả lời câu hỏi số 6(6), Bảng câu hỏi năm 2005 của ca-na-da (manitoba và ontario) và hoa kỳ.
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4.1  Thành lập và củng cố cơ quan Trung ương

4.1.1 Thành lập Cơ quan Trung ương

144.  cơ quan Trung ương là một vị trí hoặc một cơ quan được thiết lập để thực hiện các nghĩa 
vụ và chức năng theo quy định của công ước. công ước không quy định rõ cơ quan Trung ương 
phải được thành lập như thế nào. việc thành lập cơ quan Trung ương có thể theo luật, theo nghị 
định hoặc quyết định hành chính, tùy theo yêu cầu pháp luật của mỗi nước.

145.  cơ quan Trung ương cần được thành lập và sẵn sàng gửi và nhận các hồ sơ vào thời 
điểm công ước có hiệu lực đối với nước ký kết. lý tưởng nhất là có cơ quan Trung ương trước 
khi phê chuẩn hoặc gia nhập công ước.

146.  cơ quan Trung ương nên được thành lập trước khi có những cải cách pháp luật hoặc cải 
cách hành chính. điều quan trọng nữa là cơ quan Trung ương phải được bố trí nhân sự và nguồn 
lực thỏa đáng để giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi. cơ quan Trung ương cần có thời gian, trước khi 
hoạt động chính thức, để tuyển dụng nhân sự có trình độ, xây dựng thủ tục, đào tạo đội ngũ nhân 
sự mới và thông báo cho tất cả các cá nhân, tổ chức và cơ quan tham gia thủ tục cho nhận con 
nuôi quốc tế về vai trò và chức năng của cơ quan Trung ương.

4.1.2 Quyền hạn và nguồn lực

147.  nghĩa vụ của các cơ quan Trung ương theo quy định của công ước có thể rất nặng nề. 
luật hoặc quy định hành chính về triển khai thực hiện công ước của nước ký kết phải trao đầy 
đủ quyền hạn cho cơ quan Trung ương để cơ quan này có thể thực hiện hiệu quả trách nhiệm, 
chức năng và nghĩa vụ quốc tế của mình. đôi khi cũng phải sửa đổi, bổ sung pháp luật để mở 
rộng hoặc tăng cường quyền hạn của cơ quan Trung ương, trong trường hợp công ước phát 
triển ở tầm cao mới hoặc việc thực thi công ước đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung, hoặc nên sửa đổi, 
bổ sung.

148.  cơ quan Trung ương phải có đủ quyền hạn để có thể kiểm soát quá trình cho nhận con nuôi 
(từ điều 14 đến 22), loại bỏ những trở ngại (điều 7(2)b)) và ngăn ngừa mọi hành vi trái với các mục 
tiêu của công ước (điều 8). Ở một số nước, cơ quan Trung ương cũng có thể có thêm quyền hạn 
để giải quyết việc cho nhận con nuôi giữa những gia đình có quan hệ họ hàng (một thành viên gia 
đình nhận một trẻ em có quan hệ họ hàng làm con nuôi) theo công ước này.

149.  điều quan trọng nữa là cơ quan Trung ương được chỉ định phải được bố trí nhân lực và 
nguồn lực phù hợp để có thể hoạt động một cách hiệu quả91. cơ quan Trung ương cũng phải 
được bảo đảm tính độc lập tự chủ trước mọi áp lực chính trị hoặc ngoại giao bất hợp lý.

4.1.3 Chỉ định

150. việc chỉ định cơ quan Trung ương là một nghĩa vụ cơ bản của công ước theo quy định tại 
điều 692. để triển khai thi hành công ước một cách hiệu quả, các cơ quan Trung ương phải được 
xác định rõ ràng để mọi thông tin liên lạc với các cơ quan này hoặc xuất phát từ các cơ quan này 
được diễn ra nhanh chóng và đơn giản.

151.  điều 13 quy định rằng mỗi nước ký kết phải thông báo cho Ban Thường trực việc chỉ định 
cơ quan Trung ương và trong trường hợp cần thiết, thông báo cả phạm vi chức năng của cơ 
quan Trung ương, cũng như tên và địa chỉ của các tổ chức được cấp phép.

91 các chức năng của cơ quan Trung ương được quy định tại các điều từ 6-9, 14-22 và 33.
92 điều 6(1).
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152.  cơ quan Trung ương cần được chỉ định và địa chỉ liên lạc phải được thông báo cho Ban 
Thường trực chậm nhất là vào thời điểm phê chuẩn hoặc gia nhập công ước. khi nhận được thông 
báo này, Ban Thường trực sẽ gửi thư chúc mừng các cơ quan Trung ương mới và yêu cầu xác nhận 
địa chỉ liên lạc để đảm bảo những thư từ trong tương lai được gửi đến đúng địa chỉ.

153.  việc chỉ định cơ quan Trung ương theo quy định tại điều 13, cũng như địa chỉ liên hệ của 
cơ quan Trung ương phải được thông báo cho Ban Thường trực vào thời điểm công ước có hiệu 
lực ở nước đó93.

154.  Theo quy định tại điều 13 và đoạn 274 của Báo cáo thuyết minh công ước94 thì thông báo 
này phải chỉ rõ các cơ quan công quyền khác (bao gồm cả địa chỉ liên hệ) thực hiện một số chức 
năng của cơ quan Trung ương95, theo quy định tại điều 8 hoặc điều 9 .

155.  Tất cả các thông tin này phải được cập nhật và thông báo ngay cho Ban Thường trực khi 
có thay đổi, đặc biệt là việc rút giấy phép hoặc cấp giấy phép hoạt động96.

4.1.4 Việc chỉ định Cơ quan Trung ương ở các nước liên bang

156.  các nước liên bang hoặc nước có nhiều đơn vị lãnh thổ được quyền chỉ định nhiều cơ 
quan Trung ương, nhưng trong trường hợp này điều 6 công ước bắt buộc phải chỉ định một cơ 
quan Trung ương “đầu mối” để tiếp nhận yêu cầu, nếu cần thiết, và để chuyển cho cơ quan Trung 
ương có thẩm quyền97.

157.  các nước liên bang cần đảm bảo rằng việc chỉ định cơ quan Trung ương “đầu mối” phải 
thật sự rõ ràng trước khi phê chuẩn hoặc gia nhập công ước. các nước ký kết khác và các cơ 
quan Trung ương phải được thông báo rõ ràng về vai trò của cơ quan Trung ương “đầu mối” và 
các cơ quan Trung ương của bang, vùng hoặc tiểu bang. chẳng hạn, những thông tin chính thức 
phải được gửi đến cơ quan Trung ương “đầu mối”, nhưng hồ sơ con nuôi cụ thể có thể gửi đến 
cơ quan Trung ương của tiểu bang hoặc tổ chức được cấp phép.

4.1.5 Lựa chọn Cơ quan Trung ương

158.  vị trí tốt nhất để đặt cơ quan Trung ương, ở mỗi nước, là cơ quan có những chức năng 
liên quan mật thiết đến vấn đề chính thuộc phạm vi công ước. kinh nghiệm cho thấy rằng dù lựa 
chọn cơ quan nào thì cũng nên có mối liên hệ mật thiết giữa cơ quan thực hiện những chức năng 
ở tầm chính sách chung và cơ quan thực hiện các chức năng của cơ quan Trung ương theo quy 
định của công ước.

159.  Thông thường, cơ quan Trung ương được thành lập trong một cơ quan chính phủ, chẳng 
hạn như Bộ các vấn đề gia đình và xã hội hoặc Bộ y tế98.

160.  vị trí tốt nhất để đặt cơ quan Trung ương phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định, đặc biệt 
là phạm vi chức năng và quyền hạn của cơ quan này theo quy định của nước ký kết. cơ quan 
Trung ương có vai trò quan trọng trong việc triển khai thi hành công ước, cho nên các nước nên 

93 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 2 a. khuyến nghị số 2 năm 2000 được tái khẳng định tại 
khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên, tại khuyến nghị số 3.
94 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên. 
95 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị 2b, tái khẳng định tại khuyến nghị số 3, khóa họp đặc biệt 
năm 2005.
96 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 2g, tái khẳng định tại khuyến nghị số 3, khóa họp đặc 
biệt năm 2005.
97 điều 6(2).
98 để biết địa chỉ liên hệ của các cơ quan Trung ương, truy cập trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục 
“nuôi con nuôi quốc tế”- “cơ quan Trung ương”.
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đánh giá hệ thống bảo vệ trẻ em ở nước mình trước khi chỉ định một cơ quan thực hiện các chức 
năng của cơ quan Trung ương. Trong quá trình đánh giá, các nước cần cân nhắc xem đặt cơ 
quan Trung ương ở đâu là vị trí tốt nhất để cơ quan Trung ương có thể thực hiện hiệu quả nhất 
chức năng của mình.

161.  điều quan trọng là cơ quan Trung ương cần có mối liên hệ mật thiết với hệ thống tư pháp 
và hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em của nước ký kết. Sự hợp tác giữa cơ quan Trung ương 
với toà án, mạng lưới bảo vệ trẻ em, các cơ quan chăm sóc trẻ em, các tổ chức phi chính phủ 
hữu quan, các nhân viên công tác xã hội và chuyên gia pháp luật sẽ đảm bảo cho việc triển khai 
thi hành công ước một cách có hiệu quả.

162.  nuôi con nuôi quốc tế là một vụ việc quốc tế, nên việc tiếp cận trực tiếp các cơ quan ngoại 
giao sẽ rất hữu ích đối với các cơ quan Trung ương.

4.1.6 Nhân sự                  

163.  nhân sự của cơ quan Trung ương cần có đủ trình độ và được đào tạo phù hợp để hiểu 
được yêu cầu của công ước. nhân sự của cơ quan này cần có hiểu biết đầy đủ về cách thức triển 
khai thực hiện công ước trong trong khuôn khổ hệ thống pháp luật và hành chính của nước mình99.

164.  họ cần có trình độ chuyên môn liên quan đến nuôi con nuôi quốc tế, chẳng hạn như trong 
các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý, bảo vệ trẻ em và các chuyên ngành liên quan khác.

165.  Thông thạo ngoại ngữ thích hợp sẽ cải thiện khả năng giao tiếp với các cơ quan Trung 
ương khác và giúp thiết lập mối quan hệ hợp tác hiệu quả. kinh nghiệm cho thấy rằng tối thiểu 
cũng phải có một số cán bộ của cơ quan Trung ương thông thạo ngôn ngữ làm việc chính thức 
của công ước là tiếng Pháp hoặc tiếng anh100.

166.  điều quan trọng là đảm bảo tính ổn định và tính liên tục của cơ quan Trung ương để cơ 
quan này có thể thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, tăng cường năng lực chuyên môn, duy 
trì chất lượng công việc ở một mức độ nhất định, tích lũy thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và 
tạo quan hệ tốt với các tổ chức và cơ quan trong nước và quốc tế.   

167.  các cơ quan Trung ương cần phải có đầy đủ nguồn lực và đội ngũ cán bộ được đào tạo 
một cách bài bản. duy trì tính liên tục một cách hợp lý trong hoạt động của cơ quan Trung ương 
cũng là điều quan trọng101.

168.  một trong những mục tiêu của công ước la hay năm 1993 là đấu tranh chống lại việc 
bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em để cho làm con nuôi bằng cách thiết lập các biện pháp 
bảo đảm trong thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế102. để đạt được mục tiêu này và để loại trừ 
hành vi thu lợi bất chính, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, thì điều then chốt là cán bộ của 
cơ quan Trung ương phải thể hiện là những người có đạo đức nghề nghiệp cao nhất.

4.1.7 Nguồn lực vật chất

169.  mọi cơ quan Trung ương đều cần, tối thiểu, các trang thiết bị sau:

99 Ở ốt-xtrây-li-a và niu-di-lân, nhân viên mới tuyển dụng được đào tạo và bồi dưỡng; ở ca-na-da, nhân viên được bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, khảo sát nước ngoài, tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. để có cái nhìn tổng thể, xem phần trả lời câu hỏi số 
5(c), Bảng câu hỏi năm 2005.
100 chẳng hạn như ở lít-va, tất cả cán bộ của cơ quan Trung ương phải học ngoại ngữ. Xem phần trả lời câu hỏi số 5(c), Bảng câu hỏi năm 
2005 của lít-va.
101 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 3.
102 Xem điều 1 a) và b).
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• điện thoại;

• máy fax103; 

• văn phòng phẩm;

• máy vi tính/máy xử lý văn bản hoặc máy đánh chữ;

• Tiện ích truy cập thư điện tử;

• Truy cập internet.

170.  nguồn lực cơ bản các cơ quan Trung ương cần được bố trí bao gồm:

• Bản sao công ước la hay năm 1993 và tất cả các thoả thuận song phương về nuôi 
con nuôi;

• Bản dịch công ước sang ngôn ngữ quốc gia;

• các văn bản pháp luật và những thủ tục áp dụng;

• Bản sao Báo cáo thuyết minh công ước của g.Parra-aranguren;

• Thủ tục xử lý hồ sơ thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước;

• Thủ tục nhận và gửi tài liệu để tránh mất mát hoặc thất lạc hồ sơ;

• danh sách những người có đủ trình độ để dịch hồ sơ;

• địa chỉ liên hệ đầy đủ của tất cả các cơ quan và tổ chức trong nước và các cơ quan 
Trung ương khác;

• cơ chế thu thập và trình bày số liệu thống kê;

• Sách hướng dẫn thực hiện tốt công ước.

171.  ngoài danh mục tối thiểu cần thiết đã liệt kê ở trên, thì một cơ quan trung ương được bố 
trí nguồn lực tốt sẽ có:

• Tủ sách hoặc tập hợp các ấn phẩm liên quan đến công ước;

• Tài liệu của các chương trình tập huấn và đào tạo;

• Sổ tay hướng dẫn của cơ quan về các thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc phạm vi điều chỉnh 
của công ước;

• Phần mềm quản lý hồ sơ điện tử;

• Trang thông tin internet riêng trong đó công bố tất cả các thông tin quan trọng và cần 
thiết về pháp luật và thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

172.  mỗi khi có thể, Ban Thường trực được cung cấp bản dịch công ước la hay và các tài liệu 
liên quan bằng các ngôn ngữ khác nhau để đăng tải trên trang thông tin điện tử của hội nghị la 
hay. mặc dù đó có thể là những bản dịch không chính thức nhưng cũng là nguồn thông tin hữu 
ích đối với các nước ký kết và các cơ quan Trung ương.

103 kinh nghiệm cho thấy nên tránh sử dụng cùng một số hoặc cùng một đường dây cho cả điện thoại và máy fax. máy fax phải mở 24/24h để 
nhận fax của những nước có múi giờ khác.
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4.2  Vai trò của cơ quan Trung ương

173.  cơ quan Trung ương thường giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng hoặc tư vấn xây 
dựng chính sách, thủ tục, các tiêu chí và chỉ thị trong lĩnh vực nuôi con nuôi104. 

174.  cơ quan Trung ương thường giữ vai trò quan trọng trong việc cấp phép hoạt động, giám 
sát và kiểm soát các cơ quan hoặc tổ chức hoạt động ở nước mình hoặc được cấp phép hoạt 
động ở nước gốc105.

175.  Theo quy định tại điều 13, phạm vi chức năng của cơ quan Trung ương và mọi cơ quan 
công quyền tương tự phải được giải thích rõ106. vì lợi ích của các nước ký kết khác, mỗi nước 
ký kết cần nêu rõ phạm vi chức năng này trong Bản Thông tin tóm tắt về nước thành viên có thể 
truy cập trên trang thông tin điện tử của hội nghị la hay. 

4.2.1 Loại trừ hành vi thu lợi bất chính

176.  cơ quan Trung ương có trách nhiệm thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan công 
quyền, tất cả những biện pháp thích hợp để phòng ngừa hành vi thu lợi bất chính khi giải quyết 
việc nuôi con nuôi, và để ngăn chặn mọi hành vi trái với các mục tiêu của công ước107.

177.  đặc biệt, cơ quan Trung ương có thể tham gia tất cả hoặc một số biện pháp sau đây để 
ngăn ngừa thu lợi bất chính:

• Xác định các nguyên tắc quản lý mục tiêu phi lợi nhuận của các tổ chức được cấp phép;

• đảm bảo tuân thủ điều cấm chung về thu lợi bất chính108;

• Xác nhận rằng chỉ phải thanh toán và chi trả lệ phí và chi phí nuôi con nuôi, bao gồm 
cả khoản tiền thù lao hợp lý cho những người hỗ trợ thực hiện thủ tục nuôi con nuôi109;

• Thiết lập cơ chế để ngăn ngừa việc những người lãnh đạo, quản lý và nhân viên của 
các tổ chức hỗ trợ thực hiện thủ tục nuôi con nuôi nhận thù lao cao một cách bất hợp lý 
so với các dịch vụ họ đã cung cấp110;

• Thiết lập cơ chế để ngăn ngừa việc trả tiền hoặc bồi thường để có được sự đồng ý của 
các cá nhân, các cơ sở nuôi dưỡng hoặc các tổ chức liên quan111;

• Thiết lập cơ chế để tránh tình trạng phải trả tiền hoặc bồi thường để có được sự đồng 
ý của trẻ em112;

104 chẳng hạn như ở Pê-ru, cơ quan Trung ương, với tư cách là cơ quan kiểm soát toàn bộ lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước và quốc tế, có 
trách nhiệm đề xuất chính sách và các quy định về nuôi con nuôi quốc tế (quy định năm 2005 về luật thủ tục hành chính về giải quyết cho 
làm con nuôi đối với những trẻ vị thành niên đã được tòa án tuyên bị bỏ rơi, điều 3).
105 chẳng hạn như ở cô-lôm-bi-a, cơ quan Trung ương cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức con nuôi nước ngoài (Bộ luật trẻ em và thanh 
thiếu niên năm 2006, điều 72); Tây Ban nha (luật nuôi con nuôi quốc tế năm 2007, điều 7). Xem thêm Phần trả lời câu hỏi số 6(1)(f), Bảng 
câu hỏi năm 2005, trong đó có chi-lê: cơ quan Trung ương có trách nhiệm giám sát hoạt động của các tổ chức được cấp phép tại chi-lê; ở 
đan mạch, cơ quan Trung ương chịu trách nhiệm giám sát chung các tổ chức con nuôi cả về nghĩa vụ kinh tế và phương diện tổ chức. hội 
đồng con nuôi quốc gia đan mạch là hội đồng phúc thẩm độc lập cấp trung ương, do Bộ Tư pháp chỉ định, chịu trách nhiệm giám sát hoạt 
động của các tổ chức được cấp phép của đan mạch ở nước ngoài; ở na uy, cơ quan Trung ương thường xuyên giám sát công tác quản lý 
các tổ chức được cấp phép.
106 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 2 c.
107 điều 8. Xem phần trả lời câu hỏi số 10(1), Bảng câu hỏi năm 2005, của ca-na-da (Saskatchewan) và na uy, theo đó, ở nước họ có các 
thông tin liên quan đến chi phí, các khoản phải trả và phí mà cha mẹ nuôi tương lai và các cơ quan có thẩm quyền được cung cấp các thông 
tin đó. về vấn đề trách nhiệm của các nước ký kết, xem chương 10.1.1.3 ở dưới.
108 điều 32(1): “không ai được thu lợi bất chính khi tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi”.
109 điều 32(2).
110 điều 32(3).
111 điều 4(c).
112 điều 4(d).
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• yêu cầu tổ chức được cấp phép hoặc cá nhân được tham gia thủ tục (không thông qua 
thủ tục cấp phép) cung cấp danh mục các khoản phí hoặc tiền thù lao để đăng tải trên 
trang thông tin điện tử hoặc các ấn phẩm giới thiệu về nuôi con nuôi113. 

178.  các nước nhận nên tích cực hỗ trợ các nước gốc thực hiện hiệu quả các khuyến nghị 
nêu trên, bởi lẽ họ cần ý thức rằng đây là trách nhiệm chung, và thực tế cũng có một số nước 
gốc không thể một mình kiểm soát một cách hiệu quả. việc phòng ngừa thu lợi bất chính cũng 
được nghiên cứu ở chương 2.2.4. kinh nghiệm thực tiễn về phòng ngừa thu lợi bất chính được 
đề cập tại chương 5, quy định về chi phí nuôi con nuôi quốc tế.

4.2.2 Cung cấp thông tin về thủ tục cho nhận con nuôi

179.  điều 7(2) quy định rằng các cơ quan Trung ương trực tiếp thực hiện mọi biện pháp thích 
hợp để cung cấp thông tin pháp luật của nước mình về lĩnh vực nuôi con nuôi, và các thông tin 
chung khác, chẳng hạn như số liệu thống kê và biểu mẫu chính thức để thông tin cho nhau về 
việc triển khai thực hiện công ước và trong khả năng cho phép, loại bỏ những cản trở đối với việc 
thực hiện công ước.

180.  rõ ràng là việc tăng cường tiếp cận hoặc trao đổi thông tin về thực tiễn và thủ tục cho 
nhận con nuôi quốc tế ở mỗi nước sẽ giảm bớt gánh nặng công việc của đội ngũ nhân viên của 
các cơ quan Trung ương, sẽ tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các nước.

181.  Thông tin về nuôi con nuôi quốc tế có thể được đưa lên trang thông tin điện tử hoặc được 
thể hiện bằng những phương tiện khác, chẳng hạn như sách giới thiệu vắn tắt hoặc tờ gấp114. nếu 
là thông tin phổ biến cho người nước ngoài thì ngoài tiếng địa phương115, nên trình bày bằng tiếng 
anh hoặc tiếng Pháp. Thông tin được cung cấp có thể bao gồm những nội dung sau:

• cơ quan nào được chỉ định là cơ quan Trung ương và địa chỉ liên hệ;

• địa chỉ trang thông tin điện tử để có được thông tin chi tiết hơn;

• đối với các nước nhận - thông tin về thực tiễn nuôi con nuôi quốc tế, tiêu chí lựa chọn và 
đánh giá cha mẹ nuôi tương lai, các dịch vụ và cơ chế hỗ trợ sau khi giao nhận con nuôi;

• đối với các nước gốc - thông tin về chính sách trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, đối 
tượng trẻ em có thể cho làm con nuôi và nhu cầu cho con nuôi quốc tế, kể cả trẻ em có 
nhu cầu đặc biệt, thủ tục cần tiến hành đối với người xin nhận con nuôi, giấy tờ cần thiết, 
các biểu mẫu chính thức được sử dụng và yêu cầu về ngôn ngữ;

• đối với các nước gốc - thông tin về thủ tục hành chính và thủ tục tư pháp áp dụng đối 
với việc xin nhận con nuôi và thời hạn thực hiện.

182.  nước ký kết cũng có thể cung cấp thông tin bằng việc điền biểu mẫu Thông tin tóm tắt về nước 
ký kết. Biểu mẫu này được soạn thảo phù hợp với khuyến nghị số 8 của khóa họp đặc biệt năm 2005 
nhằm mục đích thu thập và trình bày thông tin một cách thống nhất. khuyến nghị số 8 viết như sau:

“Nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai xây dựng biểu đồ tổ chức (Phụ lục 6, Tài liệu trù bị số 2), 
Khóa họp đặc biệt đề nghị Ban Thường trực thu thập thông tin cụ thể từ các Nước ký kết, 
như là thủ tục, địa chỉ trang thông tin điện tử, cách thức phân định trách nhiệm và nhiệm vụ 

113 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 8.
114 Xem danh mục địa chỉ internet của các cơ quan Trung ương và các tổ chức chính thức khác trên trang thông tin internet của hội nghị la 
hay.
115 chẳng hạn, như trường hợp Thụy điển: <www.mia.adopt.se> và italia: <www.commissioneadozioni.it>
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quy định tại Công ước cho các Cơ quan Trung ương, cơ quan công quyền, tổ chức được cấp 
phép, tổ chức và cá nhân nói tại Điều 22(2). Những thông tin này phải được đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Hội nghị La Hay.”       

4.2.3 Phối hợp và hợp tác quốc tế

183.  điều 7(1) quy định rằng, các cơ quan Trung ương phải hợp tác với nhau và thúc đẩy sự 
hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền ở nước mình để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em và thực 
hiện các mục tiêu khác của công ước.

184. việc hợp tác giữa các cơ quan được cải thiện bằng cách:

• Xác định rõ các cơ quan và đội ngũ nhân viên có trách nhiệm trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi và công bố địa chỉ liên hệ của họ;

• Tạo dựng lòng tin và sự hiểu biết giữa các nước và nhân viên của cơ quan Trung ương các nước;

• khuyến khích duy trì liên lạc, đặc biệt khả năng giao tiếp với cán bộ của cơ quan Trung 
ương nước gốc bằng ngôn ngữ của nước gốc;

• Tham dự các cuộc họp và trao đổi thông tin nhân dịp hội nghị, khóa họp đặc biệt của hội 
nghị la hay và các cuộc họp song phương và khu vực.

4.2.4 Thu thập và lưu giữ số liệu thống kê

185. các cơ quan Trung ương cần thu thập và lưu giữ số liệu thống kê chính xác liên quan đến 
công ước. Ban Thường trực đã xây dựng các biểu mẫu thống kê và khuyến nghị sử dụng vào 
mục đích này116. Thông tin thống kê có thể giúp cho các cơ quan Trung ương hiểu được nhu cầu 
của trẻ em ở nước mình và cung cấp dữ liệu con nuôi trong nước và quốc tế.

186.  Tối thiểu cũng phải thu thập số liệu thống kê về các vấn đề sau đây:

• Tổng số trẻ em được đưa vào các cơ sở bảo trợ, cơ sở nuôi dưỡng, hoặc các gia đình 
nuôi dưỡng tạm thời;

• Số lượng các trường hợp nuôi con nuôi trong nước;

• Số lượng các trường hợp nuôi con nuôi quốc tế và các nước liên quan; và

• độ tuổi và giới tính.

187.  Trong trường hợp nguồn lực cho phép thì cũng nên thu thập số liệu thống kê số lượng trẻ em 
giao chăm sóc nuôi dưỡng lâu dài tại các gia đình, các cơ sở bảo trợ hoặc tại bất kỳ loại hình chăm sóc 
nào khác. Số liệu thống kê bổ sung liên quan đến số trẻ em đã từng được giao chăm sóc nuôi dưỡng 
sau đó tái đoàn tụ với gia đình của mình; số trẻ em và gia đình nhận được sự hỗ trợ của nhà nước để 
duy trì tính nguyên vẹn của gia đình. những số liệu này sẽ tạo nên một bức tranh toàn diện về thực 
trạng hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em quốc gia, và có thể giúp cho những người chịu trách nhiệm 
về các vấn đề chính sách và ngân sách117 định lượng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

116 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên, khuyến nghị số 9. các biểu mẫu thống kê được đăng tải trên trang thông 
tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”-“Thống kê”.
117 các biểu mẫu thống kê này có thể thích hợp đối với các nước gốc hơn là nước nhận, như ở na uy, chẳng hạn, rất nhiều trẻ em được giao 
cho các gia đình khác chăm sóc vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là do chăm sóc thiếu chu đáo, lạm dụng, bạo lực hoặc vấn đề đối xử. rất ít 
trong số trẻ em này được nhận làm con nuôi, bởi vì người ta ý thức rằng điều quan trọng là trẻ em có thể duy trì được mối liên hệ với gia đình 
cha mẹ đẻ, chừng nào còn có thể (với điều kiện là sự liên hệ ấy không phương hại đến trẻ em). khi trình số liệu thống kê này ra quốc tế, cần 
xem xét thêm hoàn cảnh và nguồn thống kê. nói một cách khác, các nước khác sẽ khó hiểu được vì sao có nhiều trẻ em phải giao cho các 
gia đình khác chăm sóc như vậy trong khi lại có ít trường hợp nuôi con nuôi trong nước như vậy.
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188.  công ước yêu cầu các nước thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để trao đổi với các 
nước khác báo cáo đánh giá chung về kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế118 và để 
thu thập số liệu thống kê119. khóa họp đặc biệt năm 2005 đã khuyến khích gửi số liệu thống kê 
đến Ban Thường trực và hoan nghênh việc xây dựng các dự thảo biểu mẫu để thu thập thông tin 
thống kê chung (Phụ lục 5, Tài liệu trù bị số 2). khóa họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các 
nước thành viên gửi số liệu thống kê chung hàng năm đến Ban Thường trực thông qua các biểu 
mẫu này120.

189.  việc gửi báo cáo thống kê hàng năm cho Ban Thường trực sẽ tạo điều kiện cho Ban 
Thường trực điều phối quá trình triển khai của các nước thành viên để đạt mục tiêu của công 
ước. Thu thập và gửi số liệu thống kê chính xác là một nghĩa vụ bổ sung đối với các cơ quan 
Trung ương, vì vậy, nếu cần thiết, thì cơ quan Trung ương có thể yêu cầu các cơ quan Trung 
ương khác hỗ trợ để phát triển hệ thống tin cậy để lưu giữ số liệu thống kê121. việc thu thập và 
phân tích số liệu thống kê có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả thi 
hành công ước.

4.2.5 Vai trò của Cơ quan Trung ương trong việc giải quyết hồ sơ con nuôi

190. vai trò và chức năng của cơ quan Trung ương liên quan đến các hồ sơ con nuôi cụ thể 
được đề cập tại chương 7. nếu nước gốc chỉ muốn giải quyết hồ sơ con nuôi thông qua cơ quan 
Trung ương của nước nhận thì nước gốc phải được đảm bảo rằng cơ quan Trung ương của 
nước nhận có đủ năng lực và nguồn lực cần thiết để thực hiện toàn bộ thủ tục cho nhận con nuôi.

4.2.6 Vai trò của Cơ quan Trung ương trong các trường hợp nhận con nuôi tự làm thủ tục 
ở nước gốc

191.  những trường hợp nhận con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc phá vỡ các biện pháp bảo 
đảm đã được quy định trong công ước, cụ thể là tại điều 29. nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước 
gốc là những trường hợp mà cha mẹ nuôi tương lai, sau khi được cơ quan Trung ương hoặc tổ 
chức được cấp phép đánh giá có đủ điều kiện nhận con nuôi, được phép đến nước gốc và tìm 
trẻ em nhận làm con nuôi mà không có sự giúp đỡ của cơ quan Trung ương hoặc tổ chức được 
cấp phép hoặc cá nhân được tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) 
ở nước gốc. làm thế nào để cha mẹ nuôi tương lai tìm được trẻ em, ai thu xếp việc cho nhận 
con nuôi, chi phí như thế nào - các cơ quan có thẩm quyền của các nước liên quan chưa chắc đã 
biết những thông tin này, bởi vì thủ tục cho nhận con nuôi không có bất kỳ một sự kiểm soát nào. 
các trường hợp xin nhận con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc làm phát sinh nhiều vấn đề đối với 
công chức của cả nước gốc và nước nhận vì thường là không theo đúng các thủ tục quy định. 
việc cho phép xin nhận con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc không phù hợp với cơ chế bảo đảm 
được thiết lập trong công ước và các cơ quan Trung ương không nên tham gia vào hình thức 
cho nhận con nuôi quốc tế kiểu này122(xem thêm các chương 8.6.6 và 10.1.1.6).

4.2.7 Các chức năng khác liên quan đến thủ tục

192.  vấn đề trách nhiệm sau khi giao nhận con nuôi và các dịch vụ sau khi giao nhận con nuôi, 
bao gồm cả việc lưu giữ thông tin, sẽ được đề cập tại chương 9.

118 điều 9 d).
119 điều 7(2) a).
120 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 9.
121 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 21.
122 Xem bài viết của i. lammerant và m.hofstetter, nuôi con nuôi: bằng giá nào? vấn đề trách nhiệm đạo đức của các nước nhận trong việc 
nhận con nuôi quốc tế, Tổ chức Terre des homes, lausanne, Thụy Sỹ, 2007, trang 11, mặc dù trong bài viết này, nuôi con nuôi tự làm thủ tục 
ở nước gốc (adoption indépendante) lại gọi là nuôi con nuôi tự thu xếp (adoption privée).
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B. TỔ chỨc ĐưỢc cẤP PhÉP VÀ nhỮng ngưỜI ĐưỢc PhÉP ThAM gIA ThỦ TỤc 
(KhÔng ThÔng QUA ThỦ TỤc  cẤP PhÉP)

4.3   Tổ chức được cấp phép

193.  Ở nhiều nước, các tổ chức được cấp phép sẽ thực hiện chức năng của cơ quan Trung 
ương theo công ước đối với các hồ sơ nuôi con nuôi cụ thể. Thủ tục cấp phép cho các tổ chức 
là một đảm bảo nữa của công ước để bảo vệ trẻ em trong quá trình giải quyết việc nuôi con 
nuôi. công ước quy định bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào muốn hoạt động trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi quốc tế đều phải chịu sự giám sát của một cơ quan kiểm tra hoặc cấp phép (các điều 
từ 6 đến 13). công ước chỉ đặt ra các quy tắc tối thiểu trong thủ tục cấp phép. điều đó ngụ ý 
rằng, các nước sẽ xây dựng các tiêu chí cấp phép của nước mình, căn cứ vào các nguyên tắc 
của công ước và có thể bổ sung tiêu chí để đáp ứng yêu cầu của nước mình.

194.  mỗi nước tự quyết định việc cho phép hay không cho phép các tổ chức được cấp phép 
hoặc những người được phép tham gia thủ tục (không thông qua thủ tục cấp phép) thực hiện 
chức năng bảo vệ trẻ em hoặc liên quan đến việc cho nhận con nuôi. ngoài ra, những tổ chức 
đã được cấp phép ở một nước muốn hoạt động ở một nước khác phải được cơ quan có thẩm 
quyền của cả hai nước (nước nhận và nước gốc) cho phép123.

195.  để thực hiện tốt công ước, cần lựa chọn những tổ chức có trình độ chuyên nghiệp và đạo 
đức nghề nghiệp cao nhất. những tổ chức này được kỳ vọng sẽ bảo vệ hữu hiệu các nguyên tắc 
của công ước và đấu tranh ngăn ngừa những hành vi bất hợp pháp và lạm dụng trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi. cần nhắc nhở các tổ chức được cấp phép rằng họ chịu trách nhiệm về những nghĩa 
vụ quốc tế của nước mình khi thực hiện chức năng của công ước thay cho cơ quan Trung ương. 

196.  cơ quan hoặc các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, giám sát, hoặc cho phép các tổ chức 
được cấp phép hoạt động phải được chỉ định một cách hợp pháp và được trao đủ thẩm quyền, 
bố trí đủ nguồn lực vật chất và nhân sự cần thiết để thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của họ124.

197.  Thẩm quyền cần phải bao gồm quyền tiến hành mọi hoạt động điều tra cần thiết và trong 
trường hợp có quyền giám sát thì có thẩm quyền rút hoặc đề nghị rút giấy phép hoạt động theo 
quy định pháp luật125.

198.  khóa họp đặc biệt năm 2005 công nhận tầm quan trọng của vấn đề này và công nhận ý 
nghĩa của việc thiết lập một phần riêng trong Sách hướng dẫn thực hiện công ước. khuyến nghị 
được thể hiện như sau:

"Khóa họp đặc biệt khuyến nghị Ban Thường trực tiếp tục thu thập thông tin từ những Nước 
ký kết khác nhau liên quan đến việc cấp phép hoạt động để sau này có thể soạn thảo một 
phần hướng dẫn riêng về vấn đề cấp phép hoạt động. Kinh nghiệm của những tổ chức phi 
chính phủ trong lĩnh vực này sẽ được xem xét. Thông tin thu thập cần bao gồm cả những vấn 
đề về tài chính và sẽ được xem xét để soạn thảo bộ tiêu chí cấp phép hoạt động.126"

199.  Ban Thường trực sẽ phối hợp với các thành viên của hội nghị la hay và các nước ký kết 
soạn thảo cuốn hướng dẫn thực hiện công ước về vấn đề cấp phép. vì vậy, những nội dung đề 
cập sau đây tương đối vắn tắt.

123 điều 12.
124 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 4 a.
125 như trên, khuyến nghị số 4b.
126 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 4.
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4.3.1 Chức năng của các tổ chức được cấp phép

200.  công ước cho phép chỉ định các tổ chức được cấp phép và trong một số trường hợp, có 
thể chỉ định những người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục 
cấp phép) để thực hiện một số chức năng của cơ quan Trung ương127. điều quan trọng là, cần 
phân biệt hai loại chủ thể này. không được ủy quyền tất cả các chức năng của cơ quan Trung 
ương cho tổ chức được cấp phép thực hiện. ví dụ, không được ủy quyền cho các tổ chức được 
cấp phép thực hiện các chức năng quy định tại các điều 7, 8 và 33. Trong khi, các chức năng 
quy định tại các điều từ 14 đến 21 có thể do cơ quan Trung ương, các cơ quan công quyền 
hoặc các tổ chức được cấp phép thực hiện. những tổ chức hoặc cá nhân đề cập tại điều 22(2) 
không được cấp phép theo công ước này và chỉ có thể thực hiện các chức năng quy định tại 
các điều từ 15 đến 21, và chỉ được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền 
của nước ký kết.

201.  việc chỉ định các tổ chức được cấp phép theo quy định tại điều 13 cũng như địa chỉ liên 
hệ của các tổ chức này phải thông báo cho Ban Thường trực tại thời điểm cấp phép128.

202.  điều quan trọng là phải xác định rõ phạm vi chức năng của các tổ chức được cấp 
phép129. việc phân công trách nhiệm hoặc chức năng giữa cơ quan Trung ương và các tổ 
chức được cấp phép cũng cần được trình bày rõ cho các nước ký kết khác biết, chẳng hạn, 
sử dụng biểu mẫu Thông tin tóm tắt về nước ký kết đăng tải trên trang thông tin điện tử của 
hội nghị la hay.

4.3.2 Các quy tắc và điều kiện 

203.  những tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các điều từ 6 đến 13 của công ước và 
đáp ứng các tiêu chí cấp phép do cơ quan có thẩm quyền của nước ký kết quy định thì có thể được 
cấp phép để thực hiện một số chức năng của cơ quan Trung ương theo công ước tại nước mình.

204.  công ước quy định những điều kiện tối thiểu mà các tổ chức được cấp phép phải đáp 
ứng. các tổ chức được cấp phép phải:

• chứng tỏ có đủ khả năng hoàn thành nghiêm chỉnh sứ mệnh được giao130;

• chỉ theo đuổi các mục tiêu phi lợi nhuận131;

• đặt dưới sự lãnh đạo và quản lý của những người có đạo đức, liêm chính và đã được 
đào tạo hoặc có kinh nghiệm để hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế132;

• chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền về cơ cấu nhân sự, hoạt 
động và tình trạng tài chính133;

• những người lãnh đạo, quản lý và nhân viên của tổ chức không được nhận tiền công 
cao một cách bất hợp lý so với dịch vụ họ đã cung cấp134.

127  Xem chương iii và chương iv, công ước. 
128 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 2d. khuyến nghị số 2 của  khóa họp đặc biệt năm 2000 
đã được tái khẳng định tại khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên, khuyến nghị số 3. 
129 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 2f.
130 điều 10.
131 điều 11 a).
132 điều 11 b).
133 điều 11 c).
134 điều 32(3).
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4.3.3 Tiêu chí cấp phép

205.  những bài báo chuyên đề và các ấn phẩm viết về công ước thường nói đến "tiêu chí 
cấp phép". Thuật ngữ này không được sử dụng trong văn bản công ước, tuy nhiên, công ước 
ngụ ý rằng các tiêu chí cấp phép do mỗi nước ký kết quy định khi các tổ chức được cấp phép 
theo quy định tại điều 9 hoặc có các tổ chức có giấy phép hoạt động theo quy định tại điều 
10. như vậy có nghĩa là, có các tiêu chí hoặc điều kiện dùng làm căn cứ để xem xét cấp phép. 
công ước không ngăn cấm các nước ký kết khi quy định tiêu chí cấp phép bổ sung thêm các 
điều kiện hoặc nghĩa vụ khác đối với tổ chức xin cấp phép hoạt động.

206.  Tiêu chí cấp phép cần phải rõ ràng và thể hiện kết quả của chính sách chung trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi quốc tế135.

4.3.4 Kiểm tra và giám sát các tổ chức được cấp phép136

207.  các nước có sử dụng những tổ chức được cấp phép cần cân nhắc kỹ các cách thức sau: 

•  Ban hành và thực thi các quy định cụ thể, minh bạch, và khả thi về việc cấp phép, cho 
phép hoạt động và giám sát hoạt động137;

•  Thông tin đầy đủ các quy định này cho các nước khác và cho công chúng để tăng 
cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình;

• duy trì việc kiểm tra hoặc giám sát các khía cạnh dễ bị lạm dụng nhất trong thủ tục cho 
nhận con nuôi quốc tế.

208.  các tổ chức được cấp phép có nghĩa vụ báo cáo hàng năm cho cơ quan có thẩm quyền 
về những hoạt động cụ thể mà họ được cấp phép hoạt động138. nước gốc đã cho phép tổ chức 
được cấp phép nước ngoài hoạt động ở nước mình cũng có thể yêu cầu tổ chức được cấp phép 
nước ngoài gửi báo cáo hoạt động hàng năm.

209.  cơ quan có thẩm quyền phải thường xuyên kiểm tra các tổ chức được cấp phép hoặc 
định kỳ gia hạn giấy phép139. những tổ chức được cấp phép không thực hiện chức năng của mình 
theo đúng quy định thì có thể bị rút giấy phép hoặc không được gia hạn giấy phép.

4.3.5 Cho phép các tổ chức được cấp phép nước ngoài hoạt động ở Nước gốc

210.  để hoạt động nuôi con nuôi ở nước gốc, một tổ chức được cấp phép của nước nhận phải 
được các cơ quan có thẩm quyền của cả nước nhận và nước gốc cho phép hoạt động tại nước 
gốc (điều 12). nước gốc cũng có thể đặt ra những điều kiện hoặc tiêu chí của riêng mình đối với 
việc cấp phép đó. ví dụ, quy định bắt buộc tổ chức được cấp phép phải có giấy phép hoạt động 

135 Xem Báo cáo của khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích 14 ở trên, khuyến nghị số 4c.
136 Xem thêm “ Tài liệu về vấn đề cấp phép”, Tài liệu số 3, tháng 8 năm 2005, do Bà Jennifer degeling, cộng tác viên pháp lý soạn thảo, với 
sự trợ giúp của thực tập sinh carlotta alloero, để chuẩn bị cho khóa họp đặc biệt năm 2005. có thể truy cập tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục 
“nuôi con nuôi quốc tế” “- khóa họp đặc biệt” (sau đây gọi là “Tài liệu về vấn đề cấp phép”).
137 chẳng hạn, hoa kỳ đã ban hành quy định về cấp phép cho các tổ chức và cho phép các cá nhân tham gia thủ tục nuôi con nuôi, được pháp 
điển hóa tại thiên 22, Bộ pháp điển liên Bang (cFr), Phần 96. văn bản này quy định các điều kiện cấp phép và cho phép hoạt động nuôi con 
nuôi theo công ước, thủ tục cấp phép và cho phép hoạt động, đơn xin cấp phép và việc đánh giá hồ sơ xin cấp phép hoạt động, quy chuẩn 
giấy phép, thủ tục quyết định cấp phép và cho phép hoạt động, gia hạn giấy phép, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức và cá nhân, 
thủ tục khiếu nại trong quá trình giám sát, các hành vi xử lý chế tài đối với các tổ chức và cá nhân có vi phạm nghiêm trọng các điều kiện cấp 
phép, cũng như nghĩa vụ thông tin.
138 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích 14 ở trên, khuyến nghị 4d.
139 như trên, khuyến nghị 4e.
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ở nước gốc140. nước gốc cũng có thể áp đặt các điều kiện khác đối với các tổ chức được cấp phép 
nước ngoài, như phải hỗ trợ cơ quan Trung ương hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác của nước 
gốc, chẳng hạn, trong việc chuẩn bị cho trẻ em làm con nuôi, kiểm tra điều kiện nhận con nuôi của cha 
mẹ nuôi tương lai, hỗ trợ ghép trẻ, chuẩn bị cho cha mẹ nuôi tương lai trong thủ tục nhận con nuôi trong 
nước, hoặc đào tạo các nhân viên khác về các thủ tục này. Ở nước nhận, tổ chức được cấp phép có 
thể có nghĩa vụ chuẩn bị chuyên sâu cho cha mẹ nuôi tương lai, theo dõi tình trạng tâm lý - xã hội của 
gia đình cha mẹ nuôi. các nghĩa vụ này có thể sẽ giúp ích cho việc xác định cụ thể vai trò và yêu cầu 
về trình độ chuyên môn của người đại diện của tổ chức được cấp phép nước ngoài tại nước gốc. 

211.  có thể không gia hạn giấy phép hoạt động cho một tổ chức được cấp phép của nước 
ngoài nếu nước gốc không cần dịch vụ của tổ chức đó nữa. một trong hai nước hoặc cả hai nước 
đều có quyền rút giấy phép đã cấp cho tổ chức được cấp phép của nước ngoài nếu tổ chức đó 
hoạt động không đúng nguyên tắc hoặc không tuân theo các điều kiện của giấy phép. nước nhận 
phải giám sát chuẩn mực đạo đức của các tổ chức được cấp phép của nước mình và những 
người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) và nếu cần 
thì, có thể rút giấy phép hoạt động nuôi con nuôi ở một nước cụ thể141. 

212.  khi một tổ chức được cấp phép của một nước ký kết được cấp phép hoạt động ở một 
nước ký kết khác theo quy định tại điều 12 thì các cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước thông 
báo ngay việc cấp phép hoạt động cho Ban Thường trực142.

213.  Thủ tục cấp phép hoạt động cho các tổ chức con nuôi là một trong những đảm bảo quan 
trọng của công ước để bảo vệ trẻ em. yêu cầu về việc cấp phép “kép” đối với một tổ chức được 
cấp phép để có thể hoạt động ở nước gốc là một đảm bảo bổ sung. nước nhận và nước gốc sẽ 
cùng thực hiện trách nhiệm giám sát tổ chức đã được cấp phép.

214.  Trước mọi quyết định cấp phép hoạt động cho một tổ chức, các cơ quan có trách nhiệm cần 
xác định rằng, tổ chức được cấp phép đó đáp ứng nhu cầu thực sự ở nước gốc. đối thoại và hợp tác 
quốc tế là điều cần thiết để xác định loại hình tổ chức và xác định số lượng tổ chức được cấp phép 
của nước nhận cần hoạt động con nuôi quốc tế ở nước gốc. những vấn đề này chỉ có thể được giải 
quyết nếu các cơ quan của cả hai nước xác định loại trẻ em nào (đối tượng trẻ em nào và dự kiến về 
số lượng) ở nước gốc cần tìm gia đình cha mẹ nuôi ở nước nhận. Thông tin này cũng có thể giúp cả 
hai nước đánh giá loại hình gia đình và số lượng gia đình cần tìm kiếm cho trẻ em.

4.4  những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục 
cấp phép)143

140 Ở ca-na-da (quebec), thực hiện quy định tại điều 12 công ước, cơ quan Trung ương đến nước gốc nhằm gặp gỡ và trao đổi với cơ quan 
Trung ương của nước gốc về công việc của các tổ chức nước ngoài muốn xin cấp phép hoạt động tại nước gốc hoặc đã được nước nhận cấp 
phép. Xem phần trả lời câu hỏi số 6(1)(k), Bảng câu hỏi năm 2005 của ca-na-da (quebec). Ở lít-va, các tổ chức nước ngoài phải đáp ứng đủ 
một số tiêu chí mới được cho phép hoạt động nuôi con nuôi quốc tế. ngoài ra, có thể hủy giấy phép khi tổ chức  nước ngoài được cấp phép 
không thực hiện đúng bổn phận và chức năng ghi trong giấy phép. định kỳ 3 năm sẽ xem xét lại giấy phép. Xem phần trả lời câu hỏi số 6(2)
(a) và (b), Bảng câu hỏi năm 2005 của lít-va.
141 Ở đan mạch, cơ quan Trung ương có thể rút giấy phép trong trường hợp có vấn đề nghiêm trọng. hội đồng con nuôi quốc gia đan mạch 
giám sát hoạt động của các tổ chức được cấp phép. Xem phần trả lời câu hỏi số 6(1)(f), Bảng câu hỏi năm 2005 của đan mạch, và phần trả 
lời câu hỏi này của Phần lan và na uy. Xem thêm luật nuôi con nuôi 2007 của Tây Ban nha, điều 7.
142 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 15 ở trên, khuyến nghị số 2e, tái khẳng định tại khuyến nghị số 3, khóa họp đặc 
biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên.
143 Thuật ngữ “cá nhân không được cấp phép” mà giáo sư Para-arranguren sử dụng trong Báo cáo thuyết minh công ước chỉ các cá nhân 
nói tại điều 22(2). ngày nay, nhiều nước sử dụng thuật ngữ “cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi” để nói về những cá nhân nói 
tại điều 22(2). Tuy nhiên, phần trả lời Bảng câu hỏi năm 2005 chứng tỏ có sự nhầm lẫn rất lớn xung quanh thuật ngữ “cá nhân được phép”. 
vì vậy Sách hướng dẫn này sử dụng thuật ngữ đã được sử dụng trong Báo cáo thuyết minh công ước để giúp công chúng hiểu rõ hơn chức 
năng của những cá nhân này. Thuật ngữ “cá nhân được tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không được cấp phép)” là một sự thỏa hiệp cho phép 
bảo lưu sự chính xác của Báo cáo thuyết minh công ước, đồng thời, thừa nhận việc một số nước sử dụng thuật ngữ ‘cá nhân được phép” để 
chỉ những cá nhân nói tại điều 22(2).
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215.  Thuật ngữ "được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép)" 
đã được sử dụng để mô tả cá nhân (hoặc tổ chức) đã được chỉ định theo điều 22(2) để thực hiện 
những chức năng của cơ quan trung ương. 

216.  những người đã được phép hoặc được chỉ định theo đúng các điều kiện quy định tại điều 
22(2) của công ước chỉ có thể thực hiện những chức năng quy định tại các điều từ 15 đến 21, 
có nghĩa là, ít chức năng hơn các tổ chức được cấp phép. nếu pháp luật của nước ký kết cho 
phép những người như vậy hoạt động trong lĩnh vực con nuôi thì các cơ quan có thẩm quyền của 
nước đó cũng phải giám sát các người này. Thủ tục cho phép người tham gia thủ tục nuôi con 
nuôi cũng phải căn cứ vào những tiêu chí thích hợp và có thể giống như các tiêu chí cấp phép 
hoạt động cho các tổ chức và tổ chức con nuôi.

217.  nếu nước ký kết quyết định cho phép những người được phép tham gia thủ tục nuôi con 
nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) thực hiện những chức năng quy định tại chương iv144 

công ước, trừ điều 14, thì nước đó phải tuyên bố với cơ quan lưu chiểu công ước, theo điều 22. 
những người đó không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các điều kiện quy định đối với các tổ chức 
được cấp phép. chẳng hạn, họ có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc cho nhận con nuôi vì mục 
đích lợi nhuận. Tuy nhiên, họ vẫn phải đáp ứng những tiêu chuẩn về đạo đức chính trực, năng lực 
chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và trách nhiệm. hơn nữa, họ chỉ có thể hoạt động “trong 
phạm vi pháp luật cho phép và phải chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền” của nước họ. 
do vậy, các nước ký kết có thể điều chỉnh hoặc hạn chế hoạt động của những người được phép 
tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) trong phạm vi cần thiết. 

218.  những người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp 
phép) phải chịu sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. mỗi nước ký kết phải ủy quyền cho 
một cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ này. những tổ chức được cấp phép có sử dụng 
các cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) cung 
cấp dịch vụ có thu lợi nhuận để thực hiện một số chức năng của tổ chức được cấp phép thì tổ 
chức được cấp phép có thể phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và tài chính đối với những công 
việc do những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp 
phép) thực hiện cho tổ chức được cấp phép145.

219.  khác với các tổ chức được cấp phép, công ước không quy định rằng những người được 
phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) phải có giấy phép mới 
được hoạt động ở nước khác146. ngoài ra, nước gốc có thể tuyên bố, theo điều 22(4), rằng không 
cho phép nhận trẻ em của nước mình làm con nuôi tại các nước cho phép người được phép tham 
gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) thực hiện những chức năng của cơ 
quan Trung ương quy định tại chương iv của công ước này147.

220.  Tuy nhiên, cũng cần phải nói rõ rằng, việc nuôi con nuôi vẫn có thể tiến hành giữa nước 
nhận có cho phép những người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ 
tục cấp phép) và nước gốc đã đưa ra tuyên bố theo điều 22(4). hệ quả của tuyên bố này là người 

144 điều 22 (2).
145 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 376, chỉ rõ rằng các cơ quan Trung ương phải chịu trách nhiệm về những hoạt động 
của các tổ chức mà mình đã ủy quyền.
146 Xem Báo cáo thuyết minh, chú thích số 1 ở trên, đoạn 397, có nêu vấn đề các tổ chức và cá nhân được tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không 
được cấp phép) ở một nước ký kết có thể được cho phép hoạt động ở một nước ký kết khác không và kết luận rằng có thể được, nhưng trong 
trường hợp này thì các cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) đó cũng phải thực hiện cùng 
thủ tục xin phép hoạt động như những tổ chức được cấp phép, có nghĩa là phải được cả hai nước ký kết cho phép hoạt động.
147 các nước Ác-mê-ni-a, a-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Bra-xin, Bun-ga-ri, Trung quốc, cô-lôm-bi-a, En Xan-va-đo, hung-ga-ri, Pa-na-ma, Ba-lan, 
Tây Ban nha và vê-nê-du-ê-la là những nước gốc có tuyên bố theo điều 22(4) của công ước. các nước gốc có tuyên bố về vấn đề này là đức, 
an-đô-ra, Úc, Áo, Bỉ, ca-na-da (cô-lôm-bi-a- britanique và quebec), đan mạch, Tây Ban nha, Pháp, lúc-xăm-bua, na uy, Thụy điển và Thụy Sỹ.
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được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) không được tham 
gia vào việc cho nhận con nuôi ở nước gốc này và chỉ có những tổ chức được cấp phép hoặc 
các cơ quan Trung ương mới có thể thực hiện thủ tục cho nhận con nuôi ở nước gốc đó.

4.5  những người trung gian

221.  không có sự thống nhất trong pháp luật của các nước ký kết về vấn đề liệu các tổ chức 
được cấp phép có phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của những người đại diện hoặc người 
trung gian của tổ chức hay không148. có nước đã ban hành nghị định quy định rằng các tổ chức 
được cấp phép có trách nhiệm đảm bảo rằng những người trung gian và cộng tác viên nước 
ngoài của tổ chức phải tuân thủ những nguyên tắc của công ước la hay149.

148 có ý kiến đã nêu tại khóa họp đặc biệt năm 2005 rằng cần tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này.
149 nghị định về nuôi con nuôi của chính phủ cộng đồng pháp ngữ Bỉ ngày 31 tháng 3 năm 2004 (điều 17, 20 , 30 vàđiều 19) quy định rõ 
ràng rằng các tổ chức được cấp phép phải chịu trách nhiệm về việc những người trung gian hoặc đại diện của tổ chức mình ở nước ngoài 
tuân thủ các nguyên tắc của công ước la hay.
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chưƠng 5 - QUY ĐỊnh VỀ chI PhÍ nUÔI cOn nUÔI QUốc TẾ
222.  nước ký kết và cơ quan Trung ương có trách nhiệm đặc biệt là phải quy định chi phí nuôi 
con nuôi quốc tế bằng các biện pháp để ngăn ngừa việc thu lợi bất chính. một số biện pháp đó 
được đề cập tại chương 4.2.1. mọi chủ thể khác tham gia thủ tục nuôi con nuôi quốc tế có trách 
nhiệm ủng hộ và tuân thủ các quy định đó.

223.  Trong chương này, thuật ngữ "đóng góp" (contribution) được sử dụng để nói đến khoản 
tiền do nước gốc yêu cầu khi có đơn xin nhận con nuôi. có thể là một mức khoán cố định, được 
thanh toán trực tiếp cho các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc. Trong trường hợp này, thông 
thường đó là một khoản đóng góp bắt buộc nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các dịch vụ về bảo 
vệ trẻ em hoặc các dịch vụ liên quan đến việc nuôi con nuôi. như vậy, nghĩa vụ này cũng rất minh 
bạch. những khoản đóng góp đáp ứng các yêu cầu về tính minh bạch và có ghi chép trong sổ 
sách kế toán đã được khóa họp đặc biệt năm 2000 chấp thuận về nguyên tắc (xem chương 5.4).

224.  Thuật ngữ "cho tặng" chỉ một khoản tiền có thể do cha mẹ nuôi chủ động đề xuất hoặc được 
đề nghị trước hoặc sau khi nhận con nuôi. khoản cho tặng này có thể do mỗi cha mẹ nuôi tự đề 
xuất hoặc được đề nghị riêng mà những người khác không biết được tổng số tiền là bao nhiêu. 
cũng có thể yêu cầu cho tặng để “tạo thuận lợi” cho việc cho nhận con nuôi. Theo nghĩa này, những 
khoản cho tặng không minh bạch và không được ghi nhận và nhằm tạo thuận lợi cho việc cho nhận 
con nuôi là không hợp pháp. những khoản cho tặng không ảnh hưởng đến kết quả của việc cho 
nhận con nuôi và có tính minh bạch, được ghi nhận và hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán là 
có thể chấp nhận được trong quá trình cho nhận con nuôi quốc tế (xem chương 5.5).

5.1  chi trả dịch vụ về nuôi con nuôi

225.  việc chi trả cho các dịch vụ của chính phủ và phi chính phủ liên quan đến nuôi con nuôi 
quốc tế là điều hợp lý. nước nhận và nước gốc đều được phép yêu cầu thanh toán các khoản 
phí hợp lý cho các dịch vụ đã cung cấp. điều mà công ước quan tâm là đảm bảo sự minh bạch 
về chi phí và phí, nhằm ngăn ngừa việc thu lợi bất chính, chẳng hạn thông qua việc cấp phép hoạt 
động nuôi con nuôi, quản lý và giám sát các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào việc cho nhận 
con nuôi quốc tế.

226.  một số nước có thể không thực hiện được nhiệm vụ của cơ quan Trung ương nếu không 
được thanh toán phí cho các dịch vụ đã cung cấp, đặc biệt, trong các giai đoạn đầu của quá trình 
cải cách về nuôi con nuôi. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là trường hợp không có quy định về 
phí và các khoản chi trả, đặc biệt là các khoản chi trả cho các gia đình gốc hoặc những khoản 
chi trả nhằm mục đích hướng trẻ em đến một số nước nhất định, những khoản chi trả cho trại trẻ 
mồ côi, cho những nhà cung cấp dịch vụ hoặc các công chức. khi xem xét cách thức đưa trẻ em 
vào hệ thống chăm sóc trẻ em, các nước cần dự báo những kiểu lạm dụng có thể xảy ra và cách 
tốt nhất để cơ cấu hệ thống và cách thức tài trợ cho hệ thống để có thể giảm thiểu sự lạm dụng. 
Phụ lục 3, Thiết lập các thủ tục hiệu quả - một số ví dụ thực tế, có đưa ra một số ví dụ thiết thực 
về vấn đề này.

5.2  Tài trợ cho các hoạt động nuôi con nuôi quốc tế 

227.  việc hỗ trợ các chương trình bảo vệ trẻ em quốc gia tại những nước đang phát triển 
thường đến từ nước ngoài, ví dụ thông qua hoạt động viện trợ phát triển hoặc viện trợ của các tổ 
chức phi chính phủ. các chương trình này cũng có thể được tài trợ bằng các khoản đóng góp của 
các cá nhân. rõ ràng rằng, việc bảo toàn gia đình và các chương trình nuôi con nuôi quốc gia cần 
được cung cấp đủ nguồn tài chính để bảo đảm tính hiệu quả. đáng tiếc, một số nước gốc không 
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có nguồn lực để cung cấp cho hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia hoặc những dịch vụ về nuôi con 
nuôi phù hợp. chính vì vậy, viện trợ phát triển, ưu tiên cho việc xây dựng một hệ thống quốc gia 
bảo vệ trẻ em, không liên quan trực tiếp đến dịch vụ con nuôi quốc tế, có thể là cần thiết và chấp 
nhận được trong những giai đoạn đầu của quá trình cải cách. Thách thức đối với cả các nước 
nhận và các nước gốc là tìm ra điểm cân bằng thỏa đáng giữa viện trợ phát triển, các khoản phải 
đóng góp, các khoản phí hoặc cho tặng để hỗ trợ xây dựng và duy trì hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu 
quả, đồng thời phòng ngừa những vấn đề pháp lý và đạo đức phức tạp có thể phát sinh trong 
trường hợp nguồn tài trợ liên quan mật thiết đến quá trình cho nhận con nuôi quốc tế.

228.  một số nước gốc đề nghị các gia đình phải đóng góp để chi cho các dịch vụ bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em. đây là thực tế có thể chấp nhận được, nếu khoản tiền yêu cầu đóng góp là một khoản 
cố định, đối với tất cả cha mẹ nuôi, và nói chung là phải công khai, bởi vì các khoản đóng góp đó 
phải đủ minh bạch để tránh các hoạt động tài chính bất minh. cũng phải thừa nhận rằng, mối liên 
hệ giữa các khoản phí hoặc đóng góp về nuôi con nuôi quốc tế với việc tài trợ cho một chương trình 
bảo vệ trẻ em có thể tạo ra sự phụ thuộc vào các nguồn tài trợ từ nuôi con nuôi quốc tế. đồng thời 
cũng cần phải thừa nhận rằng, trên thực tế, có thể có một số nước gặp nhiều khó khăn để không 
phụ thuộc vào các khoản phí và các khoản đóng góp, đặc biệt trong những giai đoạn đầu của quá 
trình xây dựng một cơ chế bảo vệ trẻ em thống nhất ở tầm quốc gia và thực hiện việc cải cách và khi 
có quá nhiều nhu cầu sử dụng nguồn tài chính công. Trong những trường hợp này, các nước nên 
xem xét vấn đề tài chính của việc nuôi con nuôi là một phần không thể thiếu trong quá trình thực 
thi kế hoạch của nước mình, và cần cân nhắc xem có thể thực hiện những biện pháp bảo đảm và 
bảo vệ nào khác để phòng ngừa việc thu lợi bất chính và các hành vi lạm dụng khác về tài chính. 
Trong một thời gian ngắn hoặc giai đoạn quá độ, các nước có thể cần phải xây dựng kế hoạch để 
giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn tài chính phát sinh từ việc cho nhận con nuôi quốc tế.

229.  có rất nhiều trường hợp viện trợ phát triển đã được thực hiện theo đúng bản chất đạo 
đức, nhân đạo mà không ảnh hưởng đến thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế. một tổ chức con nuôi 
của Thụy điển, Adoptionscentrum, đã triển khai các chiến lược hợp tác phát triển quốc tế, đặc 
biệt là các chiến lược ngăn ngừa tình trạng bỏ rơi trẻ em, đưa trẻ em trong các cơ sở nuôi dưỡng 
về gia đình, chủ yếu là gia đình của chính trẻ em đó hoặc một gia đình khác ở trong nước, tăng 
cường nhận thức cho những người có quyền ra các quyết định đối với trẻ em và những người 
chăm sóc trẻ em,tạo điều kiện cho những trẻ em đã lớn lên trong cơ sở nuôi dưỡng có khả năng 
sống độc lập khi trưởng thành; tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền 
của trẻ em được lớn lên trong môi trường gia đình. adoptionscentrum hợp tác chủ yếu với các tổ 
chức phi chính phủ và các quỹ cùng chia sẻ quan điểm của họ về các giá trị và công việc và cùng 
hướng đến các mục tiêu giống nhau. Tổ chức này hiện đang hỗ trợ các dự án sau:

• đào tạo nhân sự cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và các nghề khác ở ê-cu-a-đo nhằm cải 
thiện chất lượng chăm sóc trẻ em và tìm các biện pháp chăm sóc thay thế khác cho trẻ em;

• Tăng cường năng lực cho các nhân viên công tác xã hội ở Phi-líp-pin nhằm cộng tác 
hiệu quả hơn với các cơ quan bảo vệ trẻ em;

• hướng dẫn chăm sóc trẻ em trong các cơ sở nuôi dưỡng tại Ấn độ. đang triển khai một 
số dự án-đào tạo nhân viên cơ sở nuôi dưỡng ở một bang và dự án bảo vệ quyền trẻ em 
ở một bang khác, cũng như dự án áp dụng một phương pháp mới để làm chậm quá trình 
lây nhiễm hiv ở Ấn độ;

• Xây dựng các mạng lưới ở ca-dắc-xtan để chuyển từ biện pháp đưa trẻ em vào cơ sở 
nuôi dưỡng sang giao trẻ em cho các gia đình nhận chăm sóc; 
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• hỗ trợ những trẻ em đã lớn lên tại các cơ sở nuôi dưỡng ở nga nhằm giúp các em có 
một cuộc sống bình thường khi rời cơ sở nuôi dưỡng. các dự án khác tại nga nhằm tăng 
cường hợp tác giữa các cơ quan và các tổ chức phi chính phủ nhằm nâng cao nhận thức 
về nhu cầu của trẻ em;

• Thành lập một trung tâm thông tin và đào tạo, các cư xá tiếp nhận trẻ em nhiễm hiv và 
đào tạo cho những người lao động trong hệ thống bảo vệ trẻ em ở nam Phi;

• Tại Bê-la-rút, các tổ chức phi chính phủ hợp tác với các cơ quan đào tạo nhân lực và tiến 
hành các chiến dịch thông tin đến công chúng nhằm tăng cường biện pháp nuôi con nuôi trong 
nước, cải thiện việc chăm sóc và tạo điều kiện thuận lợi cho những trẻ em trong giai đoạn quá 
độ chuẩn bị rời cơ cơ sở nuôi dưỡng. Trợ cấp cho các bà mẹ đơn thân để họ giữ lại con mình;

• đào tạo lãnh đạo hội phụ nữ địa phương ở 5 tỉnh của việt nam nhằm trang bị cho họ 
những kiến thức cần thiết để giúp đỡ những chị em phụ nữ nghèo bảo vệ quyền của phụ 
nữ và quyền của con cái họ. việc đào tạo và hỗ trợ các mạng lưới này đã góp phần cải 
thiện tình hình trẻ em mồ côi và khuyết tật ở hai tỉnh150.      

230.  Tổ chức được cấp phép Wereldkindren151 của hà lan hỗ trợ cho các dự án ở nhiều nước, 
trong đó có cô-lôm-bi-a và Ấn độ, là một ví dụ khác về vấn đề này. Ở cô-lôm-bi-a, Wereldkindren hỗ 
trợ một trung tâm chăm sóc ban ngày, Creciendo Unidos (cùng trưởng thành), thông qua hoạt động 
dạy văn hóa chung và dạy nghề cho trẻ em lang thang đường phố ở Bo-go-ta. Trung tâm đặt tại một 
trong những vùng ngoại ô nghèo nhất Bo-go-ta. rất nhiều trẻ em sinh sống trong các khu ổ chuột và 
không được đi học; các em đi bán hàng rong ngoài phố, hoặc làm các công việc khác để góp thêm thu 
nhập cho gia đình và luôn có nguy cơ nghiện ngập ma túy, bị bạo hành, và phạm tội hoặc bị những kẻ 
côn đồ bán vũ trang hoặc những kẻ nổi loạn tuyển mộ. Trung tâm có các hoạt động sau:

• dạy văn hóa và dạy nghề cho trẻ em, thậm chí có em có chứng chỉ học nghề hoặc được 
đào tạo các kỹ năng cơ bản và học tiểu học bổ túc;

• giáo dục và giúp đỡ các gia đình của trẻ em, thông thường là các bà mẹ của trẻ em;

• giúp đỡ những trẻ em đi học văn hóa, được ăn và chăm sóc sức khỏe cho các em.

231.  Ở Ấn độ, Wereldkindren hỗ trợ chương trình chăm sóc tại gia đình, một trong những lĩnh 
vực hoạt động của quỹ naZ dùng để chăm sóc trẻ em và giáo viên của những trẻ em bị nhiễm hiv. 
dự án cũng tăng cường thông tin thực tiễn khách quan về vấn đề sức khỏe tình dục và hiv. dự án 
đã giúp đỡ được hơn 200 gia đình có người nhiễm hiv. quỹ naZ còn hỗ trợ tâm lý và cung cấp 
thêm thức ăn, tiến hành các chiến dịch thông tin đến công chúng và các hoạt động tăng cường năng 
lực. dự án này ban đầu được xây dựng nhằm vào đối tượng người lớn nhiễm hiv, nhưng hiện nay 
tập trung vào đối tượng trẻ em. cam kết tài trợ năm 2001, dự án đã giúp đỡ được 250 trẻ em là nạn 
nhân của hiv/aidS bao gồm những trẻ em bị nhiễm hiv hoặc bị mất gia đình vì bị aidS. dự án có 
cả hoạt động hỗ trợ tâm lý, tình cảm cho trẻ em. dự án cũng tiến hành theo dõi giám sát để bảo đảm 
cho mọi trẻ em được chăm sóc chu đáo, những trẻ em suy dinh dưỡng thường xuyên được cấp sữa, 
trứng và trái cây. đây là một trong những địa chỉ hiếm hoi tại delhi mà trẻ em nhận được sự giúp đỡ.

232.  Ở na uy, cơ quan viện trợ phát triển norad152 cung cấp viện trợ cho công tác bảo vệ trẻ 
em, tách bạch khỏi sự can thiệp của chính phủ na uy vào vấn đề nuôi con nuôi quốc tế. norad 
đã tài trợ cho một tổ chức của Phi-líp-pin, norfin, để tổ chức này triển khai các chương trình hỗ 

150 Xem <www.adoptionscentrum.se>, mục “international aid” (bằng tiếng anh)
151 Xem <www.wereldkindren.nl>, mục “project aid” (bằng tiếng anh, Tây Ban nha và tiếng hà lan).
152 Xem <www.norad.no>.
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trợ các gia đình nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh ở Phi-líp-pin. norad cũng là đối tác của 
Tổ chức được cấp phép Adopsjonsforum của na uy. Tuy nhiên, norad không hề có ảnh hưởng 
gì đến số lượng trẻ em được giới thiệu cho các gia đình na uy. norad cũng đã cung cấp tài trợ 
để xây dựng một trại trẻ mồ côi tại Bom-bay, Ấn độ. Trại trẻ mồ côi này cũng nhận được sự hỗ 
trợ của tổ chức được cấp phép Chidren of the World của na uy. Tổ chức Chidren of the World 
cũng thực hiện một số hồ sơ nhận trẻ em ở trại trẻ này làm con nuôi nhưng không hề có sự ưu 
tiên nào đối với các gia đình na uy vì phần lớn trẻ em ở trại trẻ này được nhận làm con nuôi ở 
Ấn độ hoặc ở các nước khác.      

5.3  các khoản phí và chi phí hợp lý

233.  điều 32 cho phép trả tiền thù lao cho những nhà chuyên môn theo hình thức trả phí dịch 
vụ đã được cung cấp trong việc nhận con nuôi quốc tế. hầu hết các nước (cả nước nhận và 
nước gốc) đều có các khoản phí như vậy, mặc dù phải có kiểm soát để bảo đảm sự minh bạch 
và thể hiện rõ trong sổ sách kế toán153. điều 32 quy định rằng:

"(1) Không ai được thu lợi bất chính từ hoạt động liên quan đến nuôi con nuôi quốc tế;

(2) Chỉ có thể đòi hỏi và được thanh toán các chi phí và các khoản phải trả, kể cả khoản tiền 
thù lao hợp lý cho những người tham gia vào việc nuôi con nuôi;

(3) Những người lãnh đạo, người quản lý và nhân viên của các tổ chức tham gia vào việc nuôi con 
nuôi không thể nhận tiền thù lao cao một cách bất hợp lý so với những dịch vụ họ đã cung cấp."

234.  để tăng cường hiệu quả của những nguyên tắc này, khóa họp đặc biệt năm 2005 đã tái 
khẳng định một lần nữa những khuyến nghị sau của khóa họp đặc biệt năm 2000:

"Điều kiện cấp phép cho các tổ chức cung cấp dịch vụ con nuôi quốc tế phải bao gồm cả việc 
tổ chức phải chứng minh có nền tảng tài chính vững chắc và hệ thống kiểm tra tài chính nội 
bộ hiệu quả, cũng như có kiểm toán bên ngoài. Các tổ chức được cấp phép phải mở sổ sách 
kế toán để đệ trình cơ quan kiểm tra, giám sát, bao gồm cả bản sao kê chi tiết về chi phí và 
thù lao trung bình của các loại hình nuôi con nuôi khác nhau154.

Cần cung cấp trước cho cha mẹ nuôi tương lai danh mục các khoản phí và chi phí 
có khả năng phát sinh từ quá trình nhận con nuôi. Các cơ quan có thẩm quyền và tổ 
chức ở Nước nhận và Nước gốc cần hợp tác để đảm bảo sẵn sàng có được những 
thông tin này155.

Cần công khai thông tin về các chi phí, các khoản phải thanh toán và phí phải trả cho các tổ 
chức đã cung cấp dịch vụ về nuôi con nuôi quốc tế156".

235.  khi quyết định cấu trúc chính sách phí, các nước cần căn cứ vào tình hình thực tiễn. việc 
trả phí chính thức hiếm khi có vấn đề. hầu hết các nước đều có chính sách phí hợp lý trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi.

236.  ngược lại, ở một số nước, có yêu cầu chi trả những khoản phí “không chính thức” về nuôi 
con nuôi-những khoản phí này được yêu cầu để đẩy nhanh thủ tục cho nhận con nuôi. ví dụ, 

153 Xem phần trả lời câu hỏi số 10(1), Bảng câu hỏi năm 2005.
154 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích 14 ở trên, khuyến nghị số 6. khuyến nghị số 6 năm 2000 đã được khóa họp đặc 
biệt năm 2005 tái khẳng định lại, tại khuyến nghị số 5, chú thích số 15 ở trên.
155 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000,chú thích 14 ở trên, khuyến nghị số 7. khuyến nghị số 7 năm 2000 được khóa họp đặc biệt 
năm 2005 tái khẳng định lại, tại khuyến nghị số 5, chú thích số 15 ở trên.
156 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 8. khuyến nghị số 8 năm 2000 đã được khóa họp 
đặc biệt năm 2005 tái khẳng định lại tại khuyến nghị số 5, chú thích số 15 ở trên
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có trường hợp việc xử lý hồ sơ có sự chậm trễ không thể giải thích được nếu không trả phí “bôi 
trơn”. một số tổ chức được cấp phép hoặc cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi 
(không thông qua thủ tục cấp phép) có thể nhận thấy khách hàng của họ không được giới thiệu 
trẻ em nếu không trả tiền hoa hồng cho các công chức hoặc giám đốc trại trẻ mồ côi có thẩm 
quyền quyết định giới thiệu trẻ em157.

237.  những vấn đề này trở nên trầm trọng hơn bởi vì có một số tổ chức được cấp phép hoặc 
cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) sẵn sàng 
chi trả những khoản tiền khích lệ đó để được tăng tỷ lệ giới thiệu trẻ em cho tổ chức. cách làm 
này có thể đáp ứng lợi ích của khách hàng nhưng phương hại đến những nỗ lực bảo vệ lợi ích 
của trẻ em được cho làm con nuôi. một khi cơ chế phí "bôi trơn" như vậy phát triển thì khó có thể 
ngăn chặn được sự lạm dụng. khi xem xét hệ thống cho nhận con nuôi, các nước nên xác định 
nơi nào có chi trả các khoản phí, chính thức và không chính thức và thiết lập cơ chế kiểm tra, 
giám sát các khoản phí này. 

238.  Sẽ minh bạch hơn nếu có thể cấp biên lai chính thức về tất cả các hoạt động phải thanh 
toán chi phí ở nước ngoài, ví dụ cho cha mẹ nuôi (ví dụ như quà tặng) hoặc cho các tổ chức (ví 
dụ như đối với các khoản chi cho dịch vụ ở nước gốc).

5.4  Đóng góp để hỗ trợ các dịch vụ bảo vệ trẻ em

239.  khóa họp đặc biệt về thực thi công ước tháng 11/12 năm 2000 đã trao đổi nhiều về căn 
cứ để quy định các khoản đóng góp cho các dịch vụ bảo vệ gia đình hoặc bảo vệ trẻ em tại nước 
gốc. nhiều nước khi trả lời Bảng câu hỏi về việc thực thi công ước la hay158 sẵn sàng chấp nhận 
cơ chế cho tặng hoặc đóng góp, nếu đảm bảo được tính minh bạch và có nghĩa vụ giải trình.

240.  ngay tại khóa họp đặc biệt này cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau. một số chuyên gia 
cho rằng việc đóng góp không liên quan đến một trường hợp nhận con nuôi cụ thể là trái với 
điều 32 và không nên chấp nhận bất kỳ trường hợp nào. một số chuyên gia khác cho rằng, các 
khoản đóng góp này có thể được coi là một phần chính đáng trong cơ cấu phí dịch vụ con nuôi 
ở nước gốc và điều quan trọng là, khóa họp đặc biệt phải thể hiện quan điểm rõ ràng về vấn 
đề đóng góp này.

241.  những người ủng hộ quan điểm thứ nhất cho rằng "tinh thần" của công ước là loại trừ khỏi 
thủ tục nuôi con nuôi quốc tế các khoản tiền bạc không liên quan đến chi phí thực tế của các trường 
hợp nhận con nuôi cụ thể và sẽ là không thỏa đáng nếu hợp pháp hóa, bằng một khuyến nghị, mọi 
ngoại lệ đối với nguyên tắc đó, cho dù mục đích của khuyến nghị đó là nhằm đặt ra những đảm bảo 
liên quan đến việc quy định các khoản đóng góp kiểu này. những người ủng hộ quan điểm thứ hai 
cho rằng nước gốc quy định khoản đóng góp chi phí cho các dịch vụ bảo vệ gia đình và trẻ em ở 
nước gốc là hợp lý và việc này đã được thực hiện tại một số nước ký kết và nước không ký kết và 
cho rằng khoản đóng góp được coi là chi phí hợp lý theo quy định tại điều 32.

242.  đã có sự đồng thuận về tầm quan trọng của việc các nước nhận hỗ trợ cho sự phát triển 
các dịch vụ bảo vệ trẻ em và gia đình tại nước gốc, nhưng không được ảnh hưởng đến thủ tục 

157 Xem phần trả lời câu hỏi số 10(4), Bảng câu hỏi năm 2005 của na uy, chẳng hạn: “ví dụ, những người xin nhận con nuôi đề xuất mức phí 
cao sẽ được giới thiệu trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tuổi hoặc trẻ em có sức khỏe tốt. chính điều này đã dẫn đến việc dừng cho nhận con nuôi quốc tế 
ở ru-ma-ni một vài năm trước đây. nếu có tình trạng này, na uy sẽ rút giấy phép nhận con nuôi tại nước liên quan hoặc không gia hạn giấy 
phép. Xem thêm phần trả lời câu hỏi số 10(4) của Thụy sỹ, Bảng câu hỏi năm 2005, trong đó có chỉ rõ rằng “hiển nhiên có công dân của một 
số nước có đầu tư tài chính nhiều hơn và vì vậy, có được nhiều thuận lợi hơn”.
158 “Bảng câu hỏi về thực tiễn thi hành công ước la hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế” do 
Ban Thường trực soạn thảo, Tài liệu số 1, tháng 7 năm 2000, chuẩn bị cho khóa họp đặc biệt tháng 11/12 năm 2000. có thể truy cập tại trang 
thông tin internet của hội nghị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”- “khóa họp đặc biệt” (sau đây gọi là “Bảng câu 
hỏi năm 2000”).
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cho nhận con nuôi159. khóa họp đặc biệt đã đưa ra khuyến nghị như sau:

"Khuyến khích các Nước nhận hỗ trợ những cố gắng của Nước gốc nhằm cải thiện các dịch vụ 
bảo vệ trẻ em quốc gia, bao gồm cả những chương trình ngăn ngừa tình trạng bỏ rơi trẻ em. 
Tuy nhiên, không được hỗ trợ hoặc yêu cầu hỗ trợ theo cách gây tổn hại đến tính thanh liêm 
của thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế, hoặc tạo cơ chế phụ thuộc vào nguồn thu nhập phát 
sinh từ việc cho nhận con nuôi quốc tế. Như vậy, những quyết định liên quan đến việc giới thiệu 
trẻ em làm con nuôi quốc tế sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức độ chi trả hoặc đóng góp. Mức chi 
trả hoặc đóng góp không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến việc có hay không có trẻ em được giới 
thiệu làm con nuôi, cũng không ảnh hưởng gì về độ tuổi, tình trạng sức khoẻ hoặc bất kể đặc 
điểm nào khác của trẻ em được cho làm con nuôi160".

243.  như vậy, các khoản đóng góp là được phép nhưng cần phải có những biện pháp bảo đảm 
để giữ gìn tính thanh liêm của thủ tục. các biện pháp bảo đảm có thể thực hiện dưới nhiều hình 
thức:

(a) mức đóng góp phải cố định, công khai và được thông báo trước cho cha mẹ nuôi tương lai;

(b) việc sử dụng các khoản đóng góp phải được quy định rõ ràng;

(c) các khoản đóng góp phải được ghi chép đầy đủ và thể hiện trong sổ sách kế toán;

(d) phải mở sổ sách theo dõi chi tiết và chính xác số thu từ nguồn đóng góp này và việc sử 
dụng các khoản tiền đó;

(e) các khoản đóng góp (không phải là cho tặng) cần được chuyển cho cơ quan Trung ương 
hoặc một tổ chức chính phủ khác thay vì chuyển cho từng trại trẻ mồ côi riêng rẽ;

(f) nguồn đóng góp phải chi chung cho hệ thống quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc hệ thống cho 
nhận con nuôi. nguồn đóng góp không chỉ chi cho các cơ sở tham gia giải quyết việc nuôi 
con nuôi quốc tế161.

5.5  cho tặng

244.  nhiều ý kiến quan ngại đã được nêu ra tại khóa họp đặc biệt năm 2000 về vấn đề cho 
tặng các tổ chức hoặc các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, đặc biệt là cho tặng trước khi hoàn tất 
thủ tục cho nhận con nuôi. những mối quan ngại cụ thể là thiếu thông tin, thiếu cơ chế giám sát 
hoặc cơ chế báo cáo về việc sử dụng các khoản cho tặng và sự khác biệt lớn về mức cho tặng 
hoặc mức yêu cầu cho tặng. khóa họp đặc biệt năm 2000 đã có khuyến nghị cấm cho tặng trước 
khi nhận con nuôi như sau:

"Các cơ quan, tổ chức tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi không được đòi hỏi cha mẹ nuôi 
tương lai cho tặng hoặc hứa hẹn hoặc thực hiện cho tặng162." 

245.  các cơ quan Trung ương phải được thông báo về mọi vi phạm khuyến nghị này và hợp 
tác với nhau để loại bỏ tình trạng này.

246.  để đảm bảo có sự minh bạch đối với việc cho tặng sau khi hoàn tất thủ tục nhận con nuôi 

159 Xem báo cáo của khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích 14 ở trên, đoạn 47.
160 như trên, khuyến nghị số 10.
161 Ở một số nước gốc, đã có tình trạng hệ thống trại trẻ mồ côi được chia thành hai loại- những trại trẻ mồ côi cho nhận con nuôi quốc tế có 
nhiều nguồn lực hơn để cung cấp các dịch vụ và vật chất cho các em, trong khi, có những trại trẻ mồ côi không cho nhận con nuôi quốc tế 
thì có ít nguồn lực hơn và vì vậy không thể đảm bảo chất lượng chăm sóc các em như những trại trẻ mồ côi có cho nhận con nuôi quốc tế.
162 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích 14 ở trên, khuyến nghị số 9.
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các nước ký kết có thể áp đặt một số biện pháp đảm bảo nhất định, ví dụ:

• không được cho tặng bằng tiền mặt mà phải chuyển khoản trực tiếp số tiền cho tặng vào 
tài khoản ngân hàng;

• các cơ quan Trung ương của nước gốc và nước nhận phải được thông báo về việc cho 
tặng;

• các tổ chức nhận tiền cho tặng phải có chế độ kế toán hợp lý và được kiểm toán kỹ càng 
trong quá trình giám sát các tổ chức được cấp phép theo quy định tại điều 11.

5.6  Tham nhũng

247.  có thể có tình trạng tham nhũng từ khu vực nhà nước khi có người tặng, hứa hẹn hoặc 
chủ ý ban “một lợi ích bất chính bằng tiền hoặc một lợi ích khác, trực tiếp hoặc thông qua trung 
gian, cho cán bộ nhà nước, vì lợi ích của bản thân cán bộ nhà nước này hoặc của người thứ ba, 
để cán bộ nhà nước này làm hay không làm một việc trong quá trình thực thi công vụ”163. 

248.  nhằm ngăn ngừa mọi hành vi hưởng lợi bất chính và các hành vi lạm dụng khác trong lĩnh 
vực nuôi con nuôi quốc tế, pháp luật của một số nước quy định trong luật thi hành công ước la 
hay các chế tài cụ thể để xử lý các cán bộ nhà nước có những hành vi quy chung vào tội tham 
nhũng164. cùng nhằm chung mục đích này, có nước quy định các chế tài trong luật hình sự cũng 
áp dụng trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế165. Ở một số nước khác, chế tài hình sự áp dụng 
chung cho mọi người, kể cả đối với cán bộ nhà nước166.      

163 Xem Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (ocdE), công ước về đấu tranh chống hối lộ các cán bộ nước ngoài trong các giao dịch thương 
mại quốc tế, thông qua ngày 21/9/1997, điều 1(có thể truy cập tại trang web <www.ocde.org>.
164 chi-lê (luật nuôi con nuôi số 19.620/1999, điều 42); Thụy Sỹ (luật liên bang số 211.221.31 năm 2001về thi hành công ước la hay về nuôi 
con nuôi, các điều 23 và 24).
165 Xem Bộ luật hình sự của lúc-xăm-bua, điều 367-2, chẳng hạn.
166 an-đô-ra (Bộ luật hình sự, điều 105); ca-na-da (cô-lôm-bi-a Britanique) (luật nuôi con nuôi 1996, chương 5, mục 84); ê-cu-a-đo (Bộ luật 
thanh thiếu niên năm 2003, các điều155 và 252); ru-ma-ni (luật số 273/2004, điều 70).
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 PhẦn 2: cẤU TRÚc BẢO VỆ TRẺ EM
(KhUÔn KhỔ QUốc gIA VÀ QUốc TẾ)

249.  Phần 2 Sách hướng dẫn này đề cập đến việc áp dụng các nguyên tắc của công ước trong 
thực tiễn hàng ngày. nội dung cơ bản của các chương 4 và 5 của công ước điều chỉnh thủ tục 
nuôi con nuôi quốc tế và bao gồm các công đoạn sau khi nước gốc đã quyết định xác nhận trẻ 
em đủ điều kiện cho làm con nuôi quốc tế trên cơ sở áp dụng nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay 
thế ở trong nước.

250.  Phần 2 tiếp cận tổng thể về hệ thống cho nhận nuôi con nuôi quốc tế, bắt đầu từ việc đưa 
trẻ em vào chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em, tiếp đến là việc bảo toàn hoặc tái đoàn tụ gia 
đình, giao chăm sóc tạm thời, xem xét khả năng cho nhận con nuôi trong nước hoặc giao cho gia 
đình nuôi dưỡng thường xuyên và cuối cùng là cho nhận con nuôi quốc tế khi đã xác định được 
rằng giải pháp này là tốt nhất cho trẻ em.

251.  lợi ích tốt nhất của trẻ em vẫn là nguyên tắc căn bản điều chỉnh việc xây dựng hệ thống 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở trong nước cũng như hệ thống cho nhận con nuôi quốc tế. việc áp 
dụng nguyên tắc này đòi hỏi nhà nước phải có một hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em hoạt 
động tốt và phải có đủ nguồn nhân lực và tài chính để triển khai thực hiện các giải pháp chăm sóc 
thay thế ở trong nước trước khi quyết định rằng biện pháp nuôi con nuôi quốc tế đáp ứng lợi ích 
tốt nhất của trẻ em.
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chưƠng 6 - KhUÔn KhỔ QUốc gIA VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ 
chO nhẬn cOn nUÔI TROng nước
252.  chương này phân tích ngắn gọn các công đoạn của hệ thống chăm sóc, bảo vệ trẻ em và 
cho nhận con nuôi như sau:

1. đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc trẻ em.

2. Bảo toàn hoặc tái đoàn tụ gia đình.

3. giao chăm sóc tạm thời hoặc đưa trẻ em vào trung tâm .

4.  cho nhận con nuôi trong nước.

253.  Bốn công đoạn này thuộc hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở trong nước và bao gồm 
các dịch vụ do các nước cung cấp, hoàn toàn không liên quan gì đến việc cho nhận con nuôi 
quốc tế. nhưng nếu nhà nước quyết định cho phép cho nhận con nuôi quốc tế, các công đoạn 
này cũng là bộ phận không thể tách rời của hệ thống cho nhận con nuôi của một nước gốc. nước 
gốc có thể và nên đề nghị nước nhận tư vấn và hỗ trợ để cải thiện hệ thống chăm sóc và bảo vệ 
trẻ em ở trong nước. việc hợp tác quốc tế là rất cần thiết khi tìm kiếm các giải pháp khác ngoài 
giải pháp cho nhận con nuôi quốc tế. Tuy nhiên, phải tổ chức chương trình hợp tác giúp đỡ sao 
cho không ảnh hưởng đến tính thanh liêm của chương trình cho nhận con nuôi quốc tế167.

254.  các cơ chế đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cũng như các thủ tục và thông 
lệ trợ giúp trẻ em trong hệ thống nhằm giao trẻ em cho một gia đình nuôi dưỡng lâu dài có thể xem là các 
cách làm tốt. ngay từ những giai đoạn đầu tiên, đã xuất hiện những cách làm tốt đảm bảo tôn trọng các 
nguyên tắc và yêu cầu của công ước. chính vì vậy, Sách hướng dẫn này sẽ phân tích các cách thực 
hiện tốt công ước trong khuôn khổ quốc gia về cho nhận con nuôi, kinh nghiệm đó cũng sẽ tạo thuận lợi 
cho những cách thực hiện tốt công ước trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

255.  Trong số những chuẩn mực được quốc tế công nhận, phải kể đến quyết định năm 2004 
của uỷ ban quyền trẻ em của liên hiệp quốc về “những trẻ em thiếu sự bảo vệ của cha mẹ”168. 
Tại quyết định này, uỷ ban quyền trẻ em đã khuyến nghị uỷ ban nhân quyền của liên hiệp quốc 
nghiên cứu khả năng thành lập một nhóm công tác để chuẩn bị các định hướng chỉ đạo của liên 
hiệp quốc về bảo vệ và chăm sóc thay thế cho những trẻ em thiếu sự bảo vệ của cha mẹ. một 
số tổ chức phi chính phủ tham gia nhóm công tác về trẻ em thiếu sự bảo vệ của cha mẹ, dưới sự 
chủ trì của Tổ chức dịch vụ xã hội quốc tế (SSi), có sự tham gia tích cực của unicef, và đã chuẩn 
bị một bản dự thảo về vấn đề này. Sau giai đoạn tham vấn, dự thảo sẽ được trình đại hội đồng 
liên hiệp quốc thông qua. 

6.1  giai đoạn đầu tiên: đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc

6.1.1 Đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc: xác định trẻ em và gia đình có nhu cầu

256.  đoạn đầu trong lời nói đầu công ước đặt ra nguyên tắc sau:

“Để được phát triển hài hòa về nhân cách, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình, 
trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông169”.

257.  nguyên tắc này nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục và sự phát 

167. Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 10 và chương 5 Sách hướng dẫn này.
168 có thể truy cập tại địa chỉ <www.ohchr.org>, mục “cơ quan”-“uỷ ban quyền trẻ em”- “quyết định”(chỉ có phiên bản tiếng anh).
169 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 37.
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triển của trẻ em. Thực ra, đó chính là công nhận quyền của trẻ em là được có một gia đình ở đó, 
nhân cách của em được hình thành và phát triển170.     

258.  để cho trẻ em và gia đình có thể đoàn tụ, trước hết các nước cần nhận diện được những 
trẻ em và gia đình cần giúp đỡ. Thông thường, công việc này sẽ được tiến hành, theo một thủ tục 
nhất định hay không theo một thủ tục nào, vào thời điểm đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em.

259.  luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ở nhiều nước có các cơ chế chính thức trong 
đó quy định cụ thể cách thức đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc hoặc bảo vệ của nhà nước hoặc 
có thể cho làm con nuôi. chẳng hạn, có thể bằng một quyết định của tòa án171, biên bản xác nhận 
trẻ em bị bỏ rơi hoặc giấy xác nhận trẻ em bị bỏ lại bệnh viện hoặc trại trẻ mồ côi. Ở Trung quốc, 
chẳng hạn, những trẻ em có thể được đưa vào hệ thống chăm sóc hoặc bảo vệ của nhà nước, 
hoặc được tuyên đủ điều kiện cho làm con nuôi nếu là “trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, 
hoặc trẻ em không xác định được cha mẹ hoặc không tìm thấy cha mẹ; hoặc những trẻ em mà cha 
mẹ không thể nuôi dưỡng vì những lý do bất thường”172. cần quy định các tiêu chí cụ thể để đưa 
trẻ em vào hệ thống chăm sóc bởi vì những tiêu chí này sẽ góp phần vào việc ngăn ngừa cách làm 
không phù hợp, đặc biệt là bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em.

6.1.2 Bỏ rơi và bắt cóc trẻ em    

260.  Bỏ rơi trẻ em là hành vi bỏ lại trẻ em với ý đồ từ bỏ quyền cha mẹ, không hề có ý định 
thay đổi hành vi này về sau173. Trường hợp này khá phổ biến ở những nước không có chế 
định từ bỏ con, những nước thiếu dịch vụ hỗ trợ cho gia đình rơi vào tình trạng khốn quẫn và 
ở những nước không quy định hoặc không áp dụng bất kỳ biện pháp nào để đấu tranh phòng 
chống buôn bán trẻ em.

261.  những trẻ em bị bỏ rơi thường phải sống lâu hơn trong các trung tâm trong thời gian chờ 
đợi điều tra về nguồn gốc và ít có cơ hội được tái đoàn tụ gia đình. ngoài ra, thông thường thì các 
cháu mất quyền được thông tin về căn cước của mình, về gia đình mình, về hoàn cảnh xã hội và 
tình trạng sức khỏe của bản thân174. đó là một vấn đề thực sự nan giải ở những nước có quy định 
việc cha mẹ đẻ bỏ rơi con hoặc cho con đẻ làm con nuôi, nếu không thể nuôi con, vì bất kỳ lý do gì, 
đều cấu thành tội phạm hình sự. Xem thêm chương 9.1 về lưu giữ thông tin về trẻ em. 

262.  khi có một số lượng lớn trẻ em “bị bỏ rơi” vào hệ thống này mà không rõ vì lý do gì thì có 
thể đã có lạm dụng và cần phải điều tra. điều quan trọng là phải luôn ý thức được điều đó, nhất 
là ở những vùng mà dân chúng dễ bị tổn thương, vì lý do nội chiến, chẳng hạn, hoặc thảm họa 
thiên nhiên, hoặc cực kỳ nghèo đói.                

263.  rất khó khăn để xác định các nạn nhân của hành vi bắt cóc trẻ em, khi mà đa phần trẻ em 
được giới thiệu cho làm con nuôi quốc tế đều mạo xưng là “bị bỏ rơi”. khi có cha mẹ khai báo với cơ 
quan thẩm quyền rằng con họ bị bắt cóc, cơ quan công an hoặc các cơ quan công quyền khác phải cố 
gắng tìm kiếm trẻ em. một số nước đặt ra những quy định rất nghiêm ngặt trong trường hợp trẻ em bị 

170 như trên, chẳng hạn ở Bra-xin (luật liên bang năm 1990 về quy chế trẻ em và thanh thiếu niên, điều 19); ở cô-xta-ri-ca (Bộ luật trẻ em và 
thanh thiếu niên, các điều 30 và 31) và ở Ấn độ (hiến chương quốc gia về quyền trẻ em năm 2003, điều 17).
171 Xem luật về dịch vụ cho trẻ em và gia đình của ca-na-da (ma-ni-to-ba), chẳng hạn, điều 38(1).
172 luật nuôi con nuôi năm 1999 của cộng hòa nhân dân Trung hoa (điều 4).
173 Xem ma rốc (luật 15/01 chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi (kafala), công báo, 15/9/2002, điều 1). việc bỏ rơi trẻ em phải được tòa án xác nhận, 
nhất là ở Bô-li-vi-a (Bộ luật năm 1999 về trẻ em và thanh thiếu niên, các điều 35, 289 và 293); ở cộng hòa đô-mi-ni-ca-na (Bộ luật về hệ thống 
bảo vệ và các quyền cơ bản của trẻ em và thanh thiếu niên, điều 132) và ở Pháp (Bộ luật dân sự, điều 350).
174 Xem cưqTE, chú thích số 8 ở trên, các điều 7 và 8.
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175 chẳng hạn, ở ma-đa-ga-xca (luật nuôi con nuôi năm 2005, điều 39), “một đứa trẻ được tuyên là bỏ rơi bằng quyết định của thẩm phán 
vị thành niên. quyết định này chỉ được tuyên trên cơ sở xuất trình biên bản điều tra và và giấy xác nhận điều tra không có kết quả, được lập 
trong thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày sỹ quan cảnh sát tư pháp nhận yêu cầu điều tra nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi”. Ở nga, (Bộ luật 
gia đình, các điều 122 và 124), chính phủ lưu giữ danh sách trẻ em thiếu sự bảo vệ của cha mẹ trong một cơ sở dữ liệu, ngoài ra, luật còn quy 
định trước hết trẻ em phải được đăng ký vào cơ sở dữ liệu địa phương trong thời hạn 1 tháng, tiếp đến là lưu giữ tại cơ sở dữ liệu cấp vùng 
1 tháng và cuối cùng là lưu giữ tại cơ sở dữ liệu liên bang trong thời hạn nhiều tháng.
176 goa-tê-ma-la (luật nuôi con nuôi năm 2007, điều 36); Bun-ga-ri (Pháp lệnh số 3, ngày 16/9/2003 về điều kiện và thủ tục đồng ý cho người 
nước ngoài nhận trẻ em Bun-ga-ri làm con nuôi)
177 Bộ luật về Trẻ em và thanh thiếu niên năm 2003 (điều 286) của ê-cu-a-đo đòi hỏi phải thử adn khi có nghi ngờ về căn cước của trẻ em. 
goa-tê-ma-la quy định bắt buộc phải thử adn đối với tất cả trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi (luật nuôi con nuôi năm 2007, điều 36). Xem thêm phần 
trả lời câu hỏi số 7(6), Bảng câu hỏi năm 2005: ca-na-da yêu cầu thử adn đối với những trường hợp nhận con nuôi quốc tế từ goa-tê-ma-la; 
na uy trả lời rằng một số nước nhận yêu cầu thử adn đối với những trường hợp nhận con nuôi từ goa-tê-ma-la; ru-ma-ni thử adn để chứng 
minh cha mẹ của trẻ em; Ở hoa kỳ, mọi trường hợp nhận con nuôi từ goa-tê-ma-la đều phải thử adn.
178 Theo nội dung trả lời câu hỏi số 7(6), Bảng câu hỏi năm 2005, đa số các nước đã trả lời là chưa thực hiện việc thử adn.
179 Xem phần trả lời câu hỏi số 4(c) và (d), Bảng câu hỏi năm 2005. chẳng hạn như ô-xtrây-li-a; an-đô-ra (luật nuôi con nuôi ngày 21/3/1996, 
điều 8); ê-cu-a-đo (Bộ luật về trẻ em và thanh thiếu niên năm 2003, điều 158); lít-va (Bộ luật dân sự, điều 3.212-3.215 và Bộ luật tố tụng dân 
sự, điều 448); ru-ma-ni (luật 273/2004, các điều từ 14-17).
180 điều 16.
181 điều 4 (c) (1).
182 điều 4 (c) (3).

bỏ rơi vì nguy cơ bắt cóc là khá cao; ví dụ những nước này có thể đăng ký trẻ em vào một danh sách 
riêng trong một thời hạn nhất định để cha mẹ có thời gian quay lại đòi con hoặc có thời gian để tìm gia 
đình cho các em175. việc đăng ký vào sổ riêng như vậy có thể không đủ đảm bảo cho mục đích này, 
nhất là khi các gia đình có mức thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm con đã bị đưa đi một 
nơi xa xôi, một số nước có những quy định bắt buộc phải có các cơ chế bảo vệ bổ sung ngoài việc mở 
sổ đăng ký theo dõi riêng trẻ em bị bỏ rơi176.

264.  Trong trường hợp có nghi ngờ về việc bắt cóc trẻ em, việc thử adn của trẻ em và những 
người suy đoán là cha mẹ có thể giúp xác định được người cha hoặc người mẹ. một số nước quy 
định bắt buộc phải thử adn một khi có nghi ngờ và chi phí thường do cha mẹ nuôi tương lai chịu 
thông qua tổ chức được cấp phép cung cấp dịch vụ cho họ177. ngoại trừ ở những nước mà tình 
trạng bắt cóc hoặc mua bán trẻ sơ sinh là phổ biến và không kiểm soát được, thì việc thử adn 
về nguyên tắc không phải khi nào cũng cần thiết178.              

265.  cách thực hiện tốt là quy định cụ thể trong nội luật và quy định về thủ tục những nội dung sau:

• ai tuyên bố chính thức việc trẻ em bị bỏ rơi và dựa trên những tiêu chí nào;

• cần phải tiến hành những biện pháp gì để tìm gia đình gốc cho trẻ em;

• Thủ tục nào quy định phải nhanh chóng giao trẻ em bị bỏ rơi cho các gia đình nuôi 
dưỡng thường xuyên.

266.  công tác thống kê cũng có thể giúp phát hiện ra tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi đặc biệt cao ở một 
số vùng hoặc một số trung tâm trên cả nước, trong trường hợp này có thể cần tiến hành điều tra.

6.1.3 Tự nguyện thể hiện việc từ bỏ con

267.  Tự nguyện thể hiện việc từ bỏ con là quyết định của cha, mẹ khước từ quyền và nghĩa 
vụ làm cha, mẹ đối với con mình hoặc đồng ý cho con mình làm con nuôi. Pháp luật của một số 
nước có các quy định về việc tự nguyện thể hiện việc từ bỏ con hoặc đồng ý cho con mình làm 
con nuôi nhằm tránh những phiền toái của việc bỏ rơi trẻ em179, như thiếu thông tin về gia đình 
và môi trường xã hội của trẻ em180. việc không có quy định về tự nguyện từ bỏ con có thể khiến 
cho cha mẹ mất đi cơ hội được tư vấn trước khi đưa ra quyết định181 và có khả năng không bảo 
đảm rằng cha mẹ không bị ép buộc182 khi đưa ra quyết định từ bỏ con.

268.  cách thực hiện tốt là phải quy định cụ thể trong nội luật và thủ tục đồng thời phổ biến các 
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nội dung sau:

• các dịch vụ đối với các gia đình gặp khủng hoảng, kể cả các dịch vụ bảo toàn gia đình;

• Biện pháp chăm sóc tạm thời;

• dịch vụ tư vấn cho gia đình gốc và một khi, gia đình không thể tiếp tục đoàn tụ được, thì 
tư vấn về hệ quả của việc đồng ý cho con làm con nuôi.

269.  Pháp luật và thủ tục cũng phải quy định rõ ai xác định việc đồng ý là hoàn toàn tự nguyện 
và không vì bất kỳ sự bồi thường nào.

6.2  giai đoạn 2: Bảo toàn gia đình

6.2.1 Bảo toàn và tái đoàn tụ gia đình

270.  lời nói đầu công ước đặt ra nguyên tắc sau:

“mỗi nước phải ưu tiên tiến hành các biện pháp thích hợp để gia đình gốc có thể tiếp tục nuôi 
dưỡng trẻ em trong gia đình183”.  

271.  các chương trình bảo toàn gia đình nhằm giúp các gia đình tiếp tục chăm sóc con cái 
mình trong trường hợp gia đình khủng hoảng để tránh tình trạng tách trẻ em khỏi gia đình. các 
chương trình tái đoàn tụ gia đình giúp cha mẹ dành lại quyền chăm nuôi con sau khi trẻ em đã bị 
tách khỏi gia đình hoặc tái đoàn tụ các em với những người họ hàng trong gia đình của trẻ em. 
Thông qua việc giúp các gia đình nhận lại con mình về nuôi dưỡng, các nước sẽ giảm được nhu 
cầu giao tạm thời trẻ em cho các trung tâm, hay giao cho gia đình khác nuôi dưỡng tạm thời hoặc 
chương trình nuôi con nuôi, nhưng điều đặc biệt là tạo điều kiện cho trẻ em được lớn lên trong 
chính gia đình gốc của mình184.   

272.  việc đánh giá hệ thống cho nhận nuôi con nuôi hiện tại, như đã nói ở chương 1, sẽ giúp các 
nước đánh giá được hoạt động của các chương trình bảo toàn gia đình, nếu có, ở nước mình. ngay 
cả ở những nước không có hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thì vẫn có thể có các chương trình 
tương tự trong các lĩnh vực can thiệp khác như y tế, xã hội, phát triển kinh tế hoặc hoạt động của hội 
cựu chiến binh. khi đã có các chương trình như vậy ở các lĩnh vực khác, các nước có thể kết hợp với 
các chương trình chăm sóc trẻ em để tránh mọi sự trùng lặp. ngoài ra, ở một số nước, các tổ chức phi 
chính phủ có thể giúp nhà nước cung cấp các dịch vụ bảo vệ và trợ giúp trẻ em.

273.  một cách thực hiện tốt nữa là, các nước phải nghiên cứu những lý do chủ yếu dẫn đến 
việc trẻ em bị gia đình từ bỏ, dù là tự nguyện hay không. nếu có thể được thì mong muốn các 
nước nên tài trợ cho các chương trình bảo toàn gia đình và xây dựng các chương trình nhằm đáp 
ứng nhu cầu của những gia đình đã từ bỏ con mình 185.            

6.2.2 Chiến lược hỗ trợ bảo toàn và tái đoàn tụ gia đình

274.  nếu như Sách hướng dẫn này thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo toàn và đoàn tụ 
gia đình trong quá trình xây dựng hệ thống quốc gia chăm sóc và bảo vệ trẻ em thì cũng không 

183 Xem lời nói đầu công ước, căn cứ số 2. Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 38 và 39.
184 Xem Bun-ga-ri (Pháp lệnh về điều kiện và thủ tục triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng bỏ rơi trẻ em và đưa trẻ em bị bỏ rơi vào 
các trung tâm và tái hòa nhập của các em, nghị định 181/11, tháng 8/2003); Ấn độ (hiến chương quốc gia về trẻ em năm 2003, điều 1 “củng 
cố”); ma-đa-ga-xca (luật nuôi con nuôi năm 2005, điều 7).
185 chẳng hạn, Xri lan-ca có nhiều chương trình và dự án nhằm trợ giúp tài chính cho cha mẹ có nhu cầu để có thể tiếp tục nuôi dưỡng con 
cái trong gia đình mình (nội dung trả lời câu hỏi số 4(b), Bảng câu hỏi năm 2005, của Xri lan-ca). một số nước khác hợp tác với các tổ chức 
phi chính phủ, như Everychild, nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ gia đình, như ở Bun-ga-ri, gru-di-a, cư-rơ-gư-dơ-xtan, mô-đô-va, ru-
ma-ni, nga và u-crai-na, xem <www.everychild.org.uk>.
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186 Xem h. van loon, chú thích số 6 ở trên, trang 235, đoạn 38.
187 Xem thêm aTd quart monde, khi đói nghèo khốn cùng chia lìa cha mẹ và con cái: một thách thức đối với vấn đề quyền con người. “Trên 
khắp thế giới, có những bậc cha mẹ nghèo đói khốn cùng và bị xã hội ruồng bỏ, đã dũng cảm và cương quyết đấu tranh nhằm hỗ trợ con cái 
và bảo vệ sự thống nhất của gia đình. nghiên cứu này trình bày điều mà aTd quart monde đã học được từ những gia đình bị lãng quên, thông 
qua các hoạt động thực tiễn và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ khác, ở Phi-líp-pin, Buốc-ki-na Pha-xô, hai-ti, goa-tê-ma-la, vương 
quốc anh và hoa kỳ”. Xem <www.atd-uk.org/publications/pub.htm>.
188 chẳng hạn, ê-cu-a-đo (Bộ luật trẻ em và thanh thiếu niên năm 2003, điều 158); lít-va (Bộ luật dân sự, điều 3.223), các cơ quan bảo trợ xã 
hội vùng hoặc xã trước hết phải cố gắng tái đoàn tụ trẻ em với gia đình gốc hoặc gia đình họ hàng.
189 Bun-ga-ri (Pháp lệnh về điều kiện và thủ tục triển khai các biện pháp phòng ngừa tình trạng bỏ rơi trẻ em và đưa trẻ em vào cơ sở nuôi 
dưỡng, nghị định số 181/11, tháng 8/2003).

xử lý được mọi thông tin cần thiết để thiết lập một hệ thống như vậy. Ở đây, chỉ miêu tả vắn tắt 
một vài chiến lược và những thông tin bổ sung sẽ được trình bày tại Phụ lục số 4.

6.2.3 Duy trì gia đình 

275.  như đã đề cập ở nhiều nước, đói nghèo và khó khăn về tài chính là những nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đến đổ vỡ gia đình. ngoài ra, cũng còn một số nguyên nhân khác làm cho tình hình thêm phức tạp, 
nhất là bạo lực gia đình, lạm dụng một số chất độc hại hoặc vấn đề tập tục văn hóa, xã hội186.

276.  nghèo đói và khó khăn tài chính dẫn đến tình trạng gia đình bị bóc lột. một gia đình đông con gặp 
khó khăn nghiêm trọng về tài chính có thể dẫn đến tình trạng từ bỏ con để được nhận một khoản tiền.

277.  nghèo đói không phải là lý do duy nhất để tách cha mẹ khỏi con cái. điều 8 Công ước 
châu Âu về quyền con người, chẳng hạn, cấm các hành vi này187.

6.2.4 Tái đoàn tụ gia đình 

278.  Trong chừng mực có thể thì các nước cần cố gắng tái đoàn tụ với gia đình những trẻ em 
đã bị tách khỏi gia đình.

279.  nếu không thể giữ lại trẻ em trong gia đình gốc của mình, cũng có thể có người họ hàng 
của gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em188. việc tìm gia đình họ hàng nuôi dưỡng trẻ em không được 
kéo dài một cách vô ích thời gian trẻ em phải sống tập trung ở cơ sở nuôi dưỡng.

6.2.5 Triển khai các chương trình bảo toàn gia đình

280.  để xác định loại chương trình nào giúp đỡ bảo toàn hoặc tái đoàn tụ gia đình, các nước 
có thể nghiên cứu các hệ thống và chương trình đã được thiết lập ở các nước khác. Phụ lục 4 có 
danh mục và bản mô tả vắn tắt một số chương trình bảo toàn gia đình, chẳng hạn hỗ trợ trong 
trường hợp bạo lực gia đình, hỗ trợ trong trường hợp nghiện ngập ma túy, cho vay vốn các doanh 
nghiệp nhỏ và khởi nghiệp doanh nghiệp.

6.2.6 Cung cấp dịch vụ

281.  Sau khi xác định được các dịch vụ cần cung cấp cho các gia đình, nhà nước cần chỉ định 
chủ thể có khả năng và cần phải cung cấp các dịch vụ này, cũng như cơ chế thực hiện và phương 
thức tài trợ.

6.2.7 Các nguồn lực khác

282.  nếu không có các chương trình tập trung, thì có thể có các chương trình hỗ trợ đơn lẻ đối 
với một vài bộ phận dân cư, do nhiều bộ ngành giám sát189.

283.  một số nước yêu cầu các tổ chức con nuôi và các trại trẻ mồ côi tư nhân cung cấp dịch vụ bảo 
toàn và tái đoàn tụ gia đình. các tổ chức tư nhân thường có nguồn lực tài chính dồi dào hơn để triển khai 
chương trình và có đội ngũ nhân viên có chất lượng và có kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực dịch vụ xã hội.
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6.2.8 Thỏa thuận hợp tác

284.  các nước cũng có thể hướng các gia đình tới các chương trình mà các nước đã thiết lập 
hợp tác với các tổ chức quốc tế (không cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi hoặc chăm 
sóc trẻ em). chẳng hạn, có một số tổ chức phi chính phủ cho các gia đình vay vốn để giúp họ 
thành lập doanh nghiệp nhỏ nhằm cải thiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình, các tổ chức hỗ trợ 
đôi khi trợ cấp thực phẩm và trợ cấp nhà ở, cũng như các chương trình cung cấp các dịch vụ y 
tế và phẫu thuật cho người nghèo190.

6.3  giai đoạn 3: chăm sóc tạm thời và đưa vào cơ sở nuôi dưỡng 

6.3.1 Lý do chăm sóc tạm thời 

285.  có thể phải giao chăm sóc tạm thời trẻ em vì nhiều lý do khác nhau và trong một khoảng 
thời gian khác nhau. ví dụ:

• khi có sự cố khủng hoảng gia đình, cha mẹ không có khả năng chăm sóc con mình được;

• để bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng hoặc bạo lực gia đình;

• khi gia đình đang được tư vấn trong thời kỳ chờ tái đoàn tụ gia đình;

• khi trẻ em bị bỏ rơi và đang cố gắng tìm tung tích gia đình cho em;

• là biện pháp tạm thời trong quá trình xem xét việc giao chăm sóc lâu dài;

• là biện pháp tạm thời trước khi tuyên đủ điều kiện cho làm con nuôi;

• cha mẹ đã chết hoặc đã bị tòa án tuyên không đủ năng lực để chăm sóc con mình.

286.  việc chăm sóc tạm thời có thể giao cho một trung tâm hoặc một gia đình. Phải giám sát thời 
gian trẻ em được giao chăm sóc tạm thời191. Ở một số nước, trẻ em bị gia đình bỏ lại trung tâm khi 
không có đủ khả năng chăm sóc con mình. có thể, cha mẹ chỉ có ý định tạm thời gửi con vào trung 
tâm và người ta nghĩ rằng sau này cha mẹ có thể quay lại đòi con. đáng tiếc, không phải mọi trường 
hợp đều như vậy. Trẻ em bị rơi vào tình trạng bất ổn. Trung tâm, vì chờ đợi cha mẹ quay lại đón 
con, nên không làm gì để tìm một gia đình ổn định cho trẻ em và vì vậy, trẻ em phải sống ở trung 
tâm nhiều năm. khi đã biết là không thể tái đoàn tụ trẻ em với gia đình, thì cần phải tiến hành sớm 
nhất các biện pháp tìm gia đình ổn định cho trẻ em. quả thực, trong đại đa số các trường hợp, việc 
để trẻ em sống lâu dài ở trung tâm không hề đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em192.

6.3.2 Bố trí chăm sóc tạm thời

287.  một số nước chỉ cho phép các cơ quan công quyền cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời. 

190 Xem Ủy ban dịch vụ những người bạn của mỹ (aFSc), chẳng hạn, tổ chức có các chương trình dịch vụ, phát triển, công bằng xã hội và 
hòa bình trên khắp thế giới (Áp-ga-ni-xtan, cam-pu-chia, Triều Tiên, việt nam). để tìm hiểu kỹ hơn, xem <www.afsc.org/about/default.htm>. 
ngoài ra, Tổ chức cứu trợ trẻ em - Save the children triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ nhằm cung cấp dịch vụ cho các gia đình: chẳng 
hạn, ở Áp-ga-ni-xtan, Save the children hỗ trợ các gia đình, cộng đồng và điều dưỡng viên ở các trung tâm, các phòng khám, trung tâm y tế 
và bệnh viện nhằm giúp tăng cường sức khỏe cơ bản, hạnh phúc và cơ hội sống của trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, chăm sóc sức khỏe phụ nữ nuôi 
con nhỏ hoặc phụ nữ mang thai. hơn nữa Save the children triển khai chương trình tiếp cận hệ thống giáo dục thông qua việc khôi phục lại 
các trường học và huy động cộng đồng, tại những vùng xa xôi hẻo lánh và khó khăn ở hai tỉnh của Áp-ga-ni-xtan, bằng việc giúp đỡ hiệp hội 
giáo viên và hội phụ huynh, bố cũng như mẹ, khuyến học đối với các bé gái cũng như bé trai trong cộng đồng, v.v. để có thêm thông tin, xem 
<www.savethechildren.org>.
191 Bra-xin đã xây dựng một hệ thống thông tin về trẻ em và thanh thiếu niên (SiPia), một cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ việc xây dựng các 
chính sách công về quyền trẻ em ở tất cả các cấp chính quyền.
192 Xem thêm hội đồng châu Âu, khuyến nghị số 5 (2005) của hội đồng Bộ trưởng các nước thành viên về quyền của trẻ em sống trong các 
trung tâm (hội đồng Bộ trưởng thông qua ngày 16/3/2005, tại phiên họp thứ 919 của các đại diện ủy quyền của các Bộ trưởng). có thể truy 
cập tại địa chỉ <www.coe.int>.
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nhìn chung, các cơ sở chăm sóc tạm thời được nhà nước cấp ngân sách, có khi cũng nhận được 
các khoản đóng góp của các tổ chức khác để triển khai hoạt động. Ở nhiều nước, có ký kết các 
thỏa thuận với các trại trẻ mồ côi và tổ chức tư nhân tạm thời nuôi dưỡng vì thiếu nguồn tài chính 
công193. Ở một số nước khác, các tổ chức phi chính phủ được cấp phép hoạt động nuôi con nuôi 
phải có nghĩa vụ hỗ trợ một số trại trẻ mồ côi hoặc một số chương trình cụ thể.

288.  cho dù cơ quan công hay tư nhân quản lý hệ thống và các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ 
trẻ em, nhà nước vẫn phải chú ý duy trì tính thanh liêm của hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 
việc kiểm soát tài chính và hoạt động của các tổ chức chăm sóc trẻ em, cả khu vực công và tư, 
cũng như việc giao cho gia đình chăm sóc tạm thời sẽ cho phép xác định được các cơ sở này 
trực thuộc ai, ai cấp chi phí vận hành cơ bản và liệu có xung đột về lợi ích giữa các cơ quan cung 
cấp tài chính cho các dịch vụ này không.

289.  các nước nên quy định rõ trong nội luật và thủ tục trong nước việc cung cấp đủ nguồn tài 
chính cho các cơ quan và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc tạm thời, đồng thời, đảm bảo có 
sự bảo vệ thích hợp chống lại nạn bóc lột trẻ em.

6.4  giai đoạn 4: nuôi con nuôi trong nước hoặc giao chăm sóc, nuôi dưỡng  

6.4.1 Giao chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định

290.  công ước đặt ra quy định thể hiện nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước như sau:

“Chỉ có thể thực hiện biện pháp nuôi con nuôi theo quy định của Công ước[…] sau khi đã 
xem xét hết các khả năng giao chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở Nước gốc194.”   

291.  Phải quyết định giao chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định195 ngay khi nhận thấy rằng, mặc dù đã có 
nhiều cố gắng, nhưng trẻ em không thể tiếp tục sống trong gia đình gốc hoặc không có thành viên nào 
trong gia đình có thể chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. đó chính là thời điểm cần phải cố gắng để tìm cách 
giao chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở trong nước, tốt nhất là giao cho một gia đình nhận con nuôi196. 

292.  các nước phải đảm bảo việc giao trẻ em cho một gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định 
càng sớm càng đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em. Báo cáo thuyết minh công ước chỉ rõ rằng 
thừa nhận, lợi ích của việc tìm cho trẻ em một gia đình ổn định hoặc thích hợp, đoạn 3 của lời 
nói đầu công ước không phủ nhận và không loại bỏ các biện pháp khác để bảo vệ trẻ em, nhưng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu xếp một cuộc sống gia đình ổn định cho trẻ em khi không 
còn gia đình gốc197.

193 Ở gru-di-a, trẻ em được đưa vào các trung tâm nuôi dưỡng vì không có hệ thống trợ giúp thích hợp để giúp đỡ những cha mẹ không đủ 
khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục con mình. Worldvision cùng với Everychild, unicef và các Bộ lao động, y tế, giáo dục và các vấn 
đề xã hội đã thực hiện dự án đầu tiên về “Phòng ngừa tình trạng bỏ rơi trẻ em và phi tập trung hóa công tác chăm sóc trẻ em” tại gru-di-a 
(Piad). Xem trang thông tin internet của Worldvision tại địa chỉ sau:<http//meero.worldvision.org>.
194 điều 4 b).
195 Xem iSS, chẳng hạn, vì một chính sách tổng thể về bảo vệ trẻ em thiếu sự bảo vệ của cha mẹ (a global Policy for the Protection of children 
deprivied of Prental care), có thể truy cập tại địa chỉ sau: <www.iss.ssi.org>.
196 chẳng hạn như Bô-li-vi-a (Bộ luật trẻ em và thanh thiếu niên năm 1999, các điều 74 và 85); ê-cu-a-đo (Bộ luật trẻ em và thanh thiếu niên 
năm 2003, điều 153); Ấn độ (hiến chương quốc gia vì trẻ em năm 2003, điều 17 “củng cố gia đình” và hướng dẫn nuôi con nuôi từ Ấn độ 
2006, chương iv, mục 4.1, đoạn iii). Ở Phi-líp-pin (luật nuôi con nuôi quốc tế năm 1995(ra8043), điều iii, mục 7), cơ quan Trung ương phải 
bảo đảm rằng không còn khả năng cho nhận con nuôi theo quy định của Bộ luật hôn nhân gia đình và rằng nuôi con nuôi quốc tế đáp ứng lợi 
ích tốt nhất của trẻ em. để nhằm mục đích này, cơ quan Trung ương phải ban hành các chỉ thị để bảo đảm rằng đã tiến hành các biện pháp 
giao chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Phi-líp-pin trước khi cho trẻ em làm con nuôi quốc tế. Xem thêm phần trả lời câu hỏi số 4b) và 4c), Bảng 
câu hỏi năm 2005, của Xri lan-ca: để cho trẻ em làm con nuôi “trước hết giới thiệu trẻ em cho các gia đình cha mẹ nuôi ở trong nước, có đăng 
ký tại cấp tỉnh. những trẻ em bị các gia đình cha mẹ nuôi trong nước từ chối sẽ được giao cho cơ quan Trung ương. uỷ viên thử thách và 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em thuộc cơ quan Trung ương sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để ghi tên trẻ em vào danh sách ưu tiên 
cho làm con nuôi quốc tế” (Bản dịch của Ban Thường trực).
197 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 43; xem thêm cưqTE, chú thích số 8 ở trên, điều 20(3) có đề cập đến 
“sự liên tục” trong việc giáo dục trẻ em là điều tốt.
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6.4.2 Trì hoãn việc giao nuôi dưỡng, chăm sóc ổn định là không đảm bảo lợi ích tốt nhất 
của trẻ em 

293.  một hệ thống cho nhận con nuôi trong nước hoạt động tốt tạo điều kiện cho nhà nước tìm được 
gia đình ổn định cho những trẻ em đang cần có gia đình và như vậy, nhà nước đã hoàn thành trách 
nhiệm của mình. nếu không có hệ thống cho nhận con nuôi trong nước, các nước phải nghiên cứu xây 
dựng hệ thống sao cho đáp ứng hiệu quả nhất nhu cầu của trẻ em và gia đình ở nước mình và cũng cần 
biết rằng, lần đầu xây dựng hệ thống cho nhận con nuôi trong nước cần có thời gian, nguồn lực và cần 
phải xem công việc đó là một bộ phận không thể tách rời trong đề án triển khai thi hành công ước.

294.  việc không có khả năng giải quyết nuôi con nuôi ở trong nước có thể dẫn đến tình 
trạng một số nước phải dừng việc cho nhận con nuôi quốc tế cho đến khi xây dựng xong và 
vận hành được một hệ thống cho nhận con nuôi trong nước. Tuy nhiên, trì hoãn giao trẻ em 
cho gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định trong khi xây dựng và chuẩn bị thông qua một 
dự án cải cách trẻ em, trong hầu hết các trường hợp đi ngược lại nguyên tắc cơ bản "vì lợi 
ích tốt nhất của trẻ em". khi tiến hành thay đổi, nhìn chung, cần có các biện pháp tạm thời 
để có thể tìm gia đình ổn định cho những trẻ em cần có gia đình trong một thời hạn thuận lợi, 
đặc biệt là, đối với những trường hợp đã bắt đầu thủ tục tìm gia đình để giao chăm sóc nuôi 
dưỡng trẻ em. nếu không, những trẻ em đang sống trong các trung tâm trong thời gian này 
và cần thu xếp gấp một gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng có nguy cơ phải chờ đợi nhiều năm 
tại trung tâm, trừ phi được giao cho một gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định thông qua 
việc cho làm con nuôi quốc tế. vấn đề những hồ sơ chuyển tiếp (hồ sơ đã tiếp nhận trước 
khi tuyên bố tạm dừng việc cho nhận con nuôi hoặc những hồ sơ chưa giải quyết xong vào 
thời điểm công ước có hiệu lực) được đề cập tại chương 8.3.2.

295.  như vậy cũng không có nghĩa là, các nước cứ áp dụng các biện pháp tạm thời để lẩn tránh 
mãi trách nhiệm tiến hành các sửa đổi, bổ sung cần thiết. đó là một trong những lý do chính chứng 
tỏ tầm quan trọng của việc phải xây dựng chiến lược quốc gia bảo vệ trẻ em (xem Phụ lục 2). nước 
nào muốn tham gia công ước năm 1993 cũng phải chứng tỏ mong muốn tiến hành một cuộc cải 
cách dài hạn và như vậy, sẽ tránh được khả năng các nước khác tuyên bố phản đối việc tham gia 
công ước của nước mình. Tuy nhiên, nước thành viên mới không triển khai chiến lược quốc gia ở 
nước mình sẽ bị cộng đồng quốc tế thúc ép tôn trọng các nguyên tắc mà công ước đã đặt ra.

6.4.3 Thiết kế hệ thống cho nhận con nuôi trong nước

296.  Sách hướng dẫn này chỉ có thể đề cập một phần nội dung liên quan đến xây dựng hoặc 
phát triển hệ thống cho nhận con nuôi trong nước. điều đặc biệt quan trọng là, phải xây dựng 
một hệ thống đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu của trẻ em. cần phải tính đến các khía 
cạnh sau:

• làm thế nào để khuyến khích nuôi con nuôi trong nước;

• làm thế nào để chuẩn bị và cấp phép cho các gia đình nhận con nuôi; 

• Trợ cấp hay không trợ cấp tài chính cho các gia đình nhận con nuôi;  

• ai cung cấp các dịch vụ nuôi con nuôi;

• làm thế nào để ghép trẻ em với các gia đình;

297.  việc phát triển hệ thống cho nhận con nuôi trong nước rất quan trọng, nhưng có thể có 
các hình thức chăm sóc, nuôi dưỡng khác đã phổ biến ở các nước gốc cũng cần được phát triển. 
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Ở cam-pu-chia, chẳng hạn, các bậc cha mẹ hoặc các thành viên khác trong cộng đồng rất sẵn 
lòng nhận chăm sóc trẻ em mồ côi hoặc trẻ em bị bỏ rơi nhưng không muốn chính thức nhận làm 
con nuôi. các nhà sư và chức sắc phật giáo cũng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm nhỏ trẻ 
em. cách làm này khá tốt đối với những trẻ em lớn tuổi không được nhận làm con nuôi. chừng 
nào có sự ổn định cho trẻ em, những hệ thống có thể hoạt động tốt và được cả người lớn và trẻ 
em thừa nhận và chấp nhận. những cách làm tốt cần được khuyến khích và phát triển. một số 
giải pháp cụ thể ở địa phương đôi khi còn hơn cả biện pháp cho làm con nuôi trong nước.     

6.4.4 Khuyến khích cho nhận con nuôi trong nước

298.  Ở những nước có tỷ lệ nhận con nuôi trong nước thấp từ bấy lâu nay, có thể cần phải 
tiến hành công tác thông tin và tuyên truyền để giúp người dân có thể chấp nhận việc nuôi 
con nuôi về phương diện văn hóa. Ở một số nước, nuôi con nuôi không phải là sự lựa chọn 
truyền thống để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em vô gia cư. để hiểu được sự cần thiết phải có 
các gia đình cha mẹ nuôi, có thể phải thay đổi thái độ của công chúng. nhiều nước đã thành 
công bằng việc làm cho người dân ý thức được rằng nuôi con nuôi có lợi cho cả trẻ em và 
gia đình, thông qua việc tuyên truyền công khai, các chiến dịch báo chí và sự tham gia tích 
cực của các đội ngũ cán bộ nhà nước ở địa phương, các vùng và trên phạm vi cả nước198.

299.  điều quan trọng là khi xây dựng hệ thống cho nhận con nuôi trong nước, các nước cần 
xác định được những yếu tố gây trở ngại cho việc nhận con nuôi trong nước và làm thế nào để 
khuyến khích các gia đình nhận trẻ em làm con nuôi. 

6.4.5 Chuẩn bị và cho phép nhận con nuôi cho các gia đình

300.  Sau khi đã xác định được các gia đình có khả năng nhận con nuôi, cần phải quy định một 
thời gian nhất định để tư vấn và chuẩn bị cho những gia đình muốn nhận con nuôi trước khi cho 
phép nhận con nuôi cho các gia đình. cần phải đánh giá199 khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 
em của các cha mẹ nuôi tương lai.   

301.  các nước cần phải có các thủ tục và quy định các tiêu chí để đánh giá khả năng và điều kiện 
nhận con nuôi của các gia đình nhận con nuôi trong nước. có thể đánh giá và chuẩn bị cho các cha 
mẹ nuôi trong nước trên cơ sở các tiêu chí tương đương tiêu chí đánh giá trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
quốc tế200. có thể học hỏi kinh nghiệm và mô hình của các nước khác về vấn đề này.

302.  điều quan trọng là nhà nước phải xác định rõ cơ quan nào có đủ năng lực và thẩm quyền 
để chuẩn bị cho các gia đình nhận con nuôi.

6.4.6 “Ghép” trẻ em với gia đình

303.  một trong những khó khăn của quá trình xây dựng hệ thống hữu hiệu cho nhận con nuôi trong 
nước chính là xác định xem làm như thế nào để “ghép” những trẻ em cần có một gia đình đủ điều kiện 
cho làm con nuôi với những gia đình đã có giấy phép cho nhận con nuôi. Thông thường, chính quyền địa 
phương cho phép nhận con nuôi đối với các gia đình và họ cũng cố gắng thực hiện việc ghép trẻ với gia 

198 Xem Phi-líp-pin (quy định về nuôi con nuôi trong nước năm 1998 (ra 8552), điều 1, mục 2(c) (iv,v và vi ) và các chiến dịch tuyên truyền của 
cơ quan Trung ương chi-lê (SEnamE), xem <www.sename.cl>.
199 chẳng hạn, ca-na-da (cô-lôm-bi-a Britanique), cần đánh giá gia đình cha mẹ nuôi (quy định về nuôi con nuôi, mục 3); đan mạch, xem xét và chuẩn 
bị cho cha mẹ nuôi tương lai (luật nuôi con nuôi, luật hợp nhất số 928, ngày 14/9/2004) và nghị định hướng dẫn thực hiện việc phê duyệt hồ sơ của 
cha mẹ nuôi); i-ta-li-a (quy định điều kiện quan hệ ổn định giữa cha và mẹ nuôi tương lai trước khi nhận con nuôi) (luật số 149, ngày 28/3/2001, điều 6).
200 Xem cưqTE, chú thích số 8 ở trên, điều 21 c). Xem phần trả lời câu hỏi số 4(g), Bảng câu hỏi năm 2005: ca-na-da (cô-lôm-bi-a-
Britanique): thủ tục đánh giá khả năng và điều kiện nhận con nuôi của các gia đình được quy định tại phần 3 của quy định về nuôi con nuôi; 
đan mach: “để đảm bảo và tăng cường bảo vệ trẻ em được cho làm con nuôi, phải đánh giá mọi cha, mẹ nuôi tương lai và hầu hết cha mẹ 
nuôi tương lai phải tham dự lớp tập huận bắt buộc về nuôi con nuôi trước khi nhận con nuôi từ nước ngoài” (Bản dịch của Ban Thường trực). 
ngoài ra, luật đan mạch có quy định cần phải điều tra cha mẹ nuôi tương lai trong 3 giai đoạn.
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đình tại chính địa phương201. Tuy nhiên, nếu không tìm được gia đình nào ở địa phương thích hợp với trẻ 
em, các nước phải xác định làm thế nào để tìm các gia đình cha mẹ nuôi ở các vùng khác cho trẻ em. 

304.  để làm việc đó, nhiều nước có một hệ thống đăng ký202. có một cơ quan có thẩm quyền 
quản lý tập trung danh sách tất cả trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi và tất cả các gia đình 
đủ điều kiện nhận con nuôi trên phạm vi cả nước. nếu các chính quyền địa phương không có 
được gia đình thích hợp cho trẻ em, thì trẻ em đó sẽ được giao cho một gia đình cha mẹ nuôi ở 
một vùng khác. việc đăng ký như trên cũng có thể chỉ rõ danh sách trẻ em có thể cho làm con 
nuôi quốc tế khi không tìm được gia đình nào thích hợp với trẻ em ở trong nước203.

305.  Trước khi tiến hành việc cho nhận con nuôi quốc tế và nhằm tăng cường ý thức tích cực 
thực hiện nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước,  nhiều nước tiến hành các thủ tục 
đảm bảo đã nỗ lực thực hiện các biện pháp giao trẻ em cho các gia đình trong nước chăm sóc. 
cơ chế thông thường là quy định ưu tiên giải quyết cho làm con nuôi trong nước trong một thời 
hạn nhất định hoặc cho đến khi kết thúc một số thủ tục nhất định204.

306.  Tuy nhiên, việc trì hoãn cho nhận con nuôi quốc tế nhằm mục đích tuân thủ trình tự thủ tục 
hành chính một cách tùy tiện không phải khi nào cũng đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em. Ở một 
số nước gốc có số lượng trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi vượt xa số gia đình trong nước có 
đủ khả năng nhận con nuôi, nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước vẫn được đảm bảo 
“sau khi đã xem xét các khả năng giao chăm sóc thay thế ở trong nước” và rõ ràng là không có gia 
đình nào trong nước phù hợp để nhận nuôi trẻ em. nguyên tắc ưu tiên tìm gia đình chăm sóc thay 
thế ở trong nước không đòi hỏi bất kỳ một thời hạn nào và bất kỳ thủ tục nào.

6.4.7 Cung cấp dịch vụ

307.  khi xây dựng hệ thống cho nhận con nuôi trong nước, cần xác định các dịch vụ cần thiết 
trong lĩnh vực nuôi con nuôi, cơ quan nào sẽ cung cấp các dịch vụ này và bằng cách nào. cung 
cấp các dịch vụ về nuôi con nuôi đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu về công tác xã hội, nhất 
là khi đánh giá để xác định cha mẹ nuôi có đủ điều kiện nhận con nuôi, cấp phép nhận con nuôi 
cho họ và khi tiến hành “ghép” trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi.

308.  một số nước chấp nhận sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ thuộc khu vực tư nhân 
205. những nhà cung cấp dịch vụ này có thể có kiến thức và đội ngũ nhân viên phù hợp để đánh 
giá và chuẩn bị cho các gia đình và giám sát việc giao trẻ em cho gia đình chăm sóc. điều quan 
trọng là phải giao cho các cơ quan công quyền giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân để 
đảm bảo tuân thủ chuẩn mực và chất lượng dịch vụ phù hợp.

201 luật số 19.620 của chi-lê quy định chỉ có thể giải quyết cho trẻ em làm con nuôi những người không thường trú ở chi-lê, nếu không có cặp 
vợ chồng chi-lê nào hoặc cặp vợ chồng nước ngoài nào thường trú tại chi-lê, có đủ điều kiện nhận con nuôi và muốn nhận trẻ em đó làm con 
nuôi. Xem thêm Ấn độ, hướng dẫn nhận con nuôi từ Ấn độ năm 2006, (mục 3.4), chỉ rõ sự cần thiết “khuyến khích và tăng cường việc giao 
trẻ em cho các gia đình thường trú tại Ấn độ chăm sóc theo hình thức nhận con nuôi hoặc nhận giám hộ” (Bản dịch của Ban thường trực).
202 Ở Bra-xin chẳng hạn (luật năm 1990 về trẻ em và thanh thiếu niên); Bun-ga-ri (Pháp lệnh số 3 ngày 16/9/2003 về điều kiện và thủ tục đồng ý cho người 
nước ngoài nhận trẻ em Bun-ga-ri làm con nuôi, mục iii); chi-lê (luật số 19.620/1999 về nuôi con nuôi, điều 5); lát-vi-a (quy định số 111 của hội đồng Bộ 
trưởng, ngày 11/3/2003, điều 3); lít-va (nghị quyết số 1422, ngày 10/9/2002 về Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại cộng hòa lít-va và điều 3.219 Bộ luật dân sự).
203 Ở lít-va, việc cho trẻ em làm con nuôi trước hết phải ưu tiên cho cộng đồng người lít-va. Thủ tục quy định cụ thể rằng, các tổ chức phúc 
lợi ở địa phương cấp vùng hoặc cấp xã trước hết phải cố gắng tái đoàn tụ trẻ em với gia đình gốc hoặc gia đình họ hàng. nếu không được 
như vậy, có thể cho trẻ em làm con nuôi trong nước hoặc giao cho một gia đình lít-va chăm sóc, nuôi dưỡng. nếu không tìm được gia đình 
nào phù hợp cho trẻ em trên phạm vi cả nước, thì tổ chức con nuôi xem danh sách đăng ký nhận con nuôi để tìm gia đình nước ngoài phù hợp 
cho trẻ em. Ở mông cổ (Bộ luật gia đình, điều 56), cũng có danh sách trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi ở địa phương và ở trung ương.
204 Bun-ga-ri (Pháp lệnh số 3 ngày 16/9/2003 về điều kiện và thủ tục đồng ý cho người nước ngoài nhận trẻ em Bun-ga-ri làm con nuôi, điều 
20); Phi-líp-pin (quy định về nuôi con nuôi trong nước năm 1998 (ra 8552); chi-lê (luật số 19.620/1999 về nuôi con nuôi, điều 12); ở Bê-la-
rút, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch không có quan hệ họ hàng chỉ được nhận trẻ em làm con nuôi 06 tháng sau khi trẻ em đã 
được ghi tên vào danh sách cần tìm gia đình thay thế. Xem phần trả lời Bảng câu hỏi năm 2000.
205 Phi-líp-pin (quy định về nuôi con nuôi trong nước năm 1998 (ra 8552), điều 1, mục 3h): “Tổ chức chịu trách nhiệm giao nhận chăm sóc trẻ 
em là tổ chức được Bộ cấp phép cung cấp tất cả các dịch vụ bảo trợ trẻ em, kể cả việc tiếp nhận hồ sơ xin nhận con nuôi, đánh giá điều kiện 
nhận con nuôi và điều tra gia cảnh gia đình xin nhận con nuôi” (Bản dịch của Ban Thường trực).
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chưƠng 7 - ThỦ TỤc chO nhẬn cOn nUÔI QUốc TẾ 
ThEO cÔng ước  

309.  lời nói đầu của công ước đặt ra nguyên tắc:

"Nuôi con nuôi quốc tế có thể có lợi thế là tìm được một gia đình ổn định cho trẻ em không 
tìm được một gia đình thích hợp tại Nước gốc của mình206.”

310.  nhằm khuyến khích các cách thực hiện tốt, cần thực hiện nguyên tắc ưu tiên chăm sóc 
thay thế ở trong nước nói tại chương 2, các nguyên tắc chung của công ước, các thủ tục và 
hướng dẫn về việc xem xét các giải pháp trong nước nêu ở các chương trên, trước khi tiến hành 
thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế, chủ đề của chương này. cần nhấn mạnh tầm quan trọng của 
hàng loạt sự kiện xảy ra đối với trẻ em  dẫn đến việc cho nhận con nuôi quốc tế.    

7.1  Thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế

311.  khi đã xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi và đã cân nhắc hết các khả năng 
giới thiệu trẻ em ở nước gốc, thì cơ quan Trung ương hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác có 
thể quyết định rằng cho con nuôi quốc tế đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em207.

312.  những yêu cầu về mặt thủ tục đối với mỗi trường hợp cho nhận con nuôi quốc tế theo 
công ước này được quy định tại các điều từ 14 đến 22 công ước (chương iv).

những quy định này mang tính chất bắt buộc và phải được thực hiện đối với mọi trường hợp 
cho nhận con nuôi, bao gồm cả trường hợp cho nhận con nuôi giữa những người có quan hệ họ 
hàng. Trong chương này, khi đề cập đến chức năng của "cơ quan Trung ương", trừ khi có cách 
diễn đạt khác, có nghĩa là bao gồm cả các cơ quan công quyền hoặc tổ chức được cấp phép quy 
định tại điều 22(1), hoặc những tổ chức hay cá nhân được tham gia thủ tục (không thông qua 
thủ tục cấp phép) quy định tại điều 22(2). Tuy nhiên, các chủ thể này phải được chỉ định theo quy 
định tại các điều 13 và 22 trước khi có thể thực hiện một số chức năng của cơ quan Trung ương.

313.  Báo cáo thuyết minh công ước đã lý giải rằng:

"Chương IV tập trung vào việc quy định một thủ tục để bảo vệ lợi ích cơ bản của tất cả các 
bên liên quan đến việc cho nhận con nuôi quốc tế, đặc biệt là trẻ em, cha mẹ đẻ và cha mẹ 
nuôi tương lai. Vì vậy, cần phải quy định những biện pháp đảm bảo quan trọng để bảo vệ 
những lợi ích này, nhưng đồng thời cũng phải nỗ lực để đơn giản hoá các thủ tục hiện hữu 
và tạo cơ hội tối đa để tìm gia đình phù hợp cho trẻ em vô gia cư ở một Nước ký kết khác[...]. 
Đã có sự đồng thuận đối với “tính chất bắt buộc” của các quy định tại Chương IV[...]Vì vậy, 
các quy định này phải được áp dụng đối với mọi trường hợp cho nhận con nuôi"208.

314.  việc chương iv bắt đầu, tại các điều 14 và 15, bằng một thủ tục liên quan đến cha mẹ 
nuôi tương lai (chứ không phải là trẻ em) không có nghĩa rằng đó là một lựa chọn ưu tiên hay sắp 
xếp theo thứ tự thời gian của thủ tục cho nhận con nuôi, có nghĩa là bắt đầu bằng việc nhận hồ 
sơ của cha mẹ nuôi trước và sau đó là tìm kiếm trẻ em có thể cho làm con nuôi. ngược lại, lợi 
ích tốt nhất của trẻ em luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, như Sách hướng dẫn này đã nhấn mạnh 
ngay từ những nguyên tắc đầu tiên trong chương 2 và xuyên suốt các chương tiếp theo.

315.  đáng tiếc rằng sự ưu tiên này không phải khi nào cũng được ghi nhận trong thực tế và có khi 

206 Xem lời nói đầu công ước, đoạn 3.
207 điều 4 b).
208  Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, các đoạn 282 và 283.
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người ta nghiêng về nhu cầu tìm trẻ em cho cha mẹ nuôi hơn là nhu cầu tìm một gia đình thích hợp cho 
trẻ em. không nên chờ đợi việc nước gốc tiếp nhận một số lượng lớn hồ sơ của cha mẹ nuôi tương 
lai để rồi sau đó phải chịu sức ép của cha mẹ nuôi tương lai để ưu tiên giải quyết hồ sơ của họ209. 

316.  lý tưởng nhất là, khi ưu tiên lợi ích tốt nhất của trẻ em, cơ quan có thẩm quyền của nước 
gốc cần thực hiện các biện pháp giao chăm sóc ổn định và đặc biệt là xác định xem trẻ em có đủ 
điều kiện cho làm con nuôi hay không và có cần cho làm con nuôi quốc tế hay không. Sau đó, 
nước nhận có thể được thông báo về những đối tượng trẻ em cần có gia đình trước khi được đề 
nghị nộp hồ sơ của cha mẹ nuôi tương lai phù hợp với những trẻ em này210. nước gốc nào “đảo 
ngược được chiều hướng” hồ sơ như vậy sẽ đặt trẻ em vào trung tâm của thủ tục cho nhận con 
nuôi quốc tế211. (Xem thêm chương 10.4 của Sách hướng dẫn này về ngăn ngừa tình trạng nước 
nhận hoặc các tổ chức được cấp phép gây sức ép đối với nước gốc).

7.1.1 Tóm tắt thủ tục quy định tại Chương IV của Công ước 

317.  cha mẹ nuôi tương lai phải nộp hồ sơ cho cơ quan Trung ương của nước nơi họ thường 
trú212. nếu cơ quan Trung ương thấy cha mẹ nuôi đó đủ điều kiện và phù hợp để nhận con nuôi 
thì họ sẽ lập báo cáo về cha mẹ nuôi và gửi cho cơ quan Trung ương của nước gốc213. công 
ước ngầm định rằng pháp luật và thủ tục của nước nơi cha mẹ nuôi thường trú quy định các tiêu 
chí đánh giá điều kiện  nhận con nuôi của họ. việc đánh giá sẽ do những nhà chuyên môn có đủ 
năng lực và trình độ phù hợp thực hiện.

318.  cơ quan Trung ương của nước gốc phải có sổ đăng ký danh sách trẻ em đủ điều kiện 
cho làm con nuôi quốc tế. cơ quan Trung ương thực hiện “ghép” trẻ em đủ điều kiện cho làm con 
nuôi với cha mẹ nuôi có các điều kiện và năng lực phù hợp nhất với nhu cầu của trẻ em đó. công 
ước hàm ý rằng, pháp luật và thủ tục của nước gốc quy định các tiêu chí để xác định trẻ em “đủ 
điều kiện cho làm con nuôi".

319.  nếu xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi, cơ quan Trung ương của nước gốc lập 
một báo cáo về trẻ em, đảm bảo đã có các ý kiến đồng ý theo quy định, ghép trẻ em với cha mẹ nuôi 
phù hợp và kiểm tra việc giới thiệu trẻ em đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em214. Sau đó, cơ quan 
Trung ương của nước gốc chuyển báo cáo về trẻ em cho cơ quan Trung ương của nước nhận215. 
cơ quan Trung ương của nước nhận phải đảm bảo rằng, cha mẹ nuôi tương lai đồng ý với việc 
giới thiệu đó216, và có thể, nếu cần thiết, thì phê duyệt việc thu xếp hoặc dự kiến giao nhận đó217. 
khi hai cơ quan Trung ương đã đồng ý rằng việc cho nhận con nuôi có thể được tiếp tục hoàn tất218 

và trẻ em được phép nhập cảnh và thường trú ở nước nhận219, thì có thể giao trẻ em cho cha mẹ 
nuôi tương lai, và việc cho nhận con nuôi được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật của 
nước gốc. nếu việc cho nhận con nuôi phải được hoàn tất ở nước gốc theo quy định tại điều 28, 
thì các thủ tục pháp lý, bao gồm cả thủ tục tư pháp, đối với việc cho nhận con nuôi phải được hoàn 
tất trước khi trẻ em được phép rời khỏi nước gốc.

209 Xem phần trả lời các câu hỏi từ số 4(g) đến 4(i), 6,16,17 và 19, Bảng câu hỏi năm 2005 của SSi/cir.
210 Porto alegre ở Bra-xin đã đạt được mục tiêu này. Xem SSi/cir, Xã luận: “vì lợi ích của trẻ em, cung nào cho cầu nào?”, nguyệt san số 65, 
tháng 3/2004.
211 Xem SSi/cir, “Bra-xin: đảo ngược dòng chảy hồ sơ, kinh nghiệm tôn trọng quyền của trẻ em và đạo đức trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc 
tế”, nguyệt san số 6, tháng 6/2005.
212 điều 14.
213 điều 15
214 điều 16(1).
215 điều 16(2).
216  điều 17 a).
217 điều 17(b).
218 điều 17(c).
219 điều 17(d).
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7.1.2 Tránh mọi sự chậm trễ không cần thiết

320.  khác với những công ước la hay khác220, công ước năm 1993 không áp đặt bất kỳ 
thời hạn nào đối với việc giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, việc chậm trễ khá phổ biến và khó có thể 
tránh khỏi vì những lý do khách quan, chẳng hạn như những khó khăn thực tế ở nước gốc. Xem 
chương 7.2.1, Xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi. có những chậm trễ có thể tránh 
được có thể phát sinh từ việc chưa có trả lời hoặc chưa có văn bản phúc đáp của các cơ quan 
Trung ương hoặc các tổ chức được cấp phép. khóa họp đặc biệt năm 2005 đã nhất trí rằng 
không nên có những chậm trễ không cần thiết, nhưng cần có một thời hạn nhất định để thực hiện 
những công việc xác minh thông thường trong quá trình chuẩn bị cho nhận con nuôi để có quyết 
định đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em.

321.  khóa họp đặc biệt đã khuyến nghị như sau:

"Khóa họp đặc biệt lưu ý các Nước ký kết về nghĩa vụ của họ, theo quy định tại Điều 35, là phải 
hành động một cách nhanh chóng trong quá trình giải quyết việc cho nhận con nuôi và đặc 
biệt lưu ý tránh những chậm trễ không cần thiết trong việc tìm gia đình ổn định cho trẻ em221.

Khóa họp đặc biệt khuyến nghị sử dụng cơ chế liên lạc linh hoạt và có hiệu quả, có tính đến 
những tiến bộ công nghệ hiện có222."

7.2  Trẻ em

322.  chương 7.2 mô tả thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế ở nước gốc, liên quan đến trẻ em.

7.2.1 Xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi (Điều 4a)

323.  để việc cho nhận con nuôi hoàn tất, các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc trước đó 
phải xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi. điều 16 quy định rằng, chỉ được ghép trẻ em 
với gia đình cha mẹ nuôi nếu cơ quan Trung ương đã xác nhận trẻ em có đủ điều kiện cho làm 
con nuôi223. quy định này chứng tỏ thủ tục cho nhận con nuôi quốc tế liên quan trực tiếp với một 
chuỗi thủ tục đề cập ở các chương trước liên quan đến việc đưa trẻ em vào hệ thống bảo vệ trẻ 
em và xem xét hoặc cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ gia đình và cho nhận con nuôi 
trong nước.

324.  điều kiện cho trẻ em làm con nuôi được xác định theo pháp luật và thủ tục của nước 
gốc224. điều căn bản là luật và các thủ tục thực hiện phải xem xét một cách thỏa đáng các tiêu chí 
pháp lý, cũng như y tế, tâm lý và xã hội225 liên quan đến điều kiện cho làm con nuôi. để xác định 
trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi226, cần phải thực hiện những thủ tục cụ thể nào, để xác định 
trẻ em bị bỏ rơi, chẳng hạn, hoặc xác nhận đã có kế hoạch thực hiện biện pháp giao nhận chăm 
sóc ổn định.

325.  Thực hiện tốt công ước đối với nước gốc có nghĩa là phải chỉ định rõ trong các văn 
bản hướng dẫn thi hành công ước cơ quan nào có thẩm quyền (theo quy định tại điều 4a) 

220 công ước la hay năm 1980 về các khía cạnh dân sự của việc bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia, điều 11; công ước la hay năm 2007 về thủ 
tục thu nộp quốc tế đối với nghĩa vụ trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em và các thành viên khác của gia đình, điều 12.
221 khuyến nghị số 14.
222 khuyến nghị số 16.
223 điều 16 (1).
224 vấn đề này sẽ được đề cập chi tiết hơn tại chương 8.6.2.
225 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 119. Ở Buốc-ki-na Pha-xô, nếu con nuôi trong nước được ưu tiên, thì cũng 
có rất ít gia đình trong nước nhận con nuôi vì lý do văn hóa-xã hội. Trẻ em chỉ đủ điều kiện cho làm con nuôi nếu là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị 
mồ côi hoặc cha mẹ đẻ đã viết giấy đồng ý cho làm con nuôi. Xem phần trả lời Bảng câu hỏi năm 2000.
226 an-đô-ra (luật ngày 21/3/1996, điều 8-10); ê-cu-a-đo (Bộ luật trẻ em và thanh thiếu niên năm 2003, điều 158); lít-va (Bộ luật dân sự, điều 
3.209). để có cái nhìn tổng thể, xem phần trả lời câu hỏi số 4(c), Bảng câu hỏi năm 2005.
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xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi, cũng như những tiêu chí để làm căn cứ xác 
định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi. việc xác nhận gia đình sinh học không thể chăm 
sóc được trẻ em và việc đánh giá rằng trẻ em sẽ được hưởng lợi trong môi trường gia đình 
sẽ quyết định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi về phương diện tâm lý-xã hội. điều kiện 
cho làm con nuôi về phương diện tâm lý-xã hội bổ sung điều kiện pháp lý tạo cơ sở để chấm 
dứt quan hệ cha mẹ và con cái với cha mẹ đẻ, theo đúng các thể thức quy định của pháp luật 
của nước gốc227.   

326.  Trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì cần tiến hành điều tra kỹ càng về lai lịch và nguồn 
gốc của trẻ em, đồng thời phải nỗ lực bằng mọi biện pháp, tìm lại gia đình của trẻ em để có thể 
tái đoàn tụ gia đình cho trẻ em228.

đối với những trẻ em mồ côi cũng phải có một quy trình giống như vậy. Phải hạn chế đến mức tối 
thiểu thời hạn điều tra lai lịch của trẻ em và quyết định việc thu xếp chăm sóc ổn định cho trẻ em. 
luôn luôn cần phải tìm được biện pháp cân bằng giữa bảo vệ trẻ em (bằng việc duy trì quan hệ 
gia đình) và quyết định vì lợi ích tốt nhất của trẻ em (chẳng hạn như không để mặc trẻ em sống 
vô thời hạn ở trung tâm nuôi dưỡng) và rút ngắn quy trình hành chính và thủ tục để tạo điều kiện 
cho trẻ em được sống trong một gia đình ổn định càng sớm càng tốt (xem thêm chương 7.1.2: 
Tránh mọi sự chậm trễ không cần thiết).

327.  Trong trường hợp cha mẹ tự nguyện từ bỏ con, thì điều quan trọng là phải đảm bảo rằng 
quyết định từ bỏ con để cho làm con nuôi không phải vì bị sức ép bất hợp pháp nào hoặc đổi lại 
cha mẹ được đền bù một khoản tài chính229. Trong mọi trường hợp, thông tin về lai lịch và nguồn 
gốc của trẻ em cần phải được thể hiện trong báo về trẻ em theo quy định tại điều 16(1) a).

328.  Tuy nhiên, không phải mọi trẻ em không có sự bảo vệ của cha mẹ đều đủ điều kiện cho 
làm con nuôi. các yếu tố liên quan đến độ tuổi hoặc sức khỏe có thể dẫn đến tình trạng trẻ em 
không đủ điều kiện cho làm con nuôi. Tuy nhiên, nguyên tắc cơ bản không phân biệt đối xử về 
nguồn gốc, chủng tộc hoặc khuyết tật, chẳng hạn, cần phải được các nước tôn trọng khi xem 
xét có hay không có các yếu tố hoặc điều kiện (độ tuổi, sức khỏe, v.v) dẫn đến tình trạng trẻ em 
không đủ điều kiện cho làm con nuôi230.

329.  Trẻ em cần được tuyên đủ điều kiện cho làm con nuôi trước khi ghép trẻ em với cha mẹ 
nuôi. mặc dù điều này là hiển nhiên và thường được quy định trong pháp luật về nuôi con nuôi 
của mỗi nước nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng ngược lại: có một số hệ thống cho phép cha 
mẹ nuôi tìm hiểu thông tin về trẻ em “có thể cho làm con nuôi”, trước khi trẻ em được tuyên bố 
đủ điều kiện cho làm con nuôi, và thậm chí có trường hợp trước khi có giấy đồng ý cho trẻ em 
làm con nuôi. 

cách thực hiện này, cho dù có chủ ý tốt, hoặc vì lý do tài chính hoặc vật chất thì cũng dẫn đến sự 
lạm dụng và trái ngược với thủ tục quy định của công ước. việc được thông tin về trẻ em đã được 
tuyên bố đủ điều kiện cho làm con nuôi là một vấn đề hoàn toàn khác và được công ước cho phép.

330.  danh sách trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi nên được quản lý tập trung tại một cơ 

227 SSi/cir, hướng dẫn về đạo đức: quyền của trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi quốc tế - cơ sở đạo đức.
228 Xem phần trả lời câu hỏi số 4(c), Bảng câu hỏi năm 2005: Pe-ru (luật về thủ tục giải quyết cho những trẻ em đã được tòa án tuyên bị bỏ rơi 
làm con nuôi), nhiệm vụ xác minh lai lịch và nguồn gốc của trẻ em được giao cho cơ quan điều tra thực hiện thủ tục xác minh tình trạng pháp lý 
của trẻ em bị bỏ rơi; ru-ma-ni (luật số 272/2004 và luật số 273/2004). Xem thêm Ấn độ (hướng dẫn cho nhận con nuôi từ Ấn độ năm 2006, 
chương v, mục 5.5, đoạn 2); Phi-líp-pin (quy định về nuôi con nuôi trong nước năm 1998, (ra 8552), điều ii, mục 5).
229 Pháp luật của nhiều nước có quy định các biện pháp này, chẳng hạn ở cô-lôm-bi-a (Bộ luật trẻ em và thanh thiếu niên năm 1999, điều 60); 
ở goa-tê-ma-la (luật nuôi con nuôi năm 2007, điều 35 d); ở Ấn độ (hướng dẫn cho nhận con nuôi từ Ấn độ năm 2006, chương v, mục 5.7).
230 Xem cưqTE, chú thích số 8 ở trên, điều 2(1).
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quan đăng ký dữ liệu tập trung231.  cần chú ý theo dõi thời hạn ghi tên trẻ em trong danh sách 
hoặc sổ đăng ký này. những trẻ em đã có tên trong danh sách từ lâu thì sẽ được ưu tiên trong 
việc tìm gia đình ổn định cho trẻ em. 

331.  một vấn đề có thể đặt ra liên quan đến vai trò của toà án ở nước nhận trong việc phán quyết 
cuối cùng về nuôi con nuôi. Trong trường hợp này, toà án áp dụng pháp luật trong nước để xác 
định trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi trước khi ra phán quyết cuối cùng về nuôi con nuôi. Xét về lý 
thuyết, toà án có thể kết luận rằng trẻ em không đủ điều kiện làm con nuôi theo nội luật của nước 
mình (bao gồm các quy phạm tư pháp quốc tế) và không thể phán quyết về việc nuôi con nuôi ngay 
cả khi trẻ em đã được nước gốc tuyên bố đủ điều kiện làm con nuôi. hy vọng rằng, trước khi tiến 
hành thủ tục nuôi con nuôi thì nước nhận đã thông báo mọi hạn chế trong nội luật của mình để mọi 
khiếm khuyết có thể phát sinh về thủ tục hoặc mọi cản trở đối với việc nhận con nuôi sẽ được nhận 
biết ở nước nhận trước khi đến giai đoạn cuối cùng của thủ tục cho nhận con nuôi. công ước quy 
định rõ ràng tại điều 4 rằng nước gốc có thẩm quyền xác định trẻ em thường trú ở nước mình đủ 
điều kiện cho làm con nuôi. quyết định này được ban hành theo quy định nội luật của nước gốc.

Tuy nhiên, nước nhận có thể có các tiêu chí khác về điều kiện làm con nuôi của trẻ em và không 
nên giới thiệu hoặc tiến hành thủ tục cho trẻ em làm con nuôi ở nước này đối với trường hợp trẻ 
em không đáp ứng những tiêu chí theo quy định của nước nhận. có thể tìm thấy giải pháp trong 
điều 17 c) của công ước, theo đó, không thể tiếp tục thủ tục cho nhận con nuôi nếu không thỏa 
mãn các yêu cầu của công ước này và pháp luật của mỗi nước.

332.  việc nước nhận và nước gốc có các tiêu chí khác nhau về điều kiện cho trẻ em làm con 
nuôi không trái với công ước. Tình huống này tương tự tình huống liên quan đến cha mẹ nuôi 
tương lai, khi chấp nhận việc nước nhận và nước gốc áp dụng các tiêu chí khác nhau để xác 
định việc đủ điều kiện nhận con nuôi của cha mẹ nuôi tương lai. cơ quan có thẩm quyền của 
nước nhận cần đảm bảo rằng cha mẹ nuôi tương lai đáp ứng các điều kiện của nước gốc trước 
khi gửi hồ sơ của cha mẹ nuôi đến nước đó. về phần mình, nước gốc cũng cần đảm bảo rằng 
hồ sơ của cha mẹ nuôi cũng đáp ứng được các điều kiện của nước mình trước khi cho phép tiếp 
tục tiến hành thủ tục nhận con nuôi. cách tiếp cận như vậy cũng được áp dụng đối với vấn đề 
xác định điều kiện cho trẻ em làm con nuôi. nếu cần, nước nhận có thể từ chối cho phép nhận 
con nuôi quốc tế đối với trẻ em không đủ điều kiện làm con nuôi theo quy định của nước nhận.

333.  Tầm quan trọng của việc tuyên bố đủ điều kiện cho làm con nuôi và những khó khăn có 
thể phát sinh khi thực hiện không đúng hoặc không thống nhất các quy định của công ước cho 
thấy rất cần phải đào tạo tập huấn về những thủ tục của công ước la hay cho thẩm phán, cán 
bộ tư pháp và công chức hành chính tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi quốc tế. đã có ý kiến 
cho rằng, thẩm phán địa phương ở nước gốc thường không hiểu công ước la hay và có thể giải 
quyết việc nuôi con nuôi quốc tế như nuôi con nuôi trong nước. Tương tự như vậy, thẩm phán ở 
nước nhận cũng cần được đào tạo tập huấn về nuôi con nuôi quốc tế và thủ tục của công ước 
la hay để tránh lạm dụng công ước, một cách cố ý hoặc không cố ý.

7.2.2 Đảm bảo đã có những ý kiến đồng ý theo quy định  

334.  các cơ quan Trung ương và các tổ chức được cấp phép phải được đảm bảo rằng đã có 

231 Xem trường hợp a-déc-bai-gian, chẳng hạn (Thủ tục đăng ký trẻ em không có sụ chăm sóc của cha mẹ và trẻ em đủ điều kiện cho làm con 
nuôi, thủ tục đăng ký người có nguyện vọng nhận con nuôi, thủ tục đăng ký người nước ngoài và người không quốc tịch có nguyện vọng nhận 
trẻ em a-déc-bai-gian làm con nuôi, Pháp lệnh của hội đồng Bộ trưởng số 172 ngày 20/9/2000); ở Bun-ga-ri (Bộ luật gia đình, điều 136 a)  
đoạn 2.7 và Pháp lệnh số 3 về điều kiện thủ tục đồng ý cho người nước ngoài nhận trẻ em Bun-ga-ri làm con nuôi, ngày 16/9/2003, mục iii); 
lít-va (Bộ luật dân sự, điều 3.219 “đăng ký nuôi con nuôi”) và nghị quyết số 1422, ngày10/9/2002 về thủ tục đăng ký nuôi con nuôi tại cộng 
hòa lít-va); xem thêm trả lời câu hỏi số 4(c), Bảng câu hỏi năm 2005 của Xri lan-ca.
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những ý kiến đồng ý theo quy định. điều 16(2) quy định rằng, bằng chứng của sự đồng ý phải 
được chuyển cho cơ quan Trung ương của nước nhận. điều 17c) yêu cầu rằng, cả hai cơ 
quan Trung ương phải được bảo đảm rằng, các yêu cầu của công ước đã được đáp ứng, trước 
khi đồng ý cho phép tiếp tục hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi. chương 2.2.3 của Sách hướng dẫn 
nêu chi tiết những lưu ý mà các nước thành viên phải tính tới để bảo đảm ý kiến đồng ý cần 
thiết đã được đưa ra khi tính tới quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

335.  các nước nên sử dụng mẫu khuyến nghị về việc thể hiện ý kiến đồng ý cho làm con 
nuôi - đã được khóa họp đặc biệt năm 1994 thông qua và đã được xuất bản vào tháng 3/1995 
kèm theo Báo cáo của khóa họp đặc biệt, Phụ lục B232. mẫu ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con 
nuôi cũng có trong Phụ lục 7 của Sách hướng dẫn này.

7.2.3 Chuẩn bị báo cáo về trẻ em

336.  nước gốc cần xác định ai sẽ chuẩn bị báo cáo về trẻ em theo quy định tại điều 16 của 
công ước. Thông thường, các nước ký kết có những hướng dẫn nội bộ riêng về thủ tục này.

337.  Báo cáo về trẻ em cần có "thông tin về căn cước của trẻ em, điều kiện cho làm con nuôi, 
hoàn cảnh xã hội, lịch sử gia đình và bản thân, tiền sử sức khỏe của bản thân và gia đình, cũng 
như các nhu cầu đặc biệt của trẻ em233”. yêu cầu này cần được xem xét cùng với điều 30, quy 
định việc lưu giữ thông tin về nguồn gốc của trẻ em, đặc biệt là về căn cước của mẹ và cha của 
trẻ em, thông tin về tiền sử sức khỏe của trẻ em và gia đình. hơn nữa, trẻ em phải được tiếp 
cận các thông tin đó, trên cơ sở có những tư vấn thích hợp, nếu pháp luật của nước lưu giữ234 
thông tin đó cho phép. có rất nhiều khó khăn trở ngại để có thể có được những thông tin này, 
đặc biệt là đối với những trẻ em bị bỏ rơi. vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền điều tra về quá 
khứ của trẻ em nên tiến hành điều tra ngay từ khi mới đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em.

338.  cũng như báo cáo về cha mẹ nuôi quy định tại điều 15, điều 16 quy định rằng cơ quan 
Trung ương phải chuẩn bị báo cáo về trẻ em. chỉ sau khi đã lập báo cáo về trẻ em thì mới có 
thể đưa ra quyết định phù hợp ghép trẻ em với gia đình, như vậy, sẽ bảo vệ được lợi ích của 
tất cả các bên liên quan, đặc biệt là trẻ em và cha mẹ nuôi tương lai235.

339.  việc lập báo cáo về trẻ em không phụ thuộc vào việc tiếp nhận yêu cầu của cha mẹ nuôi. 
Báo cáo thuyết minh công ước chỉ rõ rằng “công việc này được thực hiện không phải vì có những 
người đang chờ để nhận trẻ em làm con nuôi, mà phải làm ngay khi cơ quan Trung ương của 
nước gốc xác định rằng có những trẻ em sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu được cho làm con nuôi 
quốc tế. Phải lập danh sách trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi để có thể nhanh chóng ghép 
trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi và đảm bảo rằng việc giao nhận trẻ em được tiến hành sớm nhất 
có thể, nhằm ngăn ngừa mọi sự chậm trễ gây thiệt hại cho phúc lợi của trẻ em”236.

340.  cần nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo về trẻ em. nuôi con nuôi là quá trình dài 
suốt một đời người. Báo cáo này sẽ là một nguồn quan trọng khi trẻ em lớn lên và muốn tìm kiếm 
thông tin về nguồn gốc của mình. nếu những dữ liệu như hình ảnh của gia đình gốc, ngôi nhà 

232 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 5 và đoạn 81.
233 điều 16(1) a).
234 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 309. Xem chi-lê, cơ quan Trung ương, SEnam, chỉ đạo chương trình tìm 
kiếm nguồn gốc của trẻ em <www.senam.cl>; Phi-líp-pin, cơ quan Trung ương, icaB, tổ chức các chuyến du lịch về nước gốc (motherland 
Tours- Tua trở về quê hương) cho trẻ em đã cho làm con nuôi. Tua trở về quê hương bao gồm cả việc tìm hồ sơ của trẻ em và đi thăm quan, 
xem mục Faqs tại trang <www.icab.gov.ph>.
235 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 308.
236 như trên, đoạn 311, xem thêm chú thích số 231 ở trên.
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hoặc cộng đồng của trẻ em có trong báo cáo thì sẽ rất quý báu đối với người con nuôi đang tìm 
về nguồn gốc của mình. vấn đề thông tin về nguồn gốc của những người con nuôi đã trưởng 
thành sẽ được phân tích nhiều hơn trong chương 9 của Sách hướng dẫn này.

341.  không nên có những chậm trễ không cần thiết khi lập báo cáo về trẻ em và cả trong những 
thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, cần có một thời hạn nhất định để cẩn thận thu thập những thông tin quan 
trọng và để chuẩn bị cho việc cho nhận con nuôi và để có quyết định vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

7.2.4  Tính chính xác của các báo cáo

342.  cần nhấn mạnh sự cần thiết phải có các báo cáo chính xác cả ở giai đoạn trước và sau 
khi cho nhận con nuôi. nhiều nước nhận đã thể hiện sự không hài lòng về chất lượng và độ chính 
xác của các báo cáo về trẻ em quy định tại điều 16237. cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có 
thể về lai lịch của trẻ em sẽ có những lợi ích sau: lợi ích tốt nhất của trẻ em đòi hỏi phải cung cấp 
tất cả những thông tin thích đáng trong các báo cáo xã hội và y tế; điều đó cải thiện chất lượng 
công tác ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi; giúp cha mẹ nuôi tương lai quyết định chấp nhận 
trẻ em được giới thiệu trên cơ sở có đầy đủ thông tin và hiểu biết;  đó cũng là nguồn thông tin sau 
này cho trẻ em đó.

343.  các nước gốc cũng đã thể hiện sự không hài lòng như vậy về chất lượng và độ chính xác 
của các báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai quy định tại điều 15 và các báo cáo về tình hình phát 
triển của trẻ em đã cho làm con nuôi238.

344.  do đó, khóa họp đặc biệt năm 2005 đã khuyến nghị:

"Khóa họp đặc biệt khuyến nghị Ban Thường trực, tham vấn ý kiến của các Nước ký kết và các 
tổ chức phi chính phủ, xây dựng mẫu ý kiến đồng ý của trẻ em (Điều 4 d)(3)) cũng như các biểu 
mẫu hoặc hướng dẫn cách thức thực hiện các Điều 15 và 16 của Công ước này239."

345.  các nước cần thực hiện những biện pháp để đảm bảo thông tin về trẻ em chính xác ở 
mức cao nhất. các nước có thể quan ngại về tính bảo mật của những thông tin về trẻ em, đặc 
biệt, thông tin liên quan đến tiền sử sức khỏe và xã hội của trẻ em. Tuy nhiên, cha mẹ nuôi tương 
lai chỉ có thể quyết định chấp nhận trẻ em đã được giới thiệu, sau khi đã trao đổi những thông tin 
cần thiết về trẻ em và về cha mẹ nuôi tương lai. 

346.  khóa họp đặc biệt năm 2000 đã nhất trí về tầm quan trọng của việc có báo cáo y tế đầy 
đủ và chính xác về trẻ em trong thủ tục ghép trẻ và để thông tin cho cha mẹ nuôi, và sau này là 
thông tin cho chính trẻ em đó240.

347.  đã có những ý kiến phàn nàn về việc thiếu thông tin trong một số báo cáo về sức khoẻ 
của trẻ em. mặt khác, có khi lại có những báo cáo quá chi tiết:

"…cần có sự thông cảm với nguồn lực có hạn của các Nước gốc. Cũng có một số khó khăn 
liên quan đến việc thực hiện những xét nghiệm y học chuyên sâu, chẳng hạn như xét nghiệm 
HIV hoặc viêm gan B, và cần có sự hợp tác giữa các cơ quan của Nước gốc và Nước nhận 
trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cũng cần phải lưu ý tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin 
trong báo cáo về trẻ em bằng cách để tâm đến quyền được tôn trọng đời tư.241" 

237 Xem phần trả lời câu hỏi số 7(1) (a), Bảng câu hỏi năm 2005: một số nước (như ca-na-da (alberta và manitoba), Phần lan, hà lan và Thụy 
Sỹ) phàn nàn về thiếu thông tin sức khỏe và hoàn cảnh xã hội của trẻ em.
238 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên, đoạn 80.
239 khuyến nghị số 7.
240 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 12.
241 như trên, đoạn 58.
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348.  “mẫu báo cáo” về sức khoẻ của trẻ em đã được trao đổi tại khóa họp đặc biệt năm 
2000242. Báo cáo về sức khoẻ của trẻ em được coi là yếu tố quan trọng nhất trong số các thông 
tin về trẻ em và phải do người hành nghề y tế có kiến thức chuyên khoa soạn thảo để đồng thời 
có thể chuẩn đoán và điều trị bệnh cho trẻ em. Báo cáo về sức khỏe của trẻ em không phải là 
một công cụ để lựa chọn  trẻ em nhận làm con nuôi, mà là một nguồn thông tin giúp cha mẹ nuôi 
đáp ứng  nhu cầu về sức khoẻ của trẻ em243.

349.  mặc dù đã có sự đồng thuận chung về việc cần phải có sự thống nhất trong việc soạn thảo 
các báo cáo về sức khỏe của trẻ em và hướng đến một chuẩn mực nhất định, nhưng ý tưởng về 
việc có mẫu báo cáo cứng vẫn không được thông qua. Tuy nhiên, đã có sự nhất trí về mẫu báo 
cáo sức khỏe của trẻ em, như phiên bản đề cập tại Phụ lục 7 của Sách hướng dẫn này, góp phần 
hữu ích vào việc cải thiện chất lượng và hướng tới chuẩn hóa các báo cáo về trẻ em lập theo quy 
định tại điều 16 (1) của công ước244. 

350.  một mẫu chuẩn báo cáo bổ sung về sức khỏe của những trẻ em rất nhỏ tuổi trong đó đề 
cập chủ yếu đến tình trạng tâm lý và xã hội của trẻ nhỏ tuổi đã nhận được sự ủng hộ tại khóa họp 
đặc biệt năm 2005. 

mẫu báo cáo sức khoẻ bổ sung bao gồm tình trạng tâm lý và xã hội của trẻ em rất nhỏ tuổi, đặc 
biệt là khả năng ngôn ngữ và vận động của trẻ em. mẫu này chỉ yêu cầu miêu tả rất ngắn gọn và 
việc sử dụng mẫu này không đặt ra gánh nặng cho các nước gốc245. khuyến nghị cụ thể như sau:

"Khóa họp đặc biệt khẳng định tính hữu ích của mẫu Báo cáo sức khoẻ của trẻ em và ghi 
nhận tính hữu ích của mẫu báo cáo sức khỏe bổ sung, đối với trẻ em nhỏ tuổi, đã được đề 
xuất trong Tài liệu làm việc số 6, các trang từ 8 đến 9246."

351.  vấn đề đặt ra là nếu nội luật của một nước cấm phổ biến thông tin về trẻ em trước khi 
cho làm con nuôi thì điều đó có được xem là lý do chính đáng để không lập báo cáo về trẻ em 
hay không247. những đạo luật này có thể trái với công ước, vì công ước không chấp nhận bất 
kỳ bảo lưu nào248. ngoài ra, những nguyên tắc chung của pháp luật quốc tế cấm một nước nêu 
ra nội luật của mình để tự miễn trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định trong các điều ước 
quốc tế249.

352.  mặt khác, không thể đảm bảo rằng việc cho nhận con nuôi đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ 
em nếu thông tin liên quan đến trẻ em bị che giấu, và như vậy, không thể xác định được liệu cha 
mẹ nuôi tương lai có đủ khả năng và điều kiện và có muốn làm cha mẹ của một trẻ em cụ thể hay 
không. việc che giấu những thông tin quan trọng có thể dẫn đến thất bại trong việc nuôi con nuôi 
hoặc gây ra những hậu quả bi thảm đối với trẻ em và gia đình.

vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, các nước ký kết cần tìm ra những giải pháp đối với những hạn chế 
của pháp luật của nước mình về việc tôn trọng đời tư mà có thể cấm phổ biến thông tin cá nhân 
quan trọng cho một bên liên quan đến việc nuôi con nuôi hoặc cho một nước khác.

242 Xem Tài liệu làm việc số 3, khóa họp đặc biệt năm 2000, do vương quốc anh, đại diện nhóm làm việc không chính thức của các nước ký 
kết châu Âu, trình hội nghị. mẫu này được đề cập tại Phụ lục 7, Sách hướng dẫn này.
243 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, đoạn 59.
244 như trên, khuyến nghị số 13.
245 Báo cáo sức khỏe bổ sung được đề cập tại chương 7, Sách hướng dẫn này, cũng như có thể truy cập tại trang thông tin internet của hội 
nghị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”- “công ước”- và “Biểu mẫu khuyến nghị”. mẫu này cũng được trình bày 
tại Phụ lục 2, Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên.
246 khuyến nghị số 6.
247 Xem những bảo lưu của Bô-li-vi-a vào thời điểm ký công ước, liên quan đến các điều 9 a) và 16, rút lại bảo lưu trước ngày phê chuẩn 
công ước.
248 điều 40.
249 Xem công ước viên về luật điều ước quốc tế, điều 27, nội luật và tôn trọng điều ước.
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353.  những vấn đề liên quan đến trẻ em có nhu cầu đặc biệt sẽ được đề cập tại chương 7.3.

7.2.5 "Ghép" trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi

354.  mặc dù thuật ngữ "ghép" (“matching”) không xuất hiện trong công ước (vì không có từ 
tương đương trong tiếng Pháp250), điều 16(1) quy định những tiêu chí mà nước gốc cần xem xét 
để xác định xem cần phải giới thiệu một trẻ em cụ thể cho một gia đình cha mẹ nuôi cụ thể. điều 
16(1) d) quy định rằng, cơ quan Trung ương phải xác định xem việc "dự định giới thiệu trẻ em 
cho gia đình" có đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em hay không. quyết định giới thiệu trẻ em cho 
gia đình cha mẹ nuôi hàm ý phải xác định xem, trong số các cha mẹ nuôi có đủ điều kiện và khả 
năng nhận con nuôi, cặp cha mẹ nuôi nào có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của trẻ em, căn cứ 
vào báo cáo về trẻ em và báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai.

355.  Ở giai đoạn này phải gọi là "ghép trẻ" hoặc "giới thiệu trẻ em với gia đình" (không phải là 
“nhận con nuôi”) bởi vì ghép trẻ là một trong những công đoạn đầu tiên trong thủ tục cho nhận 
con nuôi. Báo cáo thuyết minh công ước giải thích rằng, ở giai đoạn này, nước gốc chưa thể 
đảm bảo rằng cha mẹ nuôi tương lai chấp thuận trẻ em được giới thiệu, bởi vì báo cáo về trẻ em 
vẫn chưa được gửi đến nước nhận251.

356.  Thủ tục ghép trẻ bao gồm nhiều công đoạn. việc "ghép" trẻ em với cha mẹ nuôi tương 
lai phải bắt đầu thực hiện ở nước gốc, và căn cứ vào báo cáo về trẻ em và báo cáo về cha mẹ 
nuôi tương lai. công việc này phải thực hiện trước khi giới thiệu trẻ em cho cha mẹ nuôi tương 
lai (theo tinh thần của điều 16(1) d)) và trước khi gửi báo cáo về trẻ em theo quy định tại điều 
16(2). quyết định ghép trẻ cho gia đình cha mẹ nuôi cần được thông báo cho cơ quan Trung 
ương hoặc tổ chức được cấp phép của nước nhận trước khi thông báo cho cha mẹ nuôi tương 
lai. đến công đoạn này, phần lớn các cha mẹ nuôi tương lai vẫn ở nước nhận và họ phải được 
cơ quan Trung ương hoặc tổ chức được cấp phép của nước họ (mà không phải cơ quan Trung 
ương hoặc tổ chức được cấp phép của nước gốc) thông báo về quyết định giới thiệu trẻ em (xem 
chương 7.2.5). việc cha mẹ nuôi tương lai chấp nhận trẻ em được ghép hoặc được giới thiệu 
đánh dấu sự kết thúc của thủ tục ghép trẻ.

357.  không nên giao trách nhiệm ghép trẻ cho một cá nhân mà nên giao cho một nhóm chuyên 
gia bảo vệ trẻ em đã được đào tạo về các chính sách và thực tiễn về nuôi con nuôi và tốt nhất là 
các chuyên gia trong các lĩnh vực tâm lý - xã hội. Trong trường hợp cho nhận con nuôi quốc tế thì 
nên mời luật sư tham gia nhóm chuyên gia để kiểm tra việc đáp ứng những yêu cầu pháp lý và 
sự tương thích pháp luật với các nước hữu quan252. như đã nói tại chương 2.1.3.3, cha mẹ nuôi 
tương lai không được thực hiện việc ghép trẻ. chẳng hạn, cha mẹ nuôi không được đến trung 
tâm để lựa chọn một trẻ em yêu thích hoặc xem cả tập ảnh rồi chọn một trẻ em. việc ghép trẻ 
không được thực hiện hoàn toàn bằng bằng máy tính cho dù việc lựa chọn ban đầu được thực 
hiện theo các tiêu chí như độ tuổi, giới tính hoặc các nhu cầu đặc biệt của trẻ em. quyết định 
ghép trẻ chính thức  luôn phải do những nhà chuyên môn thực hiện.

358.  điều 29 quy định rằng, "không được có bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa cha mẹ nuôi tương lai 
với cha mẹ đẻ của trẻ em hoặc với bất kỳ một người nào khác đang chăm sóc trẻ em, chừng nào 
chưa đáp ứng các quy định tại các mục từ a) đến c) điều 4 và mục a) điều 5, trừ trường hợp nuôi 
con nuôi giữa những người có quan hệ họ hàng trong gia đình hoặc trường hợp đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện do cơ quan có thẩm quyền của nước gốc quy định".

250 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 318.
251 như trên.
252 Xem SSi/cir, hướng dẫn về đạo đức.



90

359.  để ngăn ngừa những cách thực hiện không phù hợp hoặc bất hợp pháp trước khi ghép trẻ, 
điều 29 nghiêm cấm rõ ràng mọi sự liên hệ giữa cha mẹ nuôi tương lai với bất kỳ người nào mà sự 
đồng ý của họ có thể bị cha mẹ nuôi tác động, một cách có chủ ý hoặc không chủ ý. những ngoại 
lệ duy nhất đối với quy định này là trường hợp nhận con nuôi giữa những người có quan hệ họ 
hàng gia đình, khi đó, các bên đã quen biết nhau hoặc trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quy 
định các điều kiện tiếp xúc và việc tiếp xúc đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định. nên hạn chế 
sử dụng quyền quy định các điều kiện tiếp xúc trước giữa cha mẹ nuôi và cha mẹ đẻ hoặc người 
chăm sóc trẻ em. điều 29 không cấm việc trao đổi thông tin về cha mẹ nuôi tương lai và về trẻ em 
đủ điều kiện cho làm con nuôi vì đó là điều cần thiết cho tất cả các bên để có được quyết định cuối 
cùng về việc giới thiệu trẻ em đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em.

360.  khóa họp đặc biệt năm 2005 đã có khuyến nghị cụ thể về vấn đề này như sau:

"Khóa họp đặc biệt khuyến nghị các Nước không được khuyến khích mọi tiếp xúc trực tiếp 
giữa cha mẹ nuôi tương lai và các cơ quan ở Nước gốc cho đến khi được cho phép tiếp xúc. 
Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, nên có sự tiếp xúc như vậy, vào thời điểm thích hợp, trong 
trường hợp trẻ em có nhu cầu đặc biệt 253."

361.  nếu các nước gốc cho phép các tổ chức được cấp phép tiếp nhận hồ sơ của cha mẹ nuôi 
tương lai và tham gia ý kiến về điều kiện cho làm con nuôi và quyết định ghép trẻ, phải có cơ chế 
giám sát thích hợp để có những quyết định đúng quy định pháp luật và đáp ứng lợi ích tốt nhất 
của trẻ em.

362.  không thể nhấn mạnh quá mức rằng, quyết định ghép trẻ có thể là quyết định quan trọng 
nhất trong thủ tục cho nhận con nuôi và việc đó sẽ được thực hiện một cách tốt nhất bởi những 
người có năng lực, trình độ và kinh nghiệm phù hợp. đây là một trong những biện pháp quan 
trọng nhất để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

363.  nếu có nhiều thông tin hơn về những yếu tố rủi ro dẫn đến những trường hợp nhận con 
nuôi bị thất bại hoặc bị đổ vỡ chắc chắn sẽ giúp ích nhiều hơn cho các nước gốc trong việc quyết 
định ghép trẻ. những thông tin như vậy cũng sẽ giúp các nước nhận có những đánh giá chính 
xác hơn về cha mẹ nuôi tương lai hoặc giúp họ chuẩn bị kỹ hơn cho việc nhận con nuôi. mặt 
khác, thu thập và phổ biến thông tin về những yếu tố thành công của việc nuôi con nuôi cũng có 
thể góp phần vào việc có những quyết định ghép trẻ tốt hơn.

7.2.6 Chuyển báo cáo về trẻ em

364.  khi cơ quan Trung ương của nước gốc đã xác nhận rằng việc ghép trẻ em như vậy là vì lợi 
ích tốt nhất của trẻ em254, thì chuyển báo cáo về trẻ em, chứng cứ về các ý kiến đồng ý cho trẻ em 
làm con nuôi và lý do quyết định giới thiệu trẻ em cho cơ quan trung ương của nước nhận255.

365.  các cơ quan Trung ương hữu quan có thể thỏa thuận với nhau về việc các cách thức 
hữu hiệu cụ thể để chuyển các báo cáo này. ví dụ, nếu việc cho nhận con nuôi được thực hiện 
thông qua các tổ chức được cấp phép thì cơ quan Trung ương có cần một bản sao của báo cáo 
đó không? có sử dụng những dịch vụ bưu chính tư thay vì các dịch vụ bưu chính công không? 
các nước ký kết có thể giải quyết các vấn đề này thông qua các thỏa thuận song phương không 
chính thức hoặc sử dụng khả năng quy định tại điều 39(2) để ký kết các thỏa thuận cụ thể trong 
đó có thể quy định các thủ tục chuyển hồ sơ giữa hai nước hữu quan.

253. khuyến nghị số 15.
254 điều 16 (1) d).
255 điều 16(2).
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7.2.7 Chấp thuận việc ghép trẻ (Điều 17a) và b))

366.  khi cơ quan Trung ương hoặc tổ chức được cấp phép của nước nhận nhận được báo 
cáo về trẻ em và đề xuất ghép trẻ thì phải trao đổi với cha mẹ nuôi tương lai về đề xuất ghép trẻ 
đó. Sự đồng ý của cha mẹ nuôi và mọi ý kiến phê duyệt của cơ quan Trung ương theo quy định 
tại điều 17a) và b) phải được thông báo cho cơ quan Trung ương của nước gốc.

367.  đến công đoạn này, có thể bắt đầu các thủ tục sơ bộ để cho phép trẻ em rời nước gốc, 
nhập cảnh và thường trú ở nước nhận.

368.  Sau khi đã chấp nhận kết quả ghép trẻ, việc cho nhận con nuôi cần được tiếp tục tiến 
hành càng nhanh càng tốt, trừ khi phát hiện có sự thiếu sót trong thủ tục và chưa có sự đồng ý 
quy định tại điều 17c). các nước nhận đã chỉ trích tình trạng tuyên bố tạm ngừng thủ tục và chấm 
dứt việc cho nhận con nuôi, kể cả các trường hợp trẻ em đã được giới thiệu cho cha mẹ nuôi 
tương lai và kết quả ghép trẻ đã được chấp nhận. việc đó trái với lợi ích tốt nhất của một đứa trẻ 
khi tước đi một gia đình ổn định trong những hoàn cảnh đó.

369.  điều 17a) và b) trong công ước đề cập đến việc cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc 
gia phải ra quyết định trước khi "giao" trẻ em cho cha mẹ nuôi. Trong thực tế, những quyết định 
đó thường được đưa ra sau khi cha mẹ nuôi tương lai đã xem xét và chấp nhận quyết định ghép 
trẻ khi họ vẫn ở nước nhận.

370.  Xem các chương 7.4.6 và 7.4.7 để phân tích giai đoạn này về phía cha mẹ nuôi tương lai.

371.  điều 17a) ngụ ý rằng việc ghép trẻ đã được cha mẹ nuôi tương lai chấp nhận ở nước 
nhận, đã được cơ quan Trung ương của nước nhận phê duyệt, nếu cần (điều 17b)) và thông 
báo cho cơ quan Trung ương của nước gốc. việc chấp nhận, phê duyệt và thông báo về kết quả 
ghép trẻ, cũng như việc cho phép trẻ em nhập cảnh và thường trú ở nước nhận có nghĩa là trẻ 
em sẽ được giao cho cha mẹ nuôi tương lai vào thời gian thích hợp, với điều kiện là các cơ quan 
Trung ương đã có ý kiến nhất trí cuối cùng về việc cho phép tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận 
con nuôi, theo quy định tại điều 17c).

7.2.8 Đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi (Điều 17c))

372.  điều 17 quy định rằng, không được giao trẻ em cho cha mẹ nuôi chừng nào cơ quan 
Trung ương của nước gốc chưa được bảo đảm rằng cha mẹ nuôi đồng ý với việc giới thiệu đó 
và chừng nào cơ quan Trung ương của cả hai nước chưa đồng ý với việc nhận con nuôi này. Ở 
một số nước nhận, cơ quan Trung ương cũng có thể phải phê duyệt việc giới thiệu và như vậy, 
nghĩa là phê duyệt quyết định giao trẻ256. điều 17 nhắc lại quy định của điều 5 rằng cha mẹ nuôi 
phải đủ điều kiện để nhận con nuôi và trẻ em được hoặc sẽ được phép nhập cảnh và thường trú 
ở nước nhận.

373.  điều 17c) đưa ra một trong những bảo đảm quan trọng nhất về mặt thủ tục trong công 
ước. quả thực, nếu việc nhận con nuôi theo dự kiến không đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em 
hoặc đã có khiếm khuyết đáng kể trong thủ tục đó thì các cơ quan Trung ương sẽ không đồng ý 
cho phép tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định tại điều 17c).

374.  Ở những nước ý kiến đồng ý theo quy định tại điều 17c) giao cho các tổ chức khác ngoài 
cơ quan Trung ương thì phải nêu rõ những tổ chức thực hiện chức năng này257.

256 Xem trường hợp nước đức, chẳng hạn (luật chuyển hóa công ước nuôi con nuôi, mục 5(1)).
257 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích 14 ở trên, khuyến nghị số 16.



92

7.2.9  Cho phép nhập cảnh và thường trú tại nước nhận

375.  công ước yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước phải xác nhận rằng trẻ em được 
hoặc sẽ được phép xuất cảnh nước gốc, nhập cảnh và thường trú ở nước nhận trước khi giao trẻ em cho 
cha mẹ nuôi tương lai258. Thông thường vấn đề này sẽ do các cơ quan nhập cư của hai nước quyết định.

376.  điều kiện quy định tại điều 5c) cần được xem xét cùng với điều 18, trong đó quy định 
rằng, các cơ quan Trung ương của hai nước thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trẻ em được 
phép xuất cảnh nước gốc, nhập cảnh và thường trú ở nước nhận259. Bản thân các cơ quan 
Trung ương không có nghĩa vụ phải xin giấy phép, tuy nhiên các cơ quan này cần có các biện 
pháp thích hợp để bảo đảm rằng trẻ em sẽ có giấy phép, ví dụ như bằng việc hướng dẫn cha mẹ 
nuôi tương lai liên hệ với các cơ quan nhập cư để xin giấy phép.

377.  điều 5c) đặt ra một điều kiện căn bản đối với việc cho nhận con nuôi. hiển nhiên là vô nghĩa 
nếu khi hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi mà trẻ em không được phép nhập cảnh và thường trú ở 
nước nhận260. cách diễn đạt “rằng trẻ em được hoặc sẽ được phép” đủ rộng để, một mặt, áp dụng 
cho những trường hợp chưa hội đủ điều kiện cấp thị thực trước khi bàn giao trẻ em và mặt khác, có 
thể áp dụng cho những trường hợp trẻ em không cần có bất kỳ hình thức giấy phép hay thị thực nào 
để nhập cảnh và thường trú ở nước nhận, vì việc này có thể có xảy ra trong quan hệ giữa hai nướ261. 
một số nước nhận đương nhiên cấp quốc tịch cho trẻ em được nhận làm con nuôi ngay khi có quyết 
định cho nhận con nuôi, kể cả trường hợp việc nuôi con nuôi được quyết định ở nước gốc262. Trong 
một số trường hợp, báo cáo quy định tại điều 15 đã thể hiện nội dung xác nhận về việc đã có các giấy 
phép này. Trong một số trường hợp khác, quyết định này chỉ có thể đưa ra sau khi nước nhận đã đọc 
báo cáo quy định tại điều 16. Trong văn bản quy định các biện pháp thực thi công ước, các nước phải 
chỉ rõ các cơ quan nào có thẩm quyền ban hành quyết định quy định tại điều 5c).

7.2.10   Bàn giao trẻ em cho cha mẹ nuôi (Điều 17)

378.  không được tổ chức giao nhận trẻ em cho cha mẹ nuôi chừng nào còn chưa có đủ các 
giấy phép quy định tại điều 17. đây là một biện pháp bảo đảm quan trọng của công ước. các cơ 
quan có thẩm quyền của nước gốc sẽ quyết định việc giao nhận con nuôi.

379.  một số nước có thể bỏ qua công đoạn này khi tưởng nhầm rằng công đoạn này đồng nhất 
với công đoạn quy định tại điều 23. cần phải hiểu rõ sự khác biệt: ở điều 17, hai cơ quan Trung 
ương phải có ý kiến đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi. điều 23 quy định rằng 
nước ban hành quyết định cuối cùng về việc nuôi con nuôi phải cấp giấy chứng nhận rằng tất cả 
các thủ tục của công ước này đã được tuân thủ (không riêng gì thủ tục quy định tại điều 17) và 
việc nuôi con nuôi là phù hợp với công ước.

7.2.11 Chuyển trẻ em đến Nước nhận

380.  việc chuyển trẻ em đến nước nhận được điều chỉnh bởi các điều 19, 20, 21 và 28 của 
công ước263.

258 điều 5c) và điều 18.
259 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, mục 185.
260 như trên, mục 186.
261 như trên, mục 188.
262 Ở na uy, chẳng hạn, việc đương nhiên cấp quốc tịch cho con nuôi được đề cập rõ trong các tài liệu có liên quan của na uy, như trong 
tài liệu Phê duyệt trước, có ghi rõ hoặc khẳng định rõ rằng đương đơn có đủ điều kiện nhận con nuôi. vì mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu, 
nên không cần phải phát hành một giấy tờ bổ sung nói rằng trẻ em sẽ được nhập cảnh vào na uy sau khi hoàn tất thủ tục cho nhận con 
nuôi. Trẻ em chỉ cần thị thực nhập cảnh nếu là trẻ em từ các nước có quy định việc nuôi con nuôi sẽ hoàn tất tại na uy, ví dụ như Ấn độ 
và hàn quốc.
263 Xem h. van loon, chú thích số 6 ở trên, trang 362, đoạn 239.
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381.  các cơ quan cần hợp tác với nhau để đảm bảo rằng việc đưa trẻ em đến nước nhận 
được thực hiện trong những điều kiện thích hợp theo quy định tại điều 19. cách thực hiện tốt 
việc này là cha mẹ nuôi đến nước gốc để đón trẻ em, trừ trường hợp ngoại lệ264 cản trở việc này. 
cha mẹ nuôi nên đi cùng trẻ em ngay từ khi khởi hành ở nước gốc, vì làm như vậy, họ sẽ biết và 
hiểu được cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của trẻ em trước khi được nhận làm con nuôi và hình 
thành ý tưởng về môi trường xã hội của trẻ em. những vấn đề khác cần dự liệu ở công đoạn này 
là lần tiếp xúc đầu tiên giữa trẻ em và cha mẹ nuôi tương lai, cụ thể là trong lúc bàn giao trẻ em, 
cũng như việc theo dõi trong thời gian thử thách, nếu có.

382.  Tất cả những thủ tục này phải được tổ chức thực hiện theo cách thân thiện với trẻ em và 
có sự hỗ trợ chuyên môn về tâm lý, xã hội. cha mẹ nuôi tương lai và trẻ em phải được chuẩn bị 
và được tư vấn về việc giao nhận con nuôi và việc di chuyển trẻ em để giảm thiểu những căng 
thẳng hoặc những tổn thương trong giai đoạn này.

7.2.12 Cấp giấy chứng nhận phù hợp với Công ước theo quy định tại Điều 23

383.  “giấy chứng nhận phù hợp với công ước” quy định tại điều 23 phải do cơ quan có thẩm 
quyền cấp sau khi có quyết định cho nhận con nuôi. giấy chứng nhận này phải được cấp một cách 
nhanh chóng, một bản gốc cho cha mẹ nuôi và một bản sao cho cơ quan Trung ương của mỗi 
nước liên quan. cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải được thông báo cho cơ quan 
lưu chiểu công ước, theo quy định tại điều 23(2). (Xem thêm các chương 7.4.11 và 8.8.3).

384.  có một số khác biệt trong thực tế đã gây nên tình trạng nghi ngờ về tính chất bắt buộc 
của giấy chứng nhận quy định tại điều 23 của công ước: ở một số nước, giấy chứng nhận được 
cấp một cách đương nhiên hoặc rất dễ dàng, trong khi ở một số nước khác, cha mẹ nuôi phải 
nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đó. không có giấy chứng nhận sẽ làm phức tạp việc công nhận 
quyết định nuôi con nuôi và việc cấp quốc tịch của nước nhận cho trẻ em.

385.  mẫu giấy chứng nhận phù hợp công ước265 là một mẫu mang tính khuyến nghị chứ không 
phải là mẫu có tính chất bắt buộc. Bởi vậy, các nước có thể xác định cách thức chứng nhận phù 
hợp với công ước, miễn là tất cả các thông tin thích đáng phải có trong giấy chứng nhận. Tuy 
nhiên, mẫu giấy chứng nhận có lợi là bao gồm tất cả các thông tin thích đáng, dễ hiểu và ngày 
càng được sử dụng rộng rãi.

7.3  Trẻ em có nhu cầu đặc biệt 266

7.3.1 Đối tượng trẻ em có nhu cầu đặc biệt

386.  Trẻ em có nhu cầu đặc biệt là trẻ em:

• có rối loạn hành vi hoặc có tổn thương tâm thần,

• có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần,

• đã lớn tuổi (thường trên 7 tuổi),

• Trong nhóm anh/chị em ruột. 

387.  Trẻ em lớn tuổi cũng có thể bị "rối loạn hoặc tổn thương, vì bị lạm dụng, bị bỏ rơi hoặc bị 

264 Xem SSi/cir, Bản tin, tháng 6/2003, “việc di chuyển trẻ em từ nước gốc sang nước nhận”, có thể truy cập tại địa chỉ <www.iss-ssi.org>.
265 mẫu này được đề cập tại chương 7, Sách hướng dẫn này và trên trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, 
mục “nuôi con nuôi quốc tế”-“công ước”-“Biểu mẫu khuyến nghị”.
266 khuyến nghị số 1 của khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên, đề nghị đưa vào Sách hướng dẫn thực hiện tốt công ước những 
“chỉ dẫn phù hợp về trẻ em có nhu cầu đặc biệt.”
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bỏ mặc và có thể sống một thời gian dài ở trung tâm."267 Theo nguyên tắc không phân biệt đối 
xử, trẻ em có nhu cầu đặc biệt cũng cần có cơ hội làm con nuôi giống như những trẻ em khác, 
mặc dù để cho làm con nuôi thì cần có báo cáo chi tiết, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng (của cha 
mẹ nuôi và trẻ em), phải có hỗ trợ tâm lý thường xuyên và hỗ trợ tích cực cho cha mẹ nuôi và 
trẻ em.

388.  đồng thời phải thừa nhận rằng, việc giới thiệu trẻ em có nhu cầu đặc làm con nuôi còn 
nhiều khó khăn và trẻ em có thể phải chờ đợi trong nhiều năm mới tìm được một gia đình phù 
hợp. một vài trường hợp không bao giờ tìm được gia đình và do vậy, trẻ em có nhu cầu đặc biệt 
xứng đáng được quan tâm đặc biệt. đã có đề xuất rằng, các nước có thể thông tin trên trang 
thông tin điện tử của hội nghị la hay các phương thức hiện có ở nước mình để chăm sóc lâu dài 
đối với những trẻ em có nhu cầu đặc biệt. điều quan trọng là, cần tăng cường thông tin, huy động 
sự tham gia của các nhà chuyên môn, tăng cường giới thiệu trẻ em có nhu cầu đặc biệt làm con 
nuôi trong nước và quốc tế, khuyến khích mạnh mẽ việc cho nhận những trẻ em có nhu cầu đặc 
biệt làm con nuôi trong nước.

389.  Trẻ em có nhu cầu đặc biệt cũng có thể được ưu tiên cho làm con nuôi hơn những trẻ em 
khác. Trẻ em lớn tuổi có thể được nhận làm con nuôi theo chế định con nuôi đơn giản hoặc con 
nuôi mở là những hình thức nuôi con nuôi đem lại cho những trẻ em lớn tuổi một gia đình đồng 
thời vẫn duy trì mối liên hệ với gia đình ruột của mình. Tuy nhiên, chỉ những trường hợp nuôi con 
nuôi có xác lập mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài và ổn định mới thuộc phạm vi điều chỉnh của 
của công ước này (điều 2(2)).

390.  do ngày càng nhiều nước gốc chỉ có trẻ em có nhu cầu đặc biệt để giới thiệu cho làm con 
nuôi quốc tế là chủ yếu, nên các nước nhận cần có những nỗ lực cần thiết để thông tin cho các 
cha mẹ nuôi ở nước mình về thực trạng này. Tăng cường tuyên truyền, thông tin và chuẩn bị cho 
những người có khả năng nhận nuôi những trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể sẽ tránh được việc 
phải gửi sang nước gốc những đơn vô bổ hoặc phi thực tế chỉ xin nhận trẻ em khỏe mạnh hoặc 
nhỏ tuổi làm con nuôi.

7.3.2 Cha mẹ nuôi tương lai của trẻ em có nhu cầu đặc biệt

391.  Trẻ em có nhu cầu đặc biệt cần có cha mẹ nuôi có những khả năng khác. không phải cha 
mẹ nuôi tương lai nào cũng có những khả năng và khí chất cần thiết để chăm sóc những trẻ em 
có nhu cầu đặc biệt268. việc thông tin đầy đủ về tình trạng sức khỏe của trẻ em là điều đặc biệt 
quan trọng khi tìm gia đình cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. cần có các dịch vụ chuyên biệt và 
phù hợp hơn, nhất là các phương pháp tích cực tìm kiếm cha mẹ nuôi phù hợp. Trong thủ tục cho 
nhận con nuôi, điều quan trọng cần quy định thủ tục ghép trẻ riêng đối với trẻ em có nhu cầu đặc 
biệt và cần có các dịch vụ đặc biệt theo dõi sau khi nhận con nuôi và tạo cơ hội hỗ trợ cho cha 
mẹ nuôi.

392.  điều quan trọng nữa là cần tư vấn tâm lý chuyên sâu cho cha mẹ nuôi tương lai để đảm 
bảo rằng họ ý thức đầy đủ về những vấn đề có thể phát sinh và họ được đào tạo và trợ giúp để 
đương đầu với những vấn đề đó. đồng thời, có thể phải đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của 
cha mẹ nuôi tương lai, cũng như trình độ hoặc khả năng đặc biệt có thể có của cha mẹ nuôi có 
lợi cho trẻ em.

267 Xem “hướng dẫn đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt”, cơ quan con nuôi Trung ương Ấn độ, có thể truy cập tại địa chỉ <www.adoptionindia.
nic.in/definition-sp-needs.htm>.
268 về vấn đề công tác tâm lý-xã hội và việc điều chỉnh các thủ tục cho nhận con nuôi đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, xem SSi/cir, Bài xã 
luận: “ Tăng cường giải quyết cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt làm con nuôi”, Bản tin số 67, tháng 5/2004.
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7.3.3 Hợp tác để tạo thuận lợi cho việc nuôi con nuôi

393.  lợi ích của trẻ em có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự hợp tác không chỉ giữa nước gốc và 
nước nhận, mà còn cần sự hợp tác giữa những nhà chuyên môn và những cá nhân khác đã hoặc 
sẽ tham gia việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ em làm con nuôi, ở mỗi nước.

394.  nhằm tăng cường khả năng giải quyết cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt làm con 
nuôi, có thể thực hiện giải pháp gồm 4 giai đoạn269. Thứ nhất, nước gốc có thể đánh giá số 
lượng và hoàn cảnh của những trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể cho làm con nuôi quốc tế và 
chia sẻ những thông tin này (nhưng không tiết lộ thông tin về căn cước của trẻ em để bảo vệ 
đời tư của trẻ em) với các nước nhận. Thứ hai, khả năng đáp ứng nhu cầu thực sự của trẻ em 
có nhu cầu đặc biệt phải là một tiêu chí cấp phép cho tổ chức tại nước nhận và cho phép tổ 
chức hoạt động tại nước gốc. Thứ ba, nước gốc nên chỉ hợp tác, nếu thấy cần thiết, với một 
số nước nhận và một số tổ chức được cấp phép nhất định nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 
trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Thứ tư, trên quan điểm thực tế, có thể phải đảo ngược dòng chảy 
của hồ sơ để thích ứng với những nhu cầu đặc biệt của trẻ em, có nghĩa là, nước gốc sẽ yêu 
cầu nước nhận tìm kiếm những cha mẹ nuôi tương lai có khả năng chăm sóc những trẻ em có 
nhu cầu đặc biệt cụ thể.

7.3.4 Một vài yếu tố cần xem xét trước và sau khi nhận con nuôi 

395.  điều quan trọng là cần xem xét những yếu tố sau đây trong quá trình chuẩn bị nhận nuôi 
trẻ em có nhu cầu đặc biệt:

a) có thông tin đầy đủ và chính xác nhất có thể về tình trạng sức khoẻ của trẻ em (kể cả trao 
đổi kinh nghiệm với các gia đình tạm nuôi trẻ em);

b) Thực hiện việc đánh giá toàn diện về nhu cầu phát triển của trẻ em;

c) việc ghép trẻ phải do những nhà chuyên môn có kinh nghiệm quyết định;

d) đánh giá đầy đủ về khả năng làm cha mẹ của cha mẹ nuôi;

e) đánh giá tác động của trẻ em đến cấu trúc và quan hệ của gia đình nhận con nuôi;

f) mọi yếu tố gia đình và môi trường khác (ví dụ như gia đình cha mẹ nuôi ở gần cơ sở cung 
cấp dịch vụ chuyên khoa);

g) có sẵn các dịch vụ hỗ trợ sau khi nhận con nuôi ở nước nhận;

h) cấp phép cho những tổ chức chứng tỏ đã có kinh nghiệm đặc biệt trong việc tổ chức và 
hỗ trợ việc nhận con nuôi đối với những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

396.  khóa họp đặc biệt năm 2005 đã đưa ra những khuyến nghị sau:

"Khóa họp đặc biệt thừa nhận tầm quan trọng của việc Nước gốc gửi cho Nước nhận thông 
tin về nhu cầu của trẻ em để xác định được cha mẹ nuôi tương lai tốt hơn270"

Khóa họp đặc biệt thừa nhận rằng, để thực hiện tốt Công ước, các cơ quan có thẩm quyền 
của Nước nhận cần hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của Nước gốc để hiểu biết tốt 
hơn về nhu cầu của trẻ em ở Nước  gốc271."

269 do đại diện của SSi/cir trình bày tại khóa họp đặc biệt năm 2005.
270 khuyến nghị số 12.
271 khuyến nghị số 13.
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7.4  cha mẹ nuôi tương lai

397.  chương 7.4 đề cập thủ tục nhận con nuôi quốc tế ở nước nhận liên quan đến cha mẹ 
nuôi tương lai.

7.4.1 Hồ sơ xin nhận con nuôi và đánh giá về gia đình nhận con nuôi

398.  công ước đặt ra quy định sau:

"Việc nuôi con nuôi theo quy định tại Công ước này sẽ chỉ được thực hiện nếu các cơ quan 
có thẩm quyền của Nước nhận xác định rằng cha mẹ nuôi tương lai đủ điều kiện để nhận 
con nuôi272."

399.  nước nhận phải chỉ định cơ quan hoặc tổ chức nào có thẩm quyền nhận hồ sơ của cha 
mẹ nuôi tương lai và đánh giá để xác định xem họ có "đủ điều kiện để nhận con nuôi" hay không. 
một số nước yêu cầu những người muốn nhận con nuôi phải thể hiện nguyện vọng và tham dự 
một hoặc nhiều cuộc họp mang tính chất cung cấp thông tin trước khi tiến hành đánh giá toàn 
diện. cần phải xác định cha mẹ nuôi đủ năng lực pháp luật nhận con nuôi trước khi đánh giá điều 
kiện nhận con nuôi.

400.  công ước sử dụng thuật ngữ "đủ điều kiện" để phân biệt hai loại đánh giá khác nhau: "đủ điều 
kiện về mặt pháp lý" nói đến việc đáp ứng được tất cả các yêu cầu về phương diện pháp luật, và "đủ 
điều kiện về tâm lý xã hội" nói đến việc đáp ứng được các yêu cầu về tâm lý - xã hội cần thiết273.

401.  công ước đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền thực hiện những chức năng này. Ở hầu hết 
các nước, công việc này do các nhân viên công tác xã hội thực hiện. kết quả đánh giá phải được 
cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt để đảm bảo người nhận con nuôi đủ điều kiện theo 
quy định tại điều 15. các nước sử dụng nhiều cơ chế khác nhau để yêu cầu, giám sát và phê 
duyệt kết quả đánh giá về cha mẹ nuôi tương lai274.

402.  những nước gốc có ý định giao trẻ em của mình làm con nuôi ở nước nhận cần được 
đảm bảo rằng những cá nhân hoặc cặp vợ chồng do nước nhận lựa chọn làm cha mẹ nuôi tương 
lai đã được đánh giá275 kỹ lưỡng và có đủ điều kiện nhận con nuôi.

403.  việc đánh giá về gia đình nhận con nuôi tương lai thông thường là một cuộc "điều tra gia 
cảnh". để xác định xem cha mẹ nuôi có khí chất, khả năng và đã được đào tạo cần thiết để được 
cấp phép cho nhận con nuôi, các nhân viên công tác xã hội đến thăm nơi ở của gia đình, đánh 
giá tình trạng sức khoẻ và tâm lý cũng như cung cấp thông tin và giúp họ chuẩn bị cho việc nhận 
con nuôi276. công đoạn này phải được hoàn thành trước khi tiến hành ghép trẻ277.

404.  điều quan trọng là có cần phải đánh giá cha mẹ nuôi tương lai nhận bất kỳ trẻ em nào, 
có nguồn gốc từ bất kỳ quốc gia nào, hay chỉ cần đánh giá những cha mẹ nuôi nhận nuôi một 
đối tượng trẻ em cụ thể, chẳng hạn như trẻ em ở độ tuổi nào đó hoặc trẻ em có nhu cầu đặc 
biệt hoặc trẻ em của một nước nào đó. đã có một số trường hợp cha mẹ nuôi tương lai đã được 
tuyên bố đủ điều kiện nhận con nuôi nhưng lại đặt ra những điều kiện phi thực tế, chẳng hạn, chỉ 

272 điều 5 a).
273 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 180.
274 Xem ô-xtrây-li-a, chẳng hạn (Tây ô-xtrây-li-a, luật nuôi con nuôi 1994, mục 40, đánh giá hồ sơ của cha mẹ nuôi tương lai).
275 Xem goa-tê-ma-la, (luật nuôi con nuôi năm 2007, điều 23j); cộng hòa đô-mi-ni-ca (Bộ luật về hệ thống bảo vệ và các quyền cơ bản của 
trẻ em và thanh thiếu niên, các điều 165 và 166; và phần trả lời câu hỏi số 4 (g), Bảng câu hỏi năm 2005, của Xri-lan-ca: “hồ sơ của cha mẹ 
nuôi sẽ được đánh giá kỹ một khi đã gửi đến Xri-lan-ca” (Bản dịch của Ban Thường trực).
276 Xem Bỉ, (Bộ luật dân sự, điều 346.2), đan mạch (luật nuôi con nuôi và luật hợp nhất số 928 ngày 14/9/2004 và nghị định hướng dẫn thực 
hiện về việc phê duyệt hồ sơ cha mẹ nuôi); Tây Ban nha (luật nuôi con nuôi quốc tế năm 2007, điều 10).
277 Xem phần trả lời câu hỏi số 4(g), Bảng câu hỏi năm 2005 để có cái nhìn tổng quan về quá trình “điều tra gia cảnh”.
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muốn nhận trẻ em sơ sinh và khoẻ mạnh ở một nước mà trẻ em thuộc diện này không cần cho 
làm con nuôi quốc tế. Tình trạng này làm cho cha mẹ nuôi thất vọng và gia tăng sức ép cho nước 
gốc. nước nhận có trách nhiệm nặng nề trong việc đánh giá chuyên sâu về cha mẹ nuôi và xử lý 
sự kỳ vọng của họ, trên cơ sở xem xét nhu cầu làm con nuôi quốc tế của trẻ em ở các nước gốc 
khác nhau.

7.4.2 Chuẩn bị cho cha mẹ nuôi tương lai

405.  công ước cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo rằng đã có những tư vấn 
cần thiết về nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi tương lai278.  Thuật ngữ "tư vấn" trong ngữ cảnh này có 
nghĩa là chuẩn bị nhận con nuôi và có thể gồm cả mọi dịch vụ đào tạo hoặc giáo dục.

406.  các nước ký kết đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị tốt cho cha mẹ nuôi tương lai ở 
nước nhận279. điều này rất quan trọng để quản lý sự kỳ vọng của cha mẹ nuôi tương lai và giảm bớt 
sức ép đối với nước gốc. Trong một số trường hợp, cha mẹ nuôi tương lai hiểu nhầm rằng họ có 
quyền có một đứa con. Trong một số trường hợp khác, số lượng hoặc hoàn cảnh của trẻ em đủ điều 
kiện cho làm con nuôi không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

407.  một số chuyên gia cho rằng việc đánh giá về cha mẹ nuôi tương lai cũng cần xác định xem 
cha mẹ nuôi có khả năng giải quyết những khó khăn phát sinh từ việc nuôi con nuôi và có thích 
nghi được với những thay đổi về hoàn cảnh không. những cha mẹ nuôi tương lai “nộp hồ sơ xin 
nhận con nuôi” (các điều 14 và 15) cho cơ quan Trung ương hoặc một tổ chức được cấp phép 
phải hiểu rằng không có đảm bảo chắc chắn nào là hồ sơ của họ sẽ có kết quả. Thực tế, nộp hồ 
sơ xin nhận con nuôi chỉ là “đề xuất một gia đình” cho một trẻ em mà thôi.

408.  điều quan trọng là phải chuẩn bị cho cha mẹ nuôi tương lai cả về những ích lợi và những 
thách thức của việc nhận trẻ em làm con nuôi thông qua việc đào tạo và cung cấp dịch vụ giáo dục 
cho cha mẹ nuôi. Thông thường, cha mẹ nuôi tương lai cần có sự hỗ trợ và chuẩn bị chuyên sâu.

chẳng hạn, học cách giao tiếp với trẻ em là vấn đề thường gặp phải, nhưng có thể có những vấn 
đề nghiêm trọng hơn có thể phát sinh khi trẻ em đã sống quá lâu ở trung tâm, khi trẻ em đã bị 
tổn thương nghiêm trọng về tâm lý do bị mất gia đình trong một thảm hoạ thiên tai, khi làm con 
nuôi phải chia tách khỏi bạn bè (hoặc tồi tệ hơn là chia tách khỏi anh, chị, em ruột) trong trại trẻ 
mồ côi, khi trẻ em có khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, khi có những rối loạn về thể chất, tinh 
thần hoặc sức khoẻ, những vấn đề đó không nhận ra được vào thời điểm giao nhận con nuôi mà 
sau này mới phát sinh, khi trẻ em không được chăm sóc đầy đủ trong thai kỳ, khi trẻ em không 
được khích lệ đầy đủ và bị bỏ mặc hoặc không được chăm sóc liên tục (ví dụ như có quá nhiều 
người chăm sóc, thường xuyên phải chuyển từ trung tâm này sang trung tâm khác hoặc từ gia 
đình nuôi dưỡng tạm thời này sang gia đình nuôi dưỡng tạm thời khác).

409.  cha mẹ nuôi tương lai cần hiểu biết đầy đủ thực trạng hoặc hoàn cảnh mà một số trẻ em 
đã trải qua trước khi làm con nuôi. mặc dù sống trong một môi trường yêu thương, nhưng một số 
trẻ em đã trải qua một thời kỳ khó khăn hoặc quá khứ đau buồn sẽ không dễ thích nghi với gia 
đình cha mẹ nuôi mới, vì những trải nghiệm trước đó đã dạy các em không tin vào người lớn. cha 
mẹ nuôi tương lai có thể không hiểu vì sao trẻ em không đáp lại sự nồng hậu và tình cảm của họ 
và có thể họ cần được hỗ trợ trong trường hợp này. cần phải hỗ trợ sau khi giao nhận con nuôi 
để giúp đỡ cha mẹ nuôi trong những giai đoạn phát triển khó khăn của trẻ em.

410.  mỗi nước có trách nhiệm lựa chọn nội dung và hình thức đào tạo, giáo dục cũng như chỉ 

278 điều 5b)
279  Tại khóa họp đặc biệt năm 2005.
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định nhà cung cấp dịch vụ. Ở một số nước, có những khóa học chuẩn bị mang tính bắt buộc cho 
từng nhóm hoặc cho từng cá nhân cha mẹ nuôi tương lai, tùy từng trường hợp280. việc đánh giá 
cha mẹ nuôi tương lai cũng có thể xác định cần phải chuẩn bị thêm cho họ về một số điểm cụ 
thể trong thủ tục cho nhận con nuôi.  một số nước chỉ tổ chức các khóa học chuẩn bị cho cha mẹ 
nuôi tương lai khi họ đã được đánh giá đủ điều kiện nhận con nuôi.

411.  đã có những ý kiến phàn nàn về việc thiếu tính thống nhất trong các báo cáo và thiếu sự 
chuẩn cho cha mẹ nuôi tương lai. chẳng hạn, ở một nước, trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi quốc 
tế thường trên 5 tuổi và có nhiều vấn đề về sức khỏe. không phải cha mẹ nào cũng đủ điều kiện 
để nhận nuôi những trẻ em đó và điều quan trọng là phải chuẩn bị đầy đủ cho cha mẹ nuôi tương 
lai thông qua công tác thông tin và tư vấn.

412.  Sẽ rất hữu ích đối với nước gốc nếu họ nhận được báo cáo về cha mẹ trong đó có ghi rõ 
cha mẹ nuôi đã được chuẩn bị cho việc nhận nuôi con nuôi.

7.4.3 Chuẩn bị báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai

413.  công ước yêu cầu các cơ quan Trung ương phải lập báo cáo về gia đình nhận con nuôi 
gồm các “thông tin về căn cước, năng lực và điều kiện nhận con nuôi, hoàn cảnh cá nhân, gia 
đình và tình trạng sức khỏe, môi trường xã hội, lý do nhận con nuôi, điều kiện và khả năng nhận 
nuôi con nuôi quốc tế cũng như những đặc điểm của trẻ em mà họ có khả năng chăm sóc281. 
Trong đa số trường hợp, báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai do chính nhân viên công tác xã hội 
đã đánh giá cha mẹ đủ điều kiện nhận con nuôi lập.

414.  điều 22(1) cho phép nước nhận ủy quyền cho các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức 
được cấp phép thực hiện chức năng này. công ước cũng có một số lưu ý trong trường hợp báo 
cáo do những tổ chức hoặc những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không 
thông qua thủ tục cấp phép) quy định tại điều 22(2) lập. Trong trường hợp này, điều 22(5) quy 
định rằng, “trong mọi trường hợp, cơ quan Trung ương hoặc những cơ quan hoặc tổ chức khác 
vẫn phải chịu trách nhiệm, theo quy định tại khoản 1, về những báo cáo đã được lập theo quy 
định tại điều 15”. quy định này có nghĩa là những tổ chức hoặc cá nhân được phép tham gia thủ 
tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) quy định tại điều 22(2) có thể lập báo cáo 
về cha mẹ nuôi, nhưng họ chỉ có thể thực hiện chức năng này dưới sự giám sát của các cơ quan 
hoặc tổ chức khác theo quy định tại điều 22(1).

415.  các nước gốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có những báo cáo chính xác về cha 
mẹ nuôi tương lai. họ đã thể hiện những mối quan ngại về tính sơ sài, thiếu chính xác và thiếu 
thống nhất của các báo cáo này.

416.  để giải quyết vấn đề này, tại khóa họp đặc biệt năm 2005 đã có đề xuất về việc xây dựng 
mẫu chuẩn về báo cáo đánh giá người nhận con nuôi quốc tế. khóa họp đặc biệt đã khuyến nghị 
như sau:

" Khóa họp đặc biệt đề nghị Ban Thường trực, tham vấn các Nước ký kết và các tổ chức 
phi chính phủ, xây dựng mẫu giấy đồng ý làm con nuôi của trẻ em (Điều 4d)(3)) cũng như 
các biểu mẫu hoặc hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện các Điều 15 và 16 của Công 
ước này282".

280 ví dụ như xem phần trả lời câu hỏi số 4(h), Bảng câu hỏi năm 2005, của các nước Áo, đan mạch, E-xtô-ni-a, niu-di-lân và Ba lan.
281 điều 15(1).
282 khuyến nghị số 7.
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417.  vấn đề trọng tâm là phải đảm bảo tính khách quan và chu đáo của các cơ quan có thẩm 
quyền của nước nhận trong việc chuẩn bị cho cha mẹ nuôi, đánh giá và lập báo cáo về cha mẹ 
nuôi tương lai theo quy định tại điều 15283. điều quan trọng là trong các văn bản hướng dẫn 
thực hiện công ước, các nước cần xác định tiêu chí áp dụng và chỉ định cơ quan, tổ chức hoặc 
cá nhân chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sau:

• đánh giá điều kiện pháp lý để nhận con nuôi của cha mẹ;

• đánh giá điều kiện tâm lý xã hội để nhận con nuôi của cha mẹ;

• dịch vụ tư vấn cho cha mẹ nuôi tương lai;

• lập báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai;

• giám sát việc lập báo cáo và kiểm tra tính chính xác của các thông tin trong báo cáo;

• Ban hành các quyết định theo quy định tại điều 5a) và b);

• chuyển báo cáo cho nước gốc.

7.4.4 Chuyển báo cáo về cha mẹ nuôi

418.  cơ quan Trung ương của nước nhận phải chuyển báo cáo về cha mẹ nuôi cho cơ 
quan Trung ương của nước gốc284. nước nhận có thể cân nhắc áp dụng các cơ chế giám 
sát hiệu quả việc lập báo cáo về cha mẹ nuôi để đảm bảo chuyển cho nước gốc những báo 
cáo chính xác285. các nước có thể có những thỏa thuận cụ thể về vấn đề này như đã đề cập 
tại chương 7.2.6.

7.4.5 Nhận hồ sơ ở Nước gốc

419. nước gốc phải quy định cụ thể hồ sơ của cha mẹ nuôi tương lai cần những thông tin và 
giấy tờ gì và cơ quan hoặc tổ chức nào sẽ tiếp nhận hồ sơ. những thông tin này phải được 
thông báo cho nước nhận286 bằng mọi phương tiện.

420.  cha mẹ nuôi tương lai phải nộp hồ sơ cho cơ quan Trung ương của nước mình. họ 
không được trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan Trung ương hoặc tổ chức được cấp phép của 
nước gốc287.

421.  để thực hiện tốt công ước, các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc kiểm tra báo cáo 
về cha mẹ nuôi và đảm bảo họ đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của nước gốc288.

422.  một số cha mẹ nuôi đến nước gốc để chọn trẻ em và thậm chí, đôi khi còn thương lượng 
trực tiếp với mẹ đẻ của trẻ em289. cách làm này đi ngược lại với quyền của trẻ em và vi phạm 
điều 29 của công ước la hay. các nước ký kết cần có các chế định pháp luật hoặc những thủ 
tục thích hợp để ngăn ngừa sự tiếp xúc như vậy trước khi ghép trẻ và để bảo đảm hiệu lực của 
điều 29. 
283 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 14.
284 điều 15 (2).
285 Xem i-ta-li-a (luật số 184, ngày 4/5/1983, luật sửa đổi bổ sung số 476, ngày 31/12/1998, chương iii, điều 30) quy định trước hết phải 
gửi báo cáo cho tòa vị thành niên, sau đó mới gửi cho uỷ Ban con nuôi quốc tế.
286 Xem phần trả lời câu hỏi số 7(1) b), Bảng câu hỏi năm 2005, của Thụy Sỹ, trong đó Thụy Sỹ nhấn mạnh “sự mất cân đối giữa yêu cầu 
của nước gốc về hồ sơ của cha mẹ nuôi…và những giấy tờ họ cung cấp về trẻ em.”
287  điều 14.
288 các nước chi-lê, lít-va, Pe-ru khẳng định rằng báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai thiếu thông tin. Xem phần trả lời câu hỏi số 7 (1) b), 
Bảng câu hỏi năm 2005, của các nước này. để có ví dụ cụ thể về vấn đề này, xem phần trả lời câu hỏi số 4(g), Bảng câu hỏi năm 2005, 
của lít-va. Xem thêm phần trả lời câu hỏi này của Xri lan-ca.
289 Xem SSi/cir, “quyền của trẻ em vô gia cư: gru-di-a”, nguyệt san số 71, tháng 10/2004.
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7.4.6 Thông báo về việc ghép trẻ

423.  Thông báo về việc ghép hoặc giới thiệu trẻ em cho cha mẹ nuôi tương lai phải được 
thực hiện thông qua các cơ quan phù hợp được quy định tại điều 16(2) và như đã được lưu ý 
trong Sách hướng dẫn này tại chương 7.2.5. Tại khóa họp đặc biệt năm 2005, các nước ký kết 
đã phản đối kịch liệt việc tổ chức hoặc cơ quan của nước gốc thông báo việc ghép trẻ cho cha 
mẹ nuôi tương lai trước khi thông báo cho cơ quan Trung ương của nước nhận. các nước ký 
kết cũng phản đối việc một số cha mẹ nuôi đến nước gốc và liên hệ với những cơ quan hoặc tổ 
chức có thẩm quyền về nuôi con nuôi trước khi có quyết định ghép trẻ. đã có khuyến nghị không 
nên làm như vậy tại khóa họp đặc biệt năm 2005 và khuyến nghị này cũng đã được đề cập tại 
chương 7.2.5

7.4.7 Chấp nhận việc ghép trẻ và phê duyệt của Cơ quan Trung ương (Điều 17a) và b))

424.  khi nhận được báo cáo về trẻ em và việc ghép trẻ em với cha mẹ nuôi tương lai do nước 
gốc gửi, qua cơ quan Trung ương, các tổ chức được cấp phép, hoặc những cá nhân được phép 
tham gia thủ tục (không thông qua thủ tục cấp phép), thì cha mẹ nuôi phải quyết định có chấp 
nhận kết quả giới thiệu này hay không. nước gốc phải được thông báo về quyết định của cha mẹ 
nuôi tương lai (điều 17a)).

425.  có nhiều nước quy định thời hạn để cha mẹ nuôi tương lai có thể cân nhắc về việc ghép 
trẻ và họ cũng có những chính sách thích hợp để xử lý hệ quả của việc từ chối trẻ em đã được 
ghép với cha mẹ nuôi. điều quan trọng và đôi khi khó khăn để tìm được sự cân bằng giữa khoảng 
thời gian cần thiết để cha mẹ nuôi tương lai cân nhắc việc ghép trẻ với nhu cầu của trẻ em cần 
giao chăm sóc ổn định. điều quan trọng là phải có một quy trình minh bạch kèm theo thời hạn và 
thủ tục rõ ràng.

426.  Ở một số nước, trường hợp cha mẹ nuôi tương lai từ chối trẻ em được giới thiệu thì sẽ 
sớm được giới thiệu trẻ em khác đang cần được ghép với gia đình. Ở một số nước khác, nếu 
cha mẹ nuôi tương lai từ chối trẻ em đã được giới thiệu thì phải bắt đầu lại thủ tục từ đầu. nếu 
có một chính sách rõ ràng về hệ quả của việc cha mẹ nuôi từ chối trẻ em đã được ghép thì tất cả 
các bên sẽ ý thức được đầy đủ nghĩa vụ và vai trò của mình trong cơ chế đó.

427.  cơ quan Trung ương của nước nhận có thể cũng phải phê duyệt kết quả ghép trẻ trước 
khi trẻ em được giao cho cha mẹ nuôi tương lai (điều 17(b)).

7.4.8 Thủ tục di trú đối với trẻ em (các Điều 5, 17(d) và 18)

428.  Trẻ em sẽ không được giao cho cha mẹ nuôi trước khi hoàn tất các thủ tục di trú cho trẻ 
em (điều 17(d)). cơ quan Trung ương của nước gốc phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết 
để đảm bảo trẻ em được hoặc sẽ được phép xuất cảnh nước mình (điều 18). các cơ quan có 
thẩm của nước nhận phải đảm bảo rằng trẻ em được hoặc sẽ được phép nhập cảnh và thường 
trú ở nước nhận (điều 5(c)).

429.  Xem thêm chương 7.2.9 liên quan đến thẩm quyền di trú tại nước gốc.

7.4.9 Sự đồng ý của các Cơ quan Trung ương về việc tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận 
con nuôi (Điều 17(c))

430.  khi cha mẹ nuôi tương lai đã chấp nhận việc ghép trẻ hoặc trẻ em đã giới thiệu và các cơ 
quan hữu quan đã được thông báo về việc chấp nhận đó thì có thể giao trẻ em cho cha mẹ nuôi 
và kết thúc việc cho nhận con nuôi, với điều kiện các cơ quan Trung ương của cả hai nước đồng 
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ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi (điều 17(c)). Sẽ không có sự đồng ý này, nếu 
đến công đoạn này mà vẫn chưa rõ là các yêu cầu của công ước có được tuân thủ ở cả hai nước 
không. Tầm quan trọng của công đoạn này đã được đề cập sâu tại chương 7.2.8 và 7.2.10.  

431.  nhìn chung mọi người đều chấp nhận rằng, cha mẹ nuôi tương lai không được phép liên 
lạc trực tiếp với cơ quan Trung ương của nước gốc hoặc đến đó để tìm cách tiếp xúc với trẻ em 
hoặc những người chăm sóc trẻ em nếu không được mời trước khi hai cơ quan Trung ương cho 
phép tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định tại điều 17. làm như vậy có thể 
gây sức ép đối với nước gốc. Trong một số trường hợp, ví dụ như như trường hợp trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt, thì việc tiếp xúc trực tiếp có thể là phù hợp và không vi phạm điều 29 nếu cơ quan 
có thẩm quyền của nước gốc cho phép tiếp xúc trực tiếp.

432.  Xem các chương 7.2.8 và 7.2.10 để có thêm chi tiết về việc cho phép và bàn giao trẻ em 
ở nước gốc.

7.4.10 Di chuyển đến nước gốc

433.  điều 29 của công ước hạn chế sự liên lạc của cha mẹ nuôi tương lai ở nước gốc hoặc 
di chuyển đến nước gốc trước khi thực hiện một số biện pháp đảm bảo nhất định. nước gốc cần 
thể hiện rõ trong Tài liệu thông tin tóm tắt về nước mình thời điểm nào họ muốn cha mẹ nuôi đến 
nước gốc. một số nước gốc có thể muốn phỏng vấn cha mẹ nuôi tương lai trước khi ra quyết 
định cuối cùng về việc ghép trẻ. chẳng hạn, nếu trẻ em cho làm con nuôi có những nhu cầu đặc 
biệt thì nước gốc cần phải được đảm bảo rằng cha mẹ nuôi tương lai hiểu được hoàn cảnh của 
trẻ em và đủ khả năng để chăm sóc trẻ em đó. một số nước yêu cầu ít nhất một người trong số 
cha mẹ nuôi phải gặp trẻ em sau khi được giới thiệu và trước khi tiếp tục thực hiện các công đoạn 
tiếp cho đến khi hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi.

434.  Trong trường hợp có thể, tốt nhất là cha mẹ nuôi sang nước gốc nhận bàn giao trẻ em và 
đưa trẻ em về nước nhận sau khi có quyết định nuôi con nuôi hoặc quyết định giao nhận chăm 
sóc trẻ em. 

435.  có thể sẽ rất hữu ích cho cha mẹ nuôi tương lai nếu họ ở lại nước gốc một thời gian, vì 
làm như vậy sẽ giúp họ biết và hiểu được cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của trẻ em trước khi 
được cho làm con nuôi và hình thành ý niệm về môi trường xã hội của trẻ em. ngoài ra, một số 
nước gốc có yêu cầu cha mẹ nuôi phải ở lại nước gốc một thời gian nhất định.

7.4.11 Cấp giấy chứng nhận phù hợp Công ước theo quy định tại Điều 23

436.  vấn đề cấp giấy chứng nhận phù hợp công ước theo quy định tại điều 23 đã được đề cập 
tại chương 7.2.12. vấn đề này cũng sẽ được đề cập tại chương 8.8.3 về phương diện pháp lý. 

437.  giấy chứng nhận phù hợp công ước do nước quyết định cho nhận con nuôi cấp. Trường 
hợp quyết định cho nhận con nuôi được tuyên ở nước nhận thì phải gửi một bản sao giấy chứng 
nhận cho cơ quan Trung ương của nước gốc. giấy chứng nhận phù hợp công ước là một tài 
liệu quan trọng và là bằng chứng để việc nuôi con nuôi được mặc nhiên công nhận ở tất cả các 
nước ký kết khác.
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chưƠng 8 - nhỮng VẤn ĐỀ PháP LÝ XUng QUAnh VIỆc 
ThỰc hIỆn cÔng ước

438.  chương này đề cập một số vấn đề pháp lý liên quan đến bản chất của công ước, việc 
giải thích công ước la hay năm 1993 và phạm vi nghĩa vụ của các nước theo quy định của công 
ước. các câu trả lời nêu trong chương này đáp ứng phần lớn các câu hỏi mà các nước, các cơ 
quan Trung ương, các tổ chức con nuôi, hoặc các đối tượng khác đã gửi đến Ban Thường trực 
hội nghị la hay.

8.1  Bản chất chung của công ước

439.  loại vấn đề thứ nhất liên quan đến cấu trúc, bản chất chung của công ước, mối quan hệ 
của công ước với các đạo luật của các nước về nuôi con nuôi, cách thức mà các quy định của 
công ước có thể và cần phải bổ sung bằng hệ thống nội luật của các nước ký kết.

8.1.1 Các thủ tục và nguyên tắc cơ bản

440.  công ước quy định một bộ thủ tục rõ ràng và các nguyên tắc cơ bản hoặc các chuẩn mực 
cơ bản về lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế điều chỉnh thủ tục lập hồ sơ nhận con nuôi, lập các báo 
cáo về trẻ em và cha mẹ nuôi, lấy các ý kiến đồng ý cần thiết, việc trao đổi thông tin giữa hai 
nước liên quan, việc giao nhận trẻ em, việc cho phép trẻ em thường trú tại nước nhận và việc di 
chuyển trẻ em từ nước gốc sang nước nhận.

441.  các thủ tục và các quy tắc này là tối thiểu vì hai lý do.

442.  một là, có những lĩnh vực mà các thủ tục quy định của công ước phải được bổ sung bằng 
các quy định chi tiết hơn trong nội luật (ví dụ các thủ tục quy định tại chương iv của công ước), 
và một số nguyên tắc mới chỉ quy định mang tính chất nguyên tắc chung (ví dụ nguyên tắc phòng 
ngừa thu lợi bất chính hoặc nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước) và vì vậy, cần 
phải nghiên cứu sâu về các biện pháp tốt nhất để đảm bảo hiệu lực của các nguyên tắc chung 
này trong các hệ thống pháp luật liên quan.

443.  hai là, các thủ tục và nguyên tắc của công ước có thể gọi là “cơ bản” theo nghĩa là không 
có điều gì ngăn cấm các nước ký kết quy định các biện pháp kiểm soát và bảo đảm nghiêm ngặt 
hơn các quy định của công ước trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế-với điều kiện là các quy định 
bổ sung trong nội luật không trái với công ước và là vì lợi ích của trẻ em hoặc để bảo vệ trẻ em. 
ví dụ, những điều kiện quy định tại điều 4 “là những điều kiện tối thiểu cần thiết để đảm bảo việc 
nuôi con nuôi quốc tế được tiến hành vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và tôn trọng các quyền cơ bản 
của trẻ em”290. những nguyên tắc quy định tại điều 5 cũng như vậy291. Tương tự như vậy, không 
có điều gì ngăn cấm một nước thành viên công ước thực hiện hợp tác về nuôi con nuôi cụ thể 
hơn với các nước thành viên khác thông qua các hiệp định hợp tác song phương hoặc hiệp định 
hợp tác khu vực, khi mục đích là tăng cường việc áp dụng công ước và với điều kiện tôn trọng 
các thủ tục tối thiểu mà công ước quy định292. 

8.1.2 Công ước không phải là một đạo luật thống nhất về lĩnh vực nuôi con nuôi

444.  ngoại trừ những lĩnh vực mà công ước xác định các nguyên tắc và biện pháp bảo đảm tối 

290 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 109.
291 như trên, đoạn 175.
292 Xem điều 39(2): “Bất kỳ nước ký kết nào cũng có thể ký kết với một hay nhiều nước ký kết khác các thỏa thuận nhằm tạo thuận lợi cho 
việc áp dụng công ước trong quan hệ giữa các nước với nhau. các thỏa thuận này chỉ có thể quy định khác với các điều từ 14 đến 16 và từ 
18 đến 21 của công ước. những nước ký kết các thỏa thuận như trên gửi cho cơ quan lưu chiểu công ước một bản sao thỏa thuận.”
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thiểu, công ước không bắt buộc phải có sự đồng nhất trong các đạo luật của các nước về nuôi 
con nuôi. công ước được thiết kế để có thể triển khai thực hiện ở các nước có các hệ thống pháp 
luật khác nhau và có các đạo luật khác nhau về nuôi con nuôi. công ước được áp dụng đối với 
chế định nuôi con nuôi trọn vẹn cũng như đối với chế định nuôi con nuôi đơn giản và cho phép 
các phương thức khác nhau để xác lập quan hệ nuôi con nuôi (bằng phán quyết của tòa án, quyết 
định hành chính hay bằng biện pháp thỏa thuận)293. công ước cũng cho phép quyết định xác lập 
quan hệ nuôi con nuôi tại nước gốc hoặc tại nước nhận. Tuy nhiên, không có điều gì ngăn cấm 
một nước gốc đòi hỏi, nếu nước gốc muốn như vậy, rằng việc nhận nuôi trẻ đang thường trú trên 
lãnh thổ của nước gốc cần được hoàn tất tại nước đó trước khi chuyển hoặc bàn giao trẻ sang 
nước nhận294.

8.2  Ấn định giới hạn của việc nuôi con nuôi quốc tế

445.  một trong những quan ngại mà các nước gốc nêu ra khi tiến hành phê chuẩn hoặc gia 
nhập công ước là họ có buộc phải ký kết các thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi với tất cả các 
nước khác cùng là thành viên công ước, hay chí ít có phải giải quyết các đơn xin nhận con nuôi 
từ tất cả các nước nhận là thành viên công ước không. có thể là trước khi tham gia công ước, 
nước gốc chỉ hợp tác về nuôi con nuôi với một số ít nước nhận. một quan ngại khác không xa 
lạ với quan ngại thứ nhất là các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc có nguy cơ bị quá tải về 
số hồ sơ xin phép hoạt động tại nước mình (theo điều 12) của các tổ chức con nuôi nước ngoài 
đã được cấp phép tại nước họ (tổ chức được cấp phép). có thể là các nước gốc chỉ có một số 
lượng hạn chế những trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi quốc tế; đồng thời, vì nguồn lực cũng 
có giới hạn nên họ cho rằng chỉ có thể quản lý và giám sát được việc hợp tác về nuôi con nuôi với 
một số lượng tương đối hạn chế các nước nhận. ngoài ra, các nước gốc có thể căn cứ vào lý do 
vì lợi ích tốt nhất của trẻ em mà ưu tiên hợp tác về nuôi con nuôi với một số nước nhận, chẳng 
hạn với những nước nhận có mối quan hệ chặt chẽ về văn hóa, nhất là có chung ngôn ngữ.

446.  Tương tự như vậy, các nước nhận có thể cũng sợ phải có nghĩa vụ hợp tác với một số 
lượng quá lớn các nước gốc, trong khi, do quy mô và các yếu tố tác động khác, trước đó họ chỉ 
ký kết thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi với một số lượng nhỏ các nước gốc. các nước nhận 
cũng có thể không sẵn sàng cam kết hợp tác không giới hạn và vào mọi lúc với tất cả các nước 
gốc. đôi khi, họ còn muốn áp đặt những hạn chế đối với những nước mà ở đó thủ tục giải quyết 
việc nuôi con nuôi còn khiếm khuyết hoặc tham nhũng. những hạn chế này có thể là cần thiết để 
bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

447.  Tại khóa họp đặc biệt năm 2005 đã có sự đồng thuận về việc đôi khi cần phải có những 
giới hạn về việc nuôi con nuôi. Tuy nhiên, không được giới hạn một cách tùy tiện. các nước nhận 
cũng như các nước gốc phải sẵn sàng cung cấp thông tin về mọi giới hạn trong việc hợp tác với 
các nước thành viên khác.

8.2.1 Các Nước ký kết không có nghĩa vụ phải cho, nhận con nuôi quốc tế ở một mức độ nào

448.  việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước không đòi hỏi nước ký kết phải cho, nhận con 
nuôi quốc tế ở bất kỳ một mức độ nào theo nghĩa là công ước buộc nước ký kết phải cho hoặc 
đón nhận một số lượng tối thiểu trẻ em làm con nuôi quốc tế. việc giải thích như vậy là cần thiết 
để "bảo vệ" những nước, vào một số thời điểm nhất định, không có trẻ em nào (hoặc đối tượng 
trẻ em đặc biệt nào) cần phải cho làm con nuôi nước ngoài. Trong hoàn cảnh này, nghĩa vụ hợp 
tác giữa các nước thành viên theo quy định của công ước là chỉ cần nước gốc thông tin cho các 

293 Ở goa-tê-ma-la, việc nuôi con nuôi vẫn có thể xác lập bằng hình thức thỏa thuận được công chứng (luật nuôi con nuôi năm 2007, điều 39).
294 điều 28. 
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nước khác biết về mức độ tham gia lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế của nước mình.        

449.  ngược lại, công ước quy định bắt buộc phải áp dụng các nguyên tắc và thủ tục quy định 
tại công ước, mỗi khi các cơ quan có thẩm quyền của một nước ký kết cho rằng giải pháp nuôi 
con nuôi quốc tế là phù hợp.

8.2.2 Nước gốc có bắt buộc phải thỏa thuận cho nhận con nuôi quốc tế với tất cả các 
Nước nhận là thành viên của Công ước không? 

450.  nguyên tắc cơ bản về nghĩa vụ của một nước thành viên công ước phải được xem xét dưới 
ánh sáng của nguyên tắc lợi ích cao nhất của trẻ em. công ước không bắt buộc nước thành viên phải 
có bất kỳ một thỏa thuận cho nhận con nuôi quốc tế nào nếu như việc thỏa thuận cho nhận con nuôi 
quốc tế không phục vụ lợi ích cao nhất của trẻ em được cho làm con nuôi. lợi ích cao nhất của trẻ em 
có thể khiến một nước gốc ưu tiên cho nhận con nuôi ở một số nước nhận cụ thể. ngoài ra, những 
khó khăn về năng lực và nguồn lực cũng có thể là lý do chính đáng để một nước gốc hạn chế số lượng 
nước nhận hoặc số lượng tổ chức cấp phép để có thể hợp tác một cách thực sự hiệu quả, quản lý tốt 
và theo dõi giám sát một cách chặt chẽ. hợp tác với quá nhiều nước nhận hoặc cấp phép hoạt động 
cho quá nhiều tổ chức được cấp phép còn có thể trở thành một cách thực hiện không tốt, nếu việc đó 
làm suy giảm đáng kể sự kiểm soát của nước gốc đối với quá trình cho nhận con nuôi quốc tế.

451.  Tuy nhiên, nghĩa vụ hợp tác nói chung theo yêu cầu của công ước buộc các nước thành 
viên phải có quan hệ cởi mở và tích cực với nhau. đối với các nước gốc, điều đó có nghĩa là phải 
chấp nhận việc giải thích tại sao và cho đến khi nào có thể còn phải duy trì một số chính sách ở 
nước mình. Tương tự như vậy, nước nhận cũng có nghĩa vụ phải biết lắng nghe những khó khăn 
mà nước gốc có thể đang gặp phải để thiết lập một hệ thống có sự quản lý tốt để chăm sóc thay 
thế cho những trẻ em trong trường hợp có những sức ép quá lớn từ nước nhận.

452.  một vấn đề có thể đặt ra là có cần thiết phải ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể giữa 
các nước liên quan để thực hiện công ước, ví dụ, để cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan, 
tổ chức cụ thể ở mỗi nước, hoặc những loại giấy tờ, hồ sơ phải gửi kèm theo đơn xin nhận con 
nuôi. công ước không quy định bất kỳ nghĩa vụ nào về vấn đề này, nhưng vì những lý do thực 
tế mà một số nước yêu cầu thực hiện một thủ tục chính thức hoặc không chính thức để bắt đầu 
việc hợp tác cho nhận con nuôi với một nước khác295. Thủ tục này thường thể hiện dưới hình 
thức một thoả thuận song phương. ngoài ra, công ước chỉ đưa ra một khuôn khổ hợp tác cơ 
bản, một thỏa thuận song phương có thể có quy định về các nghĩa vụ khác. các hiệp định hoặc 
thỏa thuận song phương kiểu này có thể phải tuân theo những trình tự, thủ tục nhất định. Thỏa 
thuận song phương cũng có thể theo hình thức hiệp định song phương chính thức theo quy định 
tại điều 39(2). Trong trường hợp này, điều 39(2) quy định phải gửi hiệp định song phương theo 
đúng thể thức và thủ tục quy định cho cơ quan lưu chiểu công ước.

8.2.3 Nước nhận có bắt buộc phải thỏa thuận nhận con nuôi quốc tế với tất cả các Nước 
gốc là thành viên Công ước không? 

453.  vấn đề này có thể đặt ra khi có người thường trú ở một nước nhận muốn nhận con nuôi 
là trẻ em thường trú ở một nước gốc mà trước đó, nước nhận chưa có hợp tác về nuôi con nuôi. 
người nhận con nuôi có thể viện dẫn rằng, nước gốc là thành viên của công ước nên các cơ quan 
có thẩm quyền của nước nhận buộc phải hỗ trợ thủ tục nhận con nuôi trong trường hợp này.

454.  có nhiều lý lẽ vững chắc để ủng hộ quan điểm cho rằng, nước nhận không có nghĩa vụ 
phải chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi đến từng nước thành viên công ước. có những 
295 ví dụ như ô-xtrây-li-a, Bô-li-vi-a, lát-vi-a, lít-va, Pa-na-ma, Ba lan, nam Phi và Tây Ban nha. 
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lý do mang tính nguyên tắc và có cả những lý do mang tính thực tiễn. nước nhận có căn cứ khi 
áp dụng các biện pháp bảo đảm bổ sung các nguyên tắc quy định tại công ước khi các biện 
pháp đó không trái với công ước và cần thiết để bảo vệ tốt hơn quyền của trẻ em trong khuôn 
khổ thủ tục nuôi con nuôi quốc tế. chính vì vậy, có thể chấp nhận việc một nước nhận (ngay cả 
một nước gốc cũng vậy) đòi hỏi phải có thỏa thuận hoặc chương trình hợp tác song phương 
bổ sung các quy định của công ước trước khi chấp nhận xử lý các hồ sơ cụ thể. nước nhận 
cũng có thể cho rằng mình không đủ nguồn lực để có thể theo dõi và giám sát nhiều hơn số 
lượng đã giới hạn các thỏa thuận và chương trình hợp tác con nuôi song phương kiểu này.

455.  Trên thực tế, một số nước nhận cũng đã nhận thấy rằng, đơn thuần gửi một bộ hồ sơ  
nhận con nuôi hoặc gửi một báo cáo theo quy định tại điều 15 cho một nước gốc để tiến hành thủ 
tục cho nhận con nuôi là không ổn. có thể còn không có trả lời. Thực tế là, nhiều nước nhận cấp 
phép cho công dân nước mình nhận con nuôi ở một số nước cụ thể, thường là những nước đã 
có thỏa thuận hợp tác về nuôi con nuôi. hơn nữa, người nhận con nuôi cũng không được hưởng 
lợi ích gì khi phải chịu thủ tục cấp phép mất nhiều thời gian hơn, tốn kém hơn, trong khi lại gửi hồ 
sơ đến một nước có khả năng không trả lời.  

456.  Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng, tất cả các nước ký kết đều phải thực hiện một số nghĩa vụ 
hợp tác chung nhằm bảo vệ trẻ em và để đạt mục tiêu của công ước296 trao đổi thông tin về thực 
tiễn cho nhận con nuôi và thông tin cho nhau về việc thực hiện công ước297. các nước nhận cũng 
như nước gốc đều cần phải sẵn sàng thông tin cho tất cả các nước ký kết về mọi thỏa thuận hoặc 
thực tiễn hạn chế việc hợp tác với một số nước khác. các nước ký kết đều phải thể hiện tinh thần 
cởi mở và tích cực hợp tác đối với các yêu cầu cung cấp thông tin về các vấn đề này.

8.2.4 Nước gốc có thể tạm dừng cho nhận con nuôi quốc tế không?  

457.  Tạm dừng cho nhận con nuôi quốc tế một thời gian ngắn hay dài là điều bắt buộc đối với 
nhiều nước gốc. Ban thường trực hội nghị la hay đã được tham vấn ý kiến về việc tạm dừng 
như vậy có phù hợp với nghĩa vụ quy định tại công ước không.

458.  Theo nguyên tắc chung, công ước không bắt buộc các nước phải cho, nhận con nuôi 
quốc tế, vì vậy, tạm dừng việc cho nhận con nuôi quốc tế không vi phạm các nghĩa vụ quy định 
tại công ước. có thể có nhiều lý do phải tạm dừng để bảo vệ trẻ em, chẳng hạn, khi có những 
khiếm khuyết chung về thủ tục cho nhận con nuôi và cần áp dụng các biện pháp bảo đảm trong 
lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, hoặc khi hiện tượng tham nhũng và những biểu hiện lạm dụng 
khác đã trở nên phổ biến. Trong trường hợp đó, các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc có thể 
quyết định một cách đúng đắn là bắt buộc phải tiến hành cải cách toàn diện và triệt để hệ thống 
cho nhận con nuôi và việc cải cách đó không thể thực hiện được chừng nào mà các cơ cấu hiện 
hành về cho nhận con nuôi vẫn tiếp tục hoạt động.                                                                

459.  Tuy nhiên, tạm dừng việc cho nhận con nuôi quốc tế cũng cần có chính sách chuyển tiếp 
thấu tình và đạt lý đối với những hồ sơ con nuôi quốc tế đang giải quyết chưa xong khi tuyên bố 
tạm dừng việc cho nhận con nuôi quốc tế. khó có thể biện minh cho việc tạm dừng giải quyết đối 
với những hồ sơ đã hoàn thành các quy định tại điều 17 và đặc biệt là khi cả hai cơ quan Trung 
ương của nước nhận và nước gốc đều đã đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi. 
Trong đa số trường hợp, trì hoãn giao trẻ em cho một gia đình ổn định, nhất là trong giai đoạn 
chuyển tiếp, là trái với nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của trẻ em: xem chương 6.4.2.

296 điều 7(1).
297 điều 7(2).
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460.  một mặt, công ước không buộc các nước phải cho nhận con nuôi quốc tế và căn cứ vào 
nguyên tắc bổ trợ theo đó, chỉ giải quyết cho làm con nuôi quốc tế khi đã xem xét hết các khả 
năng nuôi con nuôi trong nước. mặt khác, tiếp theo công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ 
em, công ước thừa nhận rằng, để  phát triển hài hòa và toàn diện về nhân cách, trẻ em, nếu có 
thể, thì cần được lớn lên trong môi trường gia đình. mặt khác, công ước thừa nhận rằng, nuôi 
con nuôi quốc tế có thể tạo cơ hội cho trẻ em và đặc biệt là cơ hội cho một số trẻ em có được 
cuộc sống gia đình, nếu không thì chỉ còn một cách khác duy nhất là nuôi dưỡng tại các trung tâm 
tại nước gốc. đó là những vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng khi một nước quyết định áp dụng chính 
sách tạm hoãn cho nhận con nuôi quốc tế và thời hạn tạm hoãn. nếu ở nước gốc còn nhiều trẻ 
em mà biện pháp nuôi con nuôi quốc tế có quy củ phù hợp với công ước la hay là cơ hội duy 
nhất để những trẻ em đó được lớn lên trong môi trường gia đình, thì cần phải cân nhắc và xem 
xét kỹ lưỡng hệ quả sẽ gây ra đối với những trẻ em này khi áp dụng chính sách tạm dừng cho 
nhận con nuôi quốc tế một cách cứng nhắc và trong thời hạn quá dài.              

461.  việc trao đổi giữa các cơ quan Trung ương là rất quan trọng nhằm giảm thiểu tác động 
của chính sách tạm dừng hoặc hạn chế cho nhận con nuôi quốc tế. nếu một nước ký kết (nước 
nhận hoặc nước gốc) quyết định cần thiết phải áp dụng chính sách tạm dừng việc cho nhận con 
nuôi quốc tế, nước này phải thông báo ngay cho các nước ký kết khác và cần phải có giải pháp 
đối với tất cả các hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trước khi việc tạm dừng cho nhận con 
nuôi có hiệu lực. hồ sơ được xếp vào diện “hồ sơ chuyển tiếp” khi đã ghép trẻ xong và người 
nhận con nuôi đã đồng ý với kết quả ghép trẻ. nói chung, khi đã đến công đoạn này thì nên tiếp 
tục hoàn tất thủ tục đối với các hồ sơ này, khi điều đó đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em.

8.2.5 Nước nhận có thể hạn chế số lượng con nuôi đến từ một Nước gốc cụ thể không? 

462.  nước nhận có thể có lý do chính đáng theo quy định của công ước và vì lợi ích của 
những trẻ em liên quan, áp dụng chung các biện pháp bảo đảm hoặc biện pháp hạn chế bổ sung 
hoặc áp dụng đối với một số nước cụ thể. khi có những hiện tượng lạm dụng nghiêm trọng tại 
một nước gốc, có thể phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn sau khi đã không còn 
khả năng bình thường hóa tình hình thông qua các biện pháp hợp tác theo quy định của công 
ước (nước gốc cũng có thể có các biện pháp tương tự).

463.  Tuy nhiên, nếu phải áp dụng các biện pháp bảo đảm hoặc biện pháp hạn chế bổ sung, 
nhất là khi các biện pháp ấy có thể dừng hẳn một hồ sơ đang giải quyết, thì cần áp dụng biện 
pháp ấy trước khi quyết định giao trẻ em cho gia đình người nhận con nuôi cụ thể. điều 17 quy 
định những thủ tục cho phép nước nhận áp dụng các biện pháp bảo đảm bổ sung như vậy. Thực 
ra, điều 17 cho phép nước nhận ngừng việc hoàn tất thủ tục nếu đã nhận thấy có những lạm 
dụng hoặc những hiện tượng vi phạm. Tuy nhiên, điều 17 ngầm quy định rằng, các biện pháp 
bảo đảm bổ sung phải áp dụng trước chứ không phải là sau khi có quyết định giao trẻ em cho 
người nhận con nuôi.

464.  nguyên tắc quy định tại điều 17 có nghĩa rằng, mọi điều kiện quan trọng của việc nuôi con 
nuôi đã hội đủ trước khi quyết định giao trẻ em, kể cả việc đã biết rằng trẻ em đã hoặc sẽ được 
nhập cảnh và thường trú tại nước nhận. ngay sau khi giao trẻ em cho cha mẹ nuôi tương lai, 
mọi sự đã an bài, mối liên hệ đã hình thành giữa trẻ em và cha mẹ nuôi và ở giai đoạn này mà 
còn phải áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc biện pháp hạn chế bổ sung nữa thì thường không phù 
hợp lợi ích của trẻ em và có thể còn tạo ra tình trạng không chắc chắn, không thể  tiếp tục hoàn 
tất thủ tục nuôi con nuôi trong khi trẻ em đã có liên hệ với cha mẹ nuôi. còn có những lập luận 
thuyết phục hơn phản đối việc nước nhận áp dụng điều kiện hoặc biện pháp hạn chế bổ sung 
sau khi đã có quyết định về nuôi con nuôi tại nước gốc.
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8.3  câu hỏi về thời điểm có hiệu lực của công ước

465.  các thủ tục liên quan đến việc ký, phê chuẩn, chấp thuận, thông qua hay gia nhập công 
ước và tầm quan trọng của các thủ tục này được giải thích khá chi tiết tại Phụ lục 1 dưới tiêu đề 
Tiến tới việc ký và phê chuẩn hoặc gia nhập công ước. Phụ lục này cũng đề cập đến các quy 
định điều chỉnh vấn đề thời điểm có hiệu lực của công ước.

8.3.1 Những Nước có thể phê chuẩn và những Nước có thể gia nhập Công ước                            

466.  điều 43 quy định nguyên tắc xác định các nước có thể phê chuẩn công ước; đó là những 
nước đã là thành viên của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế vào ngày họp khóa họp thứ 17 năm 
1993 và những nước tham gia khóa họp thứ 17. danh sách các nước này có thể tra cứu tại trang 
thông tin của hội nghị la hay tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “adoption internationale”(nuôi con 
nuôi quốc tế), “các nước ký kết”.

467.  nguyên tắc xác định các nước có thể gia nhập công ước quy định tại điều 44; đó là 
tất cả các nước trừ những nước đã phê chuẩn. Sự khác nhau giữa phê chuẩn và gia nhập 
có thể là quan trọng do việc có hay không có quyền phản đối theo quy định tại điều 44(3): 
Xem chương 8.3.3

8.3.2 Mối quan hệ giữa Điều 46(2) và Điều 44(3)

468.  hình như có sự mâu thuẫn nào đó giữa điều 46(2) quy định thời hạn 3 tháng (sau khi 
nộp văn kiện phê chuẩn, chấp thuận, thông qua hoặc gia nhập) để công ước có hiệu lực và điều 
44(3) quy định cấm phát sinh hiệu lực giữa một nước gia nhập và bất kỳ nước ký kết nào có phản 
đối trong thời hạn 6 tháng.

469.  Ý kiến của Ban Thường trực hội nghị la hay là nên xem như công ước có hiệu lực giữa 
một nước gia nhập và các nước ký kết khi hết thời hạn ban đầu 3 tháng quy định tại điều 46(2). 
về phương diện giải thích pháp luật, quan điểm này có thể bảo vệ được, cho dù vấn đề cũng 
không hoàn toàn rõ ràng như vậy. ngược lại, người ta cũng có thể cho rằng công ước có hiệu 
lực giữa một nước gia nhập và các nước ký kết 6 tháng sau khi hết thời hạn phản đối. Tuy nhiên, 
nên hiểu theo cách thứ nhất, vì các lý do sau:

• cách diễn đạt của điều 44(3) không quy định rõ rằng không được thiết lập quan hệ 
trước khi hết thời hạn 6 tháng. nếu quả thực ý định của các nhà soạn thảo công ước là 
như vậy, họ dễ dàng thể hiện ý định của mình một cách rõ ràng.

• cách diễn đạt của điều 41 trong chừng mực nhất định là một lập luận theo hướng này. 
nếu có những tình huống cụ thể phải áp dụng công ước, điều này nhằm tới những hồ 
sơ xin con nuôi (quy định tại điều 14) được tiếp nhận “sau ngày công ước có hiệu lực” 
ở nước nhận hoặc nước gốc. ngày “có hiệu lực” của công ước ở mỗi nước được điều 
chỉnh bởi điều 46(2), chứ không phải điều 44(3).

• đối với một nước ký kết, trên thực tế sẽ không có vấn đề gì khó khăn nếu theo giả thiết 
là công ước có hiệu lực vào ngày đầu tiên. nếu nước ký kết có ý định phản đối theo quy 
định tại điều 44(3) đối với một nước mới gia nhập thì nước phản đối, trong thời gian đó, 
chả dại gì lại cho phép giải quyết các hồ sơ nuôi con nuôi của nước mới gia nhập.

• Trong đại đa số trường hợp (nghĩa là khi có một nước mới gia nhập công ước) sẽ không có 
phản đối được đưa ra theo quy định tại điều 44(3). việc trì hoãn thời hạn có hiệu lực của công 
ước giữa các nước ký kết nhìn chung không vì lợi ích của trẻ em. nên nhớ rằng những hồ sơ 
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nuôi con nuôi giải quyết trước ngày công ước có hiệu lực sẽ không nhận được những bảo 
đảm của công ước và cũng không đương nhiên được công nhận ở tất cả các nước ký kết.

8.3.3 Ai có thể phản đối theo quy định tại Điều 44(3)?

470.  mọi nước ký kết đều có thể phản đối việc gia nhập công ước của một nước ký kết khác. 
có thể phản đối trong hai trường hợp. một nước ký kết có thể phản đối việc gia nhập công ước 
của một nước mới gia nhập.

471.  Bất kỳ nước mới phê chuẩn hoặc mới gia nhập công ước có thể phản đối việc gia nhập 
trước đó của một nước ký kết khác. việc phản đối phải được thực hiện vào thời điểm nước mới 
phê chuẩn hoặc mới gia nhập công ước nộp văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập công ước.

472.  nước ký kết không được phản đối việc phê chuẩn công ước của một nước có quyền phê 
chuẩn công ước theo quy định tại điều 43.

8.3.4 Áp dụng Công ước đối với những hồ sơ con nuôi quốc tế đang giải quyết khi phê 
chuẩn, chấp thuận, thông qua hoặc gia nhập Công ước

473.  điều 41 của công ước xử lý vấn đề này theo hướng: 

“Áp dụng Công ước đối với những hồ sơ con nuôi quốc tế quy định tại Điều 14 đã được tiếp 
nhận tại Nước nhận hoặc Nước gốc sau ngày Công ước có hiệu lực”.

474.  có những ý kiến quan ngại về những hồ sơ con nuôi quốc tế đang giải quyết theo các hiệp 
định song phương giữa các nước sau đó trở thành thành viên của công ước 1993. điều 41 bao 
hàm cả việc không áp dụng công ước đối với những hồ sơ con nuôi quốc tế đã được tiếp nhận 
trong khuôn khổ các hiệp định song phương (trước khi công ước có hiệu lực đối với một trong 
hai nước liên quan hoặc đối với cả hai nước). việc giải thích như trên được khẳng định tại mục 
583 của Báo cáo thuyết minh công ước của g.Parra-aranguren, và như vậy là, điều 41 không 
giải quyết vấn đề thời điểm có hiệu lực của công ước nói chung mà giải quyết vấn đề “áp dụng 
công ước đối với một trường hợp cụ thể với giả thiết rằng công ước đã có hiệu lực đối với nước 
nhận hoặc nước gốc”.

475.  Tóm lại, những hồ sơ đang giải quyết theo các hiệp định song phương có thể tiếp tục 
được giải quyết theo các hiệp định đó. điều bất lợi hiển nhiên là, các hồ sơ này không được 
chứng nhận phù hợp với công ước theo quy định tại điều 23 và vì vậy, cũng không đương nhiên 
được công nhận tại các nước thành viên khác.        

476.  các bên ký kết hiệp định song phương cũng có khả năng muốn chuyển qua áp dụng các 
thủ tục của công ước la hay đối với những hồ sơ đang giải quyết theo hiệp định song phương 
(hoặc chí ít ra là muốn cho phép các đương đơn quyền lựa chọn khả năng này). điều này có thể 
thực hiện được trong những trường hợp thích hợp với điều kiện là cả hai nước phải đồng ý giải 
quyết như vậy. Trong trường hợp này, cha mẹ nuôi tương lai phải cử người đại diện để giải quyết 
hồ sơ của họ với cơ quan Trung ương thích hợp sau khi công ước có hiệu lực giữa hai nước liên 
quan theo quy định tại các điều 14 và 41. các cơ quan Trung ương có thể đẩy nhanh thủ tục giải 
quyết các trường hợp này đảm bảo tôn trọng các quy định của công ước nhưng đồng thời tránh 
lặp lại một cách vô bổ những thủ tục đã tiến hành trước đó. giải pháp này có lợi là đảm bảo việc 
nuôi con nuôi được tất cả các nước ký kết công nhận. ngược lại, giải pháp này cũng có điểm bất 
lợi là kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đối với những hồ sơ về cơ bản đã giải quyết gần xong.

477.  cũng có thể giải quyết tương tự đối với những hồ sơ mà người nhận con nuôi đã nộp cho 
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cơ quan Trung ương của nước mình để nhận trẻ em ở một nước gốc cụ thể trước khi công ước 
có hiệu lực ở nước này. người nhận con nuôi có thể nộp lại hồ sơ để đảm bảo rằng hồ sơ của họ 
đáp ứng các yêu cầu của công ước, nhưng việc xem xét hồ sơ sẽ nhanh chóng hơn vì có tính 
đến những công việc chuẩn bị đã thực hiện trước đó. cách tiếp cận này có lợi là làm giảm bớt số 
hồ sơ giải quyết ngoài khuôn khổ công ước sau khi công ước đã có hiệu lực đối với hai nước 
liên quan.

8.4  nơi thường trú và quốc tịch

8.4.1 Quốc tịch của trẻ em hoặc của cha mẹ nuôi tương lai có phải là căn cứ thích đáng 
để xác định phạm vi áp dụng Công ước không?

478.  quốc tịch của trẻ em hoặc của cha mẹ nuôi tương lai không phải là căn cứ thích đáng để 
xác định phạm vi áp dụng công ước. điều 2(1) quy định rằng: 

“Công ước được áp dụng khi một trẻ em thường trú tại một Nước ký kết (Nước gốc) đã, đang 
hoặc sẽ phải được di chuyển sang một Nước ký kết khác (Nước nhận) sau khi đã được quyết 
định cho làm con nuôi tại Nước gốc cho một cặp vợ chồng hoặc một người thường trú ở Nước 
nhận hoặc để được quyết định cho làm con nuôi tại Nước nhận hoặc Nước gốc”.

479.  nơi thường trú (của trẻ em và của người hoặc của cặp vợ chồng nhận con nuôi) là yếu tố 
hệ thuộc quan trọng nhất. nếu cha mẹ nuôi là công dân Pháp nhưng thường trú tại Bỉ muốn xin 
nhận con nuôi thường trú tại một nước ký kết khác thì cơ quan Trung ương của Bỉ sẽ có thẩm 
quyền tiếp nhận và giải quyết  hồ sơ (xem điều 14).

480.  nếu một trẻ em có quốc tịch Bra-xin, nhưng thường trú ở cô-xta-ri-ca, thì theo công ước, 
cơ quan Trung ương của cô-xta-ri-ca sẽ có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và áp dụng các thủ tục và 
quy định của công ước để giải quyết hồ sơ. nếu trường hợp trẻ em này phải di chuyển đến Bra-xin 
để quyết định cho nhận làm con nuôi tại Bra-xin, có nghĩa là ở nước mà trẻ em mang quốc tịch, thì 
cũng vẫn phải áp dụng các thủ tục và những biện pháp bảo đảm của công ước.

8.4.1.1 Nơi thường trú và những người làm việc có thời hạn    

481.  khái niệm “nơi thường trú” của cha mẹ nuôi tương lai cần được xác định cụ thể trong một 
số trường hợp nhằm xác định xem những hồ sơ con nuôi quốc tế đó có thuộc phạm vi điều chỉnh 
và được hưởng những bảo đảm của công ước không. chẳng hạn như, trường hợp người làm 
việc có thời hạn tại một nước khác nhận trẻ em của nước đó làm con nuôi theo quy định nội luật 
của nước nơi nguời đó làm việc. Trong những trường hợp này, các cơ quan có thẩm quyền có thể 
gặp khó khăn trong việc xác định nơi thường trú của cha mẹ nuôi tương lai và khó khăn trong việc 
xác định trường hợp này là nuôi con nuôi trong nước hay nuôi con nuôi quốc tế. hoặc trường hợp 
khác, người nhận con nuôi có hai quốc tịch đến một trong hai nước mà họ có quốc tịch và nhận nuôi 
con nuôi theo thủ tục nuôi con nuôi trong nước và sau đó mang con nuôi theo họ đến nước nơi họ 
thường trú. việc công nhận những trường hợp nuôi con nuôi này đặt ra những khó khăn cho các 
nước nhận: một mặt, nếu đơn xin công nhận bị từ chối, trẻ em sẽ rơi vào tình trạng không chắc 
chắn, nhưng mặt khác, cũng không nên khuyến khích những trường hợp nhận nuôi con nuôi kiểu 
này. nếu những trường hợp này không hẳn khi nào cũng là cố ý lách luật để tránh phải áp dụng 
các quy định của công ước thì cũng có nhiều khả năng lạm dụng. các chương 10.2, 8.4.5 và 8.7.2 
cũng có thể liên quan đến những trường hợp này.

482.  Thời điểm di chuyển trẻ em ra khỏi nước gốc có thể giúp giải quyết vấn đề xác định 
trường hợp nuôi con nuôi trong nước hay nuôi con nuôi quốc tế. Ý định của cha mẹ nuôi tương 
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lai cũng cần được xem xét. nếu hiện nay họ có nơi thường trú tại nước gốc và nhận nuôi con 
nuôi theo quy định nội luật của nước này nhưng lại có ý định trở lại nước họ nhiều năm sau đó, 
thì trường hợp này không phải là nuôi con nuôi quốc tế theo công ước la hay.                            

483.  nơi thường trú là một vấn đề thực tế. đối với những người làm việc có thời hạn, nếu họ 
được hưởng quy chế thường trú ở nước mới (nước gốc) và muốn nhận trẻ em ở nước đó làm 
con nuôi theo nội luật của nước này, thì việc nuôi con nuôi trong trường hợp này thuộc sự điều 
chỉnh của pháp luật của nước gốc. Pháp luật của nước gốc của người làm việc có thời hạn cũng 
có thể được áp dụng để xác định xem trẻ em có được phép thường trú ở nước đó không nếu sau 
này cha mẹ nuôi quay trở lại nước đó.

484.  những vấn đề đặt ra ở đây không chỉ liên quan đến những người làm việc có thời hạn mà 
có thể còn liên quan đến bất kỳ cặp vợ chồng nào đã bắt đầu thủ tục nhận con nuôi (trong nước 
hoặc quốc tế) bỗng dưng phải di chuyển sang một nước khác vì lý do nghề nghiệp hoặc lý do 
gia đình. việc xử lý những trường hợp này tùy thuộc vào cách thức giải quyết của các cơ quan 
có thẩm quyền của nước ra quyết định nuôi con nuôi, và nên có sự hợp tác của các cơ quan có 
thẩm quyền của nước đến thì sẽ tốt hơn298.

8.4.2 Quốc tịch của trẻ em có thích đáng để xác nhận trẻ em có đủ điều kiện cho làm con 
nuôi không?

485. điều 4 a) quy định rằng việc nuôi con nuôi theo công ước chỉ có thể được thực hiện sau khi 
cơ quan có thẩm quyền của nước gốc đã xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi. công ước 
không quy định các tiêu chí để xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi mà vấn đề này thuộc 
phạm vi điều chỉnh của pháp luật nước gốc, kể cả vấn đề lựa chọn luật áp dụng. nước gốc thường 
áp dụng các quy định chung về nuôi con nuôi trong nước ở nước mình. ngược lại, nước gốc có 
thể áp dụng pháp luật nước ngoài nếu các quy định của pháp luật nước mình về chọn luật áp dụng 
quy định như vậy. có thể có trường hợp ở nước gốc, luật áp dụng để xác định điều kiện của trẻ em 
cho làm con nuôi (hoặc một số điều kiện) là pháp luật của nước mà trẻ em có quốc tịch. chỉ trong 
trường hợp đặc biệt này, thì pháp luật của nước mà trẻ em có quốc tịch mới là thích đáng để xác 
định trẻ em có đủ điều kiện cho làm con nuôi theo công ước hay không.             

8.4.3 Quốc tịch của cha, mẹ nuôi có thích đáng để xác định cha, mẹ nuôi đủ điều kiện 
nhận con nuôi không?

486.  điều 5 a) quy định rằng việc nuôi con nuôi theo công ước chỉ được tiến hành sau khi 
các cơ quan có thẩm quyền của nước nhận đã xác định cha mẹ nuôi tương lai có đủ điều kiện 
để nhận nuôi con nuôi. công ước không quy định tiêu chí xác định “đủ điều kiện”. vấn đề này 
thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật của nước nhận, đặc biệt là các nguyên tắc về chọn luật 
áp dụng. nước nhận thường áp dụng các quy định chung đối với hồ sơ xin nhận con nuôi trong 
nước ở nước mình. cũng có trường hợp, theo các quy định về lựa chọn luật áp dụng của pháp 
luật của nước mình, nước nhận buộc phải  xác định người nhận con nuôi đủ điều kiện nhận 
con nuôi theo quy định của pháp luật của nước mà người nhận con nuôi có quốc tịch. chỉ trong 
trường hợp đặc biệt này, quốc tịch của cha mẹ nuôi tương lai mới được dùng làm căn cứ để xác 
định điều kiện nhận con nuôi.

487.  Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều công dân của nước gốc sinh sống ở nước nhận vẫn 
tiếp tục nhận con nuôi là trẻ em có quan hệ họ hàng hoặc không có quan hệ họ hàng ở nước 
gốc theo các quy định pháp luật và thủ tục nuôi con nuôi trong nước, không tôn trọng các nghĩa 

298 Xem h.van loon, chú thích số 6 ở trên, đoạn 204.



111

vụ quy định của công ước la hay năm 1993. hậu quả của việc này là, có thể những trường hợp 
nuôi con nuôi như vậy không được các nước nhận công nhận và một số trẻ em đã cho làm con 
nuôi như vậy phải sống tách rời “cha mẹ nuôi” bởi vì các em bị từ chối nhập cảnh vào nước nhận.

488.  một trong những nguyên nhân dẫn đến những khó khăn này là do ở một số nước gốc 
thiếu sự phù hợp giữa các quy định pháp luật và thủ tục nuôi con nuôi trong nước với các nghĩa 
vụ và thủ tục nuôi con nuôi quốc tế theo công ước la hay năm 1993, đặc biệt là về phần trách 
nhiệm của cơ quan Trung ương.

489.  một giải pháp cho vấn đề này có thể là trong các quy định pháp luật về nuôi con nuôi trong 
nước ở nước mình dẫn chiếu đến việc phải thực hiện các nghĩa vụ và các thủ tục quy định của 
công ước la hay năm 1993, đặc biệt là của cơ quan Trung ương. các quy định pháp luật và thủ 
tục nuôi con nuôi trong nước có thể quy định loại trừ phạm vi điều chỉnh việc nuôi con nuôi của 
những người thường trú ở nước ngoài, kể cả người có quốc tịch nước mình hoặc người có quan 
hệ họ hàng với trẻ em, hoặc quy định những trường hợp nuôi con nuôi này phải theo trình tự, thủ 
tục nuôi con nuôi quốc tế. Xem thêm chương 8.6.4 về nuôi con nuôi giữa những người có quan 
hệ họ hàng.

8.4.4 Cha, mẹ nuôi tương lai có dễ dàng được hưởng quy chế thường trú ở một Nước ký 
kết không và liệu có được hưởng quy chế thường trú thông qua việc chuyển hoặc đầu tư 
một khoản tiền lớn vào Nước này không?

490.  vấn đề xác định cha, mẹ nuôi tương lai có “nơi thường trú” ở nước nhận hay không tùy 
thuộc vào quyết định của tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền của nước này. “nơi thường 
trú” thường được xử lý như một quan niệm thực tế thể hiện rõ nước nơi đã là nơi tập trung cuộc 
sống gia đình hay nghề nghiệp của một  người. việc được hưởng chế độ thuế đối với người cư 
trú có thể là căn cứ thích đáng nhưng không phải là quyết định đến nơi thường trú. Tòa án hoặc 
cơ quan có thẩm quyền phải phân biệt được những trường hợp chuyển vốn đến một nước nhận 
thực sự là một động thái chuyển nơi cư trú trên thực tế với những trường hợp chuyển vốn chỉ là 
một cái cớ để được phép nhận con nuôi. Trường hợp tạo cớ để nhận con nuôi và thẩm quyền 
giải quyết lại dựa trên căn cứ dễ đổ vỡ này không thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước, quyết 
định việc nuôi con nuôi trong trường hợp này không thể đòi hỏi được công nhận theo công ước.

8.4.5 Nuôi con nuôi theo Công ước có hệ quả gì đến quốc tịch của trẻ em không? Đặc 
biệt, trong những hoàn cảnh nào việc nuôi con nuôi kéo theo hệ quả trẻ em có quốc tịch 
mới hoặc mất quốc tịch hiện có?

491.  các vấn đề này không được công ước la hay điều chỉnh một cách rõ ràng. về nguyên 
tắc, các giải pháp đối với các vấn đề này trước hết cần phải tránh cho trẻ em rơi vào tình trạng 
không quốc tịch. điều 7 của công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em quy định rằng:

“1. Trẻ em được đăng ký khai sinh ngay từ khi mới sinh và từ khi đăng ký khai sinh đã có 
quyền có họ tên, quyền có quốc tịch và nếu có thể được thì có quyền biết cha mẹ là ai và 
quyền được cha mẹ nuôi dưỡng.

2. Các Nước thành viên phải đảm bảo việc thực thi các quyền này phù hợp với quy định của 
pháp luật Nước mình và các nghĩa vụ bắt buộc quy định tại các điều ước quốc tế về lĩnh vực 
này, đặc biệt là trong những trường hợp nếu không làm như vậy trẻ em có thể sẽ rơi vào tình 
trạng không quốc tịch”.

492.  nói một cách chính xác hơn thì công ước liên quan đến một số vấn đề xung đột pháp luật 
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về quốc tịch299 quy định, tại điều 7 rằng việc mất quốc tịch do được nhận làm con nuôi tùy thuộc 
vào việc người được nhận làm con nuôi đã có quốc tịch của cha mẹ nuôi. nguyên tắc này cũng 
được thể hiện tại điều 11(2) của công ước châu Âu về nuôi con nuôi300.

493.  mối quan tâm lớn thứ hai là việc hòa nhập của trẻ em vào gia đình cha mẹ nuôi. việc hòa 
nhập này được hỗ trợ khi cho phép trẻ em có quốc tịch của cha mẹ nuôi. điều 11(1) của công 
ước châu Âu thể hiện ý này như sau:

“Nếu trẻ em được nhận làm con nuôi không có quốc tịch của người nhận con nuôi trong 
trường hợp được một người nhận làm con nuôi, hoặc không có quốc tịch chung, trong trường 
hợp được một cặp vợ chồng nhận làm con nuôi, thì Nước ký kết mà một người hoặc cặp vợ 
chồng nhận con nuôi có quốc tịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có quốc tịch đó”. 

494.  nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc không phân biệt đối xử. Công ước của Liên hợp quốc 
về quyền trẻ em, tại điều 21(c) buộc các nước thành viên phải đảm bảo cho trẻ em làm con nuôi 
quốc tế được hưởng đầy đủ những bảo đảm và quyền lợi như trẻ em làm con nuôi trong nước. 
nói một cách khác, nếu nuôi con nuôi trong nước có hệ quả trao cho con nuôi quốc tịch của cha 
mẹ nuôi thì ở nước nhận cũng phải áp dụng nguyên tắc đó đối với con nuôi quốc tế. công ước 
la hay cụ thể hóa nguyên tắc này đối với trường hợp nuôi con nuôi trọn vẹn bằng việc quy định 
rằng, trẻ em được hưởng các quyền tương đương như những trẻ em được nhận làm con nuôi 
trọn vẹn ở nước nhận301.

495.  nguyên tắc chung là như vậy, còn thực tế hiện nay thì sao? Trước hết, về việc mất quốc 
tịch, tình hình có thể khái quát hóa như sau:

“Ít nước quy định rõ ràng về việc mất quốc tịch do được người nước ngoài nhận làm con nuôi. 
Vì không có quy định rõ ràng nên có thể kết luận là không có chuyện mất quốc tịch do làm 
con nuôi. Một số nước quy định thủ tục xin thôi quốc tịch (ví dụ như Hy lạp). Một số Nước 
quy định việc trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài đương nhiên mất quốc tịch (ví dụ 
như tại Hàn Quốc)”.302

496.  Trên thực tế có một số nước quy định rõ ràng rằng trẻ em vẫn giữ quốc tịch gốc. có thể kể 
đến như Bô-li-vi-a, điều 92 Bộ luật về trẻ em và thanh thiếu niên năm 1999 quy định rằng trẻ em được 
người nước ngoài nhận làm con nuôi vẫn giữ quốc tịch Bô-li-vi-a, không ảnh hưởng gì đến việc trẻ em 
đã có quốc tịch của cha mẹ nuôi. Trường hợp cô-lôm-bi-a thì hiến pháp cho phép hai quốc tịch nên 
quy định trẻ em sinh ra ở cô-lôm-bi-a có quốc tịch cô-lôm-bi-a trừ khi đã làm thủ tục khước từ quốc tịch 
cô-lôm-bi-a303. cô-xta-ri-ca và ghi-nê cũng như vậy. Ở Ấn độ, nguyên tắc cũng là như vậy, nhưng có 
thể tự nguyện xin thôi quốc tịch Ấn độ theo quy định của điều 8 luật quốc tịch Ấn độ năm 1955. luật 
quốc tịch ru-ma-ni304năm 1991 quy định, trẻ em ru-ma-ni được người nước ngoài nhận làm con nuôi 
mất quốc tịch ru-ma-ni theo yêu cầu của cha mẹ nuôi nếu trẻ em có quốc tịch của cha mẹ nuôi theo 
quy định của pháp luật nước ngoài. Trường hợp trẻ em từ 14 tuổi trở lên thì cần có sự đồng ý của trẻ 
em đó. Trường hợp quyết định nuôi con nuôi vô hiệu hoặc bị hủy bỏ mà trẻ em cho làm con nuôi chưa 
đủ 18 tuổi thì được coi như chưa từng mất quốc tịch ru-ma-ni. 

497.  liên quan đến quốc tịch của con nuôi trong trường hợp con nuôi quốc tế, đa số các nước 
thành viên công ước la hay năm 1993 đương nhiên trao quốc tịch của nước nhận cho con nuôi 

299 ký tại la hay, ngày 12/4/1930.
300 mở cho các nước ký, tại Strasbourg, ngày 24/4/1967.
301 điều 26(2).
302 Xem h.van loon, chú thích số 6 ở trên, trang 298, đoạn 129.
303 Xem hiến pháp chính trị cô-lôm-bi-a, thiên iii: kiều dân và lãnh thổ, chương i: quốc tịch, điều 96.
304 luật số 21, ngày 1/3/1991, điều 28.
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với điều kiện cha mẹ nuôi hoặc một trong hai người có quốc tịch của nước này. văn bản sau đây 
tóm tắt nội dung thảo luận về vấn đề này tại khóa họp đặc biệt năm 2000 về thực tiễn thi hành 
công ước la hay năm 1993:

“80. Nội dung thảo luận cho thấy đa số các chuyên gia ủng hộ việc đương nhiên trao quốc tịch 
của Nước nhận cho con nuôi. Nhiều chuyên gia giới thiệu về quy định của pháp luật nước mình 
về quốc tịch của con nuôi. Ở rất nhiều nước, có một điều kiện để có quốc tịch của Nước nhận 
là chỉ cần cha nuôi hoặc mẹ nuôi là công dân của nước này. Có một trường hợp (Na Uy)305đòi 
hỏi phải có sự đồng ý của con nuôi trong trường hợp con nuôi trên 12 tuổi. Hình thức nhận con 
nuôi cũng là yếu tố thích đáng để xác định quốc tịch của con nuôi.

81. Nội dung thảo luận còn thể hiện rõ rằng một số Nước gốc (Trung Quốc, Pa-ra-goay) còn 
quy định việc con nuôi có quốc tịch của Nước nhận là một điều kiện tiên quyết cho nhận con 
nuôi quốc tế. Điều này đôi khi có vấn đề, trong trường hợp cha mẹ nuôi thường trú ở Nước 
nhận, nhưng không phải là công dân của nước này. Trong trường hợp đó, Nước gốc có thể 
đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục nhận con nuôi nếu trẻ em có quốc tịch của người nhận 
nuôi. Nội dung thảo luận cũng thể hiện có một số đối tượng người nhận con nuôi cư trú ở 
nước ngoài, theo quy định của pháp luật của một số nước thì con nuôi của họ vẫn có quốc 
tịch của người nhận nuôi.

82. Nội dung thảo luận cũng thể hiện sự khác biệt trong các hệ thống pháp luật của các nước 
về thời điểm con nuôi có quốc tịch của cha mẹ nuôi. Con nuôi được xem như có quốc tịch 
mới theo quốc tịch của cha mẹ nuôi ngay khi có quyết định cho nhận con nuôi ở Nước gốc, 
hoặc ngay khi về đến Nước nhận306”.

498.  một ví dụ điển hình là luật nuôi con nuôi (Phần con nuôi quốc tế) năm 1999 của vương 
quốc anh có quy định rằng quốc tịch anh sẽ được trao cho con nuôi theo công ước la hay với 
điều kiện việc nuôi con nuôi tuân thủ mọi yêu cầu của công ước, rằng ít nhất cha nuôi hoặc mẹ 
nuôi phải có quốc tịch anh vào thời điểm nhận con nuôi và cả hai (trong trường hợp hai vợ chồng 
nhận con nuôi) đang thường trú tại anh.

499.  khóa họp đặc biệt năm 2005 đã lại trao đổi về vấn đề này. rất nhiều nước gốc cho 
rằng các nước nhận phải đương nhiên trao quốc tịch cho trẻ em được nhận làm con nuôi 
để tránh tình trạng con nuôi không có quốc tịch. họ yêu cầu rằng, trẻ em phải đương nhiên 
được trao quốc tịch của nước nhận và phải được đối xử như con nuôi trong nước. một số 
trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi ở nước ngoài không có quốc tịch mới của nước 
nơi thường trú cũng đã được nêu ra. Sau này, khi vừa đến tuổi trưởng thành, những người 
con nuôi này có nguy cơ bị trục xuất vì phạm những tội không nghiêm trọng. một người con 
nuôi, ngay cả khi đã đến tuổi trưởng thành, cũng không phải bị hồi hương về nước gốc trong 
những hoàn cảnh đó. việc phải hồi hương của một thanh niên, hoặc một người mới trưởng 
thành về nước mà người đó đã rời đi từ lúc sinh ra là trái với lợi ích tốt nhất của trẻ em, vi 
phạm các nguyên tắc của pháp luật nhân đạo. có thể đương sự không nói tiếng của nước 
đó, không có gia đình họ hàng, không có người quen biết, không có mối liên hệ nào khác 
ngoài mối liên hệ duy nhất đó là nước nơi người đó đã sinh ra (và đáng tiếc là trong những 
tình huống này cũng là nước mà người đó mang quốc tịch).

305 Sau lần sửa đổi năm 2005, luật quốc tịch na uy đương nhiên trao quốc tịch na uy cho trẻ em dưới 18 tuổi được nhận làm con nuôi, trong 
trường hợp việc nhận con nuôi đã được phê duyệt trước khi nhận trẻ em làm con nuôi và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật na 
uy. vì vậy, trẻ em từ 12 đến 18 tuổi được nhận làm con nuôi không cần phải thể hiện sự đồng ý nhập quốc tịch na uy (đương nhiên có quốc 
tịch na uy nếu được một người na uy nhận làm con nuôi).
306 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, từ mục 80 đến 82.
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500.  các cơ quan có thẩm quyền của nước nơi trẻ em thường trú và cơ quan có thẩm quyền 
của nước nơi cha mẹ nuôi tương lai thường trú phải hợp tác với nhau để tránh tình trạng trẻ em 
không có quốc tịch và trẻ có quốc tịch của cha mẹ nuôi trong thời gian nhanh nhất. khóa họp đặc 
biệt đã nêu khuyến nghị như sau:                              

“Khóa họp đặc biệt khuyến nghị rằng, quốc tịch của một trong hai người cha mẹ nuôi hoặc 
của nước nhận phải được đương nhiên trao cho con nuôi mà không cần cha mẹ nuôi đề nghị. 
Trường hợp không thể làm được như vậy, khuyến khích các Nước nhận có những hỗ trợ cần 
thiết để đảm bảo rằng con nuôi có quốc tịch của nước mình. Chính sách của các Nước ký 
kết về trẻ em cần được xác định theo hướng tránh cho con nuôi quốc tế rơi vào tình trạng 
không có quốc tịch307”. 

501.  một nước gốc đã nêu vấn đề thường xảy ra là người nhận con nuôi không làm thủ tục 
nhập quốc tịch của nước nhận cho con nuôi. nếu không thể hướng dẫn các nước nhận về việc 
trao quốc tịch cho con nuôi trong Sách hướng dẫn này thì các nước nhận cũng phải có các biện 
pháp hiệu quả nhằm cho nhập quốc tịch đương nhiên cho con nuôi để tránh tình trạng con nuôi 
không có quốc tịch.

8.5  áp dụng công ước La hay năm 1993 trong những trường hợp có thảm họa và đối 
với những trẻ em phải di chuyển trong những trường hợp có thảm họa.

502.  Trong trường hợp thảm họa sóng thần ở châu Phi và châu Á, Ban Thường trực hội nghị 
la hay đã có thông cáo sau308: 

“Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế đã soạn thảo nhiều công cụ quan trọng để bảo vệ trẻ 
em trước những nguy cơ phát sinh từ việc di chuyển trẻ em xuyên biên giới. Bắt cóc trẻ em 
và nuôi con nuôi quốc tế đã trở thành đối tượng của hai điều ước đa phương cụ thể.

Công ước năm 1980 về bắt cóc trẻ em quốc tế.

Trẻ em và gia đình của trẻ em được bảo vệ chống lại những nguy cơ bị di chuyển bất hợp 
pháp xuyên biên giới theo Công ước La Hay ngày 25 tháng 10 năm 1980 về các khía cạnh 
dân sự của việc bắt cóc trẻ em quốc tế. Trong những nước bị thảm họa gồm Xri Lan-ca và 
Thái Lan đều là thành viên của Công ước này và Công ước cũng có hiệu lực ở trên 70 nước 
khác. Công ước này căn cứ vào hệ thống hợp tác giữa các cơ quan trung ương ở mỗi quốc 
gia và nguyên tắc theo đó, tất cả các Nước đều phải có các biện pháp chống lại việc  chuyển 
giao và không đưa trở lại bất hợp pháp (các Điều 11 và 35 của Công ước của Liên hợp quốc 
về quyền trẻ em).

Công ước năm 1993 về nuôi con nuôi quốc tế

Công ước La Hay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi quốc tế bảo vệ trẻ em và gia đình của trẻ em trước những nguy cơ bị cho 
làm con nuôi ở nước ngoài một cách bất hợp pháp, bất hợp thức, quá sớm hoặc không 
được chuẩn bị chu đáo. Những nước ở trong vùng bị thảm họa gồm Ấn Độ, Xri Lan-ca 
và Thái Lan đều là thành viên của Công ước này cùng với hơn 60 nước khác. Công ước 
này cũng vận hành thông qua cơ chế trung gian là một hệ thống các cơ quan trung ương 
ở mỗi quốc gia nhằm tăng cường hiệu lực của Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ 
em (Điều 21). Công ước năm 1993 nhằm đảm bảo cho việc nuôi con nuôi quốc tế được 

307  khuyến nghị số 17.
308 Thảm họa sóng thần xảy ra ngày 26/12/2004. khóa họp đặc biệt đồng tình với thông cáo này.
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thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em, đồng thời, 
ngăn ngừa việc bắt cóc và mua bán trẻ em. Năm 2000, Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc 
tế đã thông qua Khuyến nghị yêu cầu các Nước thành viên áp dụng các chuẩn mực và 
biện pháp bảo đảm quy định tại Công ước, trong mọi trường hợp có thể, cho các trường 
hợp nuôi con nuôi quốc tế giữa những Nước chưa tham gia Công ước.

Nuôi con nuôi quốc tế và di chuyển trẻ em

Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế, sau khi tham vấn Cao ủy tỵ nạn, năm 1994 đã thông 
qua Khuyến nghị309 đặc biệt yêu cầu các Nước-thành viên hoặc không phải thành viên Công 
ước năm 1993-phải đặc biệt cảnh giác nhằm phòng ngừa những hành vi bất hợp pháp có 
thể phát sinh trong khuôn khổ các thủ tục nuôi con nuôi xuyên biên giới đối với những trẻ em 
tỵ nạn và những trẻ em bị di chuyển ra nước ngoài sau những thảm họa xảy ra ở đất nước 
các em.                                                                 

Khuyến nghị yêu cầu các Nước nơi trẻ em được chuyển đến “trước khi tiến hành thủ tục nuôi 
con nuôi quốc tế  phải đặc biệt lưu ý nhằm đảm bảo:

 - Đã tiến hành mọi biện pháp phù hợp để tìm lại cha mẹ của trẻ em hoặc các thành viên 
khác trong gia đình của các em và đoàn tụ trẻ em với cha mẹ hoặc thành viên gia đình các 
em, trong trường hợp trẻ em bị tách khỏi gia đình; và

 - Việc đưa trẻ em trở về nước, nhằm đoàn tụ gia đình, là không khả thi hoặc là điều không 
mong muốn, vì trẻ em sẽ không nhận được sự chăm sóc phù hợp hoặc không được bảo vệ 
thỏa đáng". 

Theo tinh thần của Khuyến nghị này, rõ ràng là, trong trường hợp thảm họa sóng thần như 
vậy, vẫn phải ưu tiên biện pháp tái đoàn tụ với cha mẹ hoặc gia đình cho trẻ em và cần phải 
ngăn ngừa hoặc phản đối những toan tính quá sớm hoặc bất hợp pháp về việc giải quyết cho 
trẻ em làm con nuôi nước ngoài”. 310                                         

8.6  Vấn đề trẻ em đủ điều kiện để cho làm con nuôi và người nhận đủ điều kiện để nuôi 
con nuôi, kể cả trong trường hợp nhận nuôi con nuôi giữa những người có quan hệ họ 
hàng

8.6.1 Công ước có bắt buộc các Nước ký kết phải có quy định thống nhất về vấn đề đủ 
điều kiện để nhận nuôi con nuôi không?  

503.  điều 5a), về vấn đề này, quy định rằng chỉ có thể tiến hành thủ tục nhận nuôi con nuôi “nếu 
các cơ quan có thẩm quyền của nước nhận (a) xác định rằng người nhận con nuôi có đủ điều 
kiện để nuôi con nuôi…”. công ước không có quy định chi tiết nào về vấn đề đủ điều kiện nuôi 
con nuôi, vấn đề này trước hết thuộc thẩm quyền quy định của pháp luật của nước nhận. nước 
nhận có thể quyết định áp dụng các quy định như nhau về đủ điều kiện nuôi con nuôi trong nước 
cũng như nuôi con nuôi quốc tế.

nước nhận có thể bổ sung những yêu cầu cần thiết đối với nuôi con nuôi quốc tế. nước nhận 
cũng có thể áp dụng pháp luật của nước ngoài để xác định việc đủ điều kiện nuôi con nuôi (ví dụ 
như pháp luật của nước mà người nhận con nuôi mang quốc tịch) nếu xét thấy cần thiết (xem 
thêm chương 8.4.3).

309 Xem khuyến nghị về người tỵ nạn, chú thích số 13 ở trên.
310 Toàn văn thông cáo báo chí được đăng tại Phụ lục số 9 của cuốn hướng dẫn này.
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504.  Tình trạng này xuất phát từ thực tế là việc xây dựng công ước không nhằm mục đích đưa 
ra một bộ luật quốc tế đầy đủ và thống nhất trong lĩnh vực nuôi con nuôi mà chỉ quy định các quy 
tắc tối thiểu nhằm đảm bảo việc nuôi con nuôi quốc tế được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của trẻ 
em và có những bảo đảm đủ để ngăn ngừa việc bắt cóc, bán hoặc buôn bán trẻ em.     

505.  công ước cũng phải dựa vào sự hợp tác của hai nước liên quan đến trường hợp nuôi con nuôi 
quốc tế cụ thể. như vậy có nghĩa là, nước gốc có quyền từ chối cho con nuôi những người không đủ 
một số điều kiện theo quy định của nước gốc. công ước không quy định rõ điều này. Tuy nhiên, điều 
17c) quy định rằng cơ quan Trung ương của hai nước phải đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục; cho 
phép nước gốc có thể áp dụng thêm các điều kiện nuôi con nuôi ngoài những điều kiện được áp dụng 
ở nước nhận. Trên thực tế, rất nhiều nước gốc thể hiện sự mềm dẻo và chấp nhận trong đa số các 
trường hợp những tiêu chí về điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của nước nhận. 

8.6.2 Công ước có bắt buộc các Nước ký kết phải có quy định thống nhất về điều kiện 
cho làm con nuôi của trẻ em không?

506.  câu trả lời cho câu hỏi này tương tự như câu trả lời trên về điều kiện nuôi con nuôi. Theo 
quy định tại điều 4a), việc xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi thuộc về cơ quan có 
thẩm quyền của nước gốc. các quy định cụ thể về điều kiện cho làm con nuôi trước hết thuộc 
phạm vi điều chỉnh của pháp luật của nước gốc. và cũng vậy, các cơ quan có thẩm quyền của 
nước nhận có thể, thông qua điều 17c), áp dụng thêm một số điều kiện theo quy định của pháp 
luật của nước nhận (xem thêm chương 8.4.2).          

507.  Trên thực tế, những điều kiện bổ sung của nước nhận phải được thông báo cho nước 
gốc, thông qua cơ chế hợp tác và trao đổi thông tin. nước gốc không nên ghép trẻ cho gia đình 
của nước nhận nếu việc xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi không được chấp nhận 
ở nước đó. vấn đề là phải cung cấp những thông tin quan trọng cho các nước ký kết khác. có 
nước gốc đã từng dừng thủ tục cho con nuôi khi thực hiện điều 17c) vì nước nhận có những yêu 
cầu về điều kiện cho làm con nuôi không thỏa đáng ở nước gốc. lẽ ra, không nên để đến giai 
đoạn này mới dừng thủ tục (xem thêm chương 7.2.1).

8.6.3 Có quy định quốc tế nào cấm giải quyết nuôi con nuôi quốc tế đối với những trẻ em 
bị khuyết tật nặng, bao gồm cả trẻ em bị HIV dương tính không? Công ước có cho phép 
Nước nhận cấm nhận những trẻ em như vậy làm con nuôi không?

508.  không có quy định quốc tế cấm giải quyết cho trẻ em bị khuyết tật nặng hoặc hiv dương 
tính làm con nuôi. ngược lại, nguyên tắc không phân biệt đối xử quy định tại điều 2 của công 
ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em không cho phép một điều cấm như vậy.

509.  công ước la hay không ủng hộ sự phân biệt đối xử như vậy trong bất kỳ trường hợp nào. 
Tuy nhiên, không có quy định nào trong công ước ngăn cản một nước nhận áp dụng đối với các 
trường hợp nuôi con nuôi quốc tế tất cả các quy định về kiểm tra y tế thường được áp dụng đối 
với người nhập cư vào nước này.

510.  điều 16 của công ước đòi hỏi báo cáo về trẻ em cho làm con nuôi quốc tế phải có những 
thông tin về tiền sử bệnh tật và những nhu cầu chăm sóc đặc biệt, nếu có. mục đích ở đây là đảm 
bảo rằng việc giao trẻ cho gia đình là phù hợp và rằng cha mẹ nuôi đã được thông tin đầy đủ và 
có sự chuẩn bị cần thiết để có một quyết định có trách nhiệm.

8.6.4 Những trường hợp trẻ em được một thành viên trong gia đình nhận làm con nuôi quốc 
tế, còn gọi là nuôi con nuôi “quan hệ họ hàng”có thuộc phạm vi áp dụng Công ước không?    
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511.  vấn đề này đã được Ban Thường trực hội nghị la hay đề cập nhiều lần trong các dịp 
khác nhau. câu hỏi cụ thể là có thực sự bắt buộc phải có báo cáo chi tiết về gia cảnh của cha mẹ 
nuôi quy định tại điều 15 trong trường hợp trẻ em được một trong các thành viên gia đình nhận 
làm con nuôi không? những trường hợp nhận con nuôi trong quan hệ gia đình cũng thuộc phạm 
vi áp dụng công ước và phải áp dụng các thủ tục và biện pháp bảo đảm mà công ước quy định.

512.  Thủ tục chung về nuôi con nuôi giữa những người có quan hệ gia đình mà các bên theo 
đuổi trong quá trình đàm phán công ước đã được giải thích rõ trong Báo cáo thuyết minh công 
ước của g.Parra-aranguren, đoạn 92 như sau:

“Tài liệu làm việc số 13, do Đức đưa ra, có đề xuất loại khỏi phạm vi áp dụng Công ước 
những trường hợp nuôi con nuôi mà cha mẹ nuôi tương lai và con nuôi: a) có quan hệ cô, 
cậu, dì, chú, bác hoặc có quan hệ họ hàng trong phạm vi 4 đời hoặc b) và có cùng quốc tịch. 
Việc loại trừ những trường hợp nuôi con nuôi có quan hệ gia đình, họ hàng nhằm mục đích 
cho phép áp dụng các quy định mềm dẻo hơn; tuy nhiên, vẫn duy trì áp dụng Công ước đối 
với tất cả mọi trường hợp nuôi con nuôi quốc tế, bởi vì không có gì đảm bảo rằng trẻ em 
không trở thành nạn nhân của những hành vi lạm dụng, ngay cả trong trường hợp được nhận 
nuôi bởi những người có quan hệ họ hàng. Tuy nhiên, Công ước cũng dành cho đối tượng 
này cách xử lý đặc biệt về một số phương diện: a) Điều 26, khoản c) chấp nhận khả năng 
chấm dứt quan hệ cha mẹ và con giữa con đã cho làm con nuôi với cha, mẹ đẻ, nhưng không 
chấm dứt quan hệ với những thành viên khác trong gia đình, và b) Điều 29 quy định ngoại lệ 
là không cấm tiếp xúc giữa người xin nhận con nuôi với cha, mẹ đẻ hoặc bất kỳ người nào 
khác có quyền trông nom trẻ em trong trường hợp nuôi con nuôi giữa những người có quan 
hệ gia đình”.

513.  như vậy, những đòi hỏi tại điều 15 cũng áp dụng đối với những trường hợp nuôi con nuôi 
quốc tế giữa những người có quan hệ họ hàng. nói một cách khác là cơ quan Trung ương, hoặc 
cơ quan khác được chỉ định ở nước nhận vẫn phải lập và chuyển cho cơ quan Trung ương của 
nước gốc của trẻ em một bản báo cáo bao gồm các thông tin về “căn cước, năng lực pháp lý và 
điều kiện nhận nuôi con nuôi, hoàn cảnh bản thân, gia đình, tình trạng sức khỏe, môi trường xã 
hội, lý do nhận con nuôi và năng lực để đảm nhận việc nuôi con nuôi quốc tế, cũng như đối tượng 
trẻ em mà mình có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng” (điều 15(1)).

514.  công ước không quy định biện pháp cụ thể nào cần áp dụng để đánh giá điều kiện nhận 
con nuôi, vì vậy, có thể áp dụng thủ tục giải quyết nhanh là thích hợp đối với một số trường hợp 
nuôi con nuôi quốc tế giữa những người có quan hệ họ hàng. nguyên tắc chỉ đạo cơ bản vẫn 
phải là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và các quyền cơ bản của trẻ em quy định tại điều 1a). không 
nên suy đoán đương nhiên rằng ưu tiên giải quyết cho trẻ em làm con nuôi một gia đình có quan 
hệ họ hàng thì tốt hơn một gia đình khác. Trong trường hợp nuôi con nuôi giữa những người có 
quan hệ họ hàng cũng vẫn cần phải có báo cáo chi tiết theo quy định tại điều 15 để xác định xem 
việc nhận nuôi con nuôi có đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em không.  

515.  khi có đơn xin nhận con nuôi của một người có quan hệ họ hàng, điều quan trọng là các 
cơ quan có thẩm quyền phải được thông tin đầy đủ về cách thức xử lý phù hợp đối với loại hồ 
sơ này. căn cứ quy định tại điều 7, các cơ quan Trung ương phải tích cực thông báo cho các 
cơ quan có thẩm quyền của nước mình về việc phải giải quyết những hồ sơ này theo trình tự và 
thủ tục nuôi con nuôi quốc tế. Ở một số nước, có thể pháp luật về nuôi con nuôi cho phép công 
dân của nước mình sống ở nước ngoài về nhận nuôi con nuôi ở nước gốc theo trình tự và thủ 
tục nuôi con nuôi trong nước. điều này trái với những nghĩa vụ của công ước (điều 2).
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516.  có thể có một vấn đề đặt ra liên quan đến việc áp dụng nguyên tắc ưu tiên nuôi con 
nuôi trong nước trong trường hợp nuôi con nuôi quốc tế giữa những người có quan hệ họ hàng: 
nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước có đòi hỏi trước hết phải tìm một gia đình cha mẹ 
nuôi ở trong nước không? đại đa số các trường hợp đều có thể tìm được một gia đình cha mẹ 
nuôi ở trong nước và gia đình họ hàng ở nước ngoài sẽ không thể nhận nuôi trẻ em được. Tuy 
nhiên, nguyên tắc tối cao chi phối công ước là nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em mà không 
phải là nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước. Tìm gia đình trong nước là điều quan trọng, 
nhưng có một gia đình ổn định lâu dài ở một nước khác vẫn hơn có một gia đình tạm thời ở nước 
gốc. cần phải cân nhắc mọi yếu tố thích đáng để xác định xem gia đình nào là phù hợp nhất đối 
với trẻ em và gia đình ổn định lâu dài cho trẻ em ở đâu là tốt nhất. Xem thêm chương 2.1.1, Bổ 
trợ (ưu tiên chăm sóc thay thế trong nước).

517.  cho làm con nuôi một người có quan hệ họ hàng ở nước ngoài hơn việc cho làm con nuôi 
trong nước nếu vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. chẳng hạn, trong trường hợp vừa có người ở nước 
gốc không có quan hệ họ hàng xin nhận trẻ em làm con nuôi và có người có quan hệ họ hàng ở 
nước ngoài xin nhận trẻ em làm con nuôi, cả hai gia đình trên đều đủ điều kiện nhận con nuôi, 
thì vẫn có thể ưu tiên giải quyết cho làm con nuôi của gia đình có quan hệ họ hàng ở nước ngoài 
nhằm duy trì quan hệ gia đình. cần phải xem xét từng trường hợp cụ thể liệu cho làm con nuôi 
quốc tế của gia đình có quan hệ họ hàng có đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em không.   

518.  có những yếu tố khác có thể cũng thích đáng. có thể trẻ em cũng không quen biết hết 
những người có quan hệ họ hàng trong gia đình, chỉ cần biện pháp chỉ định người giám hộ mà 
không cần đến biện pháp nuôi con nuôi trong nước hoặc nuôi con nuôi nước ngoài; có thể xử lý 
tình trạng của một số trẻ em căn cứ vào công ước năm 1996 về bảo vệ trẻ em311 và những trẻ 
em này được di chuyển ra nước ngoài một cách bình thường. Biện pháp nuôi con nuôi đối với 
một trẻ em đã lớn tuổi không phải khi nào cũng là cần thiết và có thể áp dụng các biện pháp chăm 
sóc thay thế lâu dài khác phù hợp: trẻ em lớn tuổi có thể khó hòa nhập với môi trường một nước 
mới; đôi khi, gia đình họ hàng ở nước ngoài gây sức ép đối với gia đình ở nước gốc để họ đồng 
ý cho phép tiến hành việc nuôi con nuôi quốc tế.

8.6.5 Nhận con riêng của vợ, chồng làm con nuôi

519.  việc nhận con riêng của vợ, chồng làm con nuôi là một hình thức nuôi con nuôi trong gia 
đình, nhưng những hồ sơ này không hề đơn giản. khi trẻ em sống cùng với bố đẻ hoặc mẹ đẻ là 
người có quyền trông nom và mẹ kế hoặc cha dượng, thì việc nuôi con nuôi sẽ là nuôi con nuôi 
trong nước ở nước nơi họ cùng thường trú. khi người mẹ đẻ hoặc cha đẻ là người có quyền nuôi 
dưỡng trẻ em đang ở một nước khác, và việc cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc 
chồng làm con nuôi để cho đứa trẻ được phép đến và thường trú ở nước thứ hai này thì việc 
nuôi con nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước (điều 2). Trong trường hợp này cũng vậy, 
lợi ích cao nhất của trẻ em sẽ chi phối thủ tục, việc thỏa thuận giữa hai nước liên quan sẽ tránh 
được mọi sự chậm trễ không cần thiết. Tuy nhiên, pháp luật về nhập cư của một số nước có thể 
cản trở dự định nuôi con nuôi trong trường hợp này (đặc biệt là quy định về đoàn tụ gia đình). 

8.6.6  Việc nuôi con nuôi tự thu xếp có thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước và có phù 
hợp với các nguyên tắc và thủ tục của Công ước không?

520.  vấn đề đặt ra liên quan đến những trường hợp nuôi con nuôi tự thu xếp, có nghĩa là thỏa 

311 công ước la hay ngày 19/10/1966 về thẩm quyền, luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác trong việc xử lý trách nhiệm của cha 
mẹ và các biện pháp bảo vệ trẻ em.
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thuận giữa cha mẹ đẻ của trẻ em ở một nước ký kết với người nhận con nuôi ở một nước ký kết 
khác. Pháp luật của một số nước ký kết cho phép hình thức nhận nuôi con nuôi tự thu xếp, trong 
khi việc nuôi con nuôi theo hình thức này bị cấm ở rất nhiều nước trên thế giới.

521.  về vấn đề phạm vi điều chỉnh của công ước, điều 2 quy định áp dụng công ước mỗi khi 
trẻ em thường trú ở một nước ký kết đã, đang hoặc sẽ phải di chuyển đến một nước ký kết khác 
vì mục đích làm con nuôi. như vậy, việc nuôi con nuôi tự thu xếp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi 
cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước và cũng phải tuân thủ các yêu cầu của công ước.

522.  như vậy, có nghĩa là cũng phải thỏa mãn tất cả các điều kiện quy định tại các điều 4 và 5 
của công ước, nhất là:

• đã xem xét hết mọi khả năng chăm sóc thay thế ở nước gốc,

• đã có các ý kiến tư vấn cần thiết cho cha mẹ đẻ,

• mẹ đẻ chỉ được cho ý kiến đồng ý sau khi đã sinh con,

• và đã xác định được rằng cha mẹ nuôi có đủ điều kiện để nhận nuôi con nuôi.

523.  cũng như vậy, các điều kiện về thủ tục quy định tại chương 4 của công ước cũng phải 
được áp dụng, kể cả việc trao đổi báo cáo về trẻ em và về cha mẹ nuôi. việc thực hiện điều 17 
cũng rất quan trọng. cơ quan Trung ương của hai nước ký kết phải được đảm bảo rằng các thủ 
tục cần thiết đã được thực hiện trước khi đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi.

524.  Tóm lại, việc nuôi con nuôi tự thu xếp trực tiếp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi thuộc 
phạm vi điều chỉnh của công ước nếu hội đủ các điều kiện quy định tại điều 2 của công ước. vì 
vậy, những trường hợp nuôi con nuôi này phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định bắt buộc của 
công ước, nhưng nếu như vậy thì sẽ làm mất đi tính chất “riêng tư” giữa hai bên. nói một cách 
khác việc nuôi con nuôi quốc tế mà chỉ dựa vào thỏa thuận riêng của hai bên sẽ không phù hợp 
với công ước.

525.  Sách hướng dẫn này phân biệt giữa việc nuôi con nuôi thuần túy tự thu xếp giữa cha mẹ 
đẻ và cha mẹ nuôi (adoption privée) và việc nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc (adoption 
indépendante). Trong Sách hướng dẫn này, thuật ngữ “nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc” 
(adoption indépendante) là những trường hợp nuôi con nuôi mà cha mẹ nuôi đã được cơ quan 
Trung ương hoặc tổ chức được cấp phép xác định có đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi, sau đó 
tự mình đến nước gốc để tìm trẻ em nhận làm con nuôi (không có sự hỗ trợ của cơ quan Trung 
ương hoặc tổ chức được cấp phép hoạt động tại nước gốc). những trường hợp nuôi con nuôi 
kiểu này không phù hợp với công ước bởi vì những biện pháp đảm bảo của công ước để bảo 
vệ lợi ích của trẻ em đã không được tuân thủ, nhất là những biện pháp đảm bảo quy định tại các 
điều 4, 16 và 17 của công ước. các biện pháp bảo đảm của công ước cũng được quy định để 
bảo vệ lợi ích của gia đình cha mẹ đẻ của trẻ em cũng như bảo vệ lợi ích của gia đình cha mẹ 
nuôi (xem thêm chương 10.1.1.6).

8.7  Không tuân thủ công ước

8.7.1 Có thể có những biện pháp gì trong trường hợp có vi phạm Công ước?

526.  điều 33 của công ước quy định rằng:

“Mọi cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện một trong các quy định của Công ước không được 
tôn trọng hoặc có nguy cơ không được tôn trọng phải thông báo ngay cho Cơ quan Trung 
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ương của nước mình. Cơ quan Trung ương của nước này có trách nhiệm đảm bảo việc thực 
hiện các biện pháp phù hợp”.

527.  cơ chế của công ước căn cứ vào khuôn mẫu hợp tác, trường hợp một nước vi phạm 
những nguyên tắc của công ước trong khi giải quyết một hồ sơ nuôi con nuôi cụ thể có thể dẫn đến 
việc nước có liên quan khác không đồng ý hợp tác. Trong trường hợp này, cơ quan Trung ương 
sẽ từ chối cho phép tiếp tục hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi theo quy định tại điều 17c).

528.  Ban Thường trực hội nghị la hay, với sự thỏa thuận của các nước liên quan, sẽ có những 
hỗ trợ cần thiết để giúp các cơ quan Trung ương vượt qua khó khăn trở ngại trong việc triển khai 
thi hành công ước. Ban Thường trực hội nghị la hay đôi khi cũng tổ chức các cuộc họp giữa cơ 
quan Trung ương để thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc thực thi công ước hoặc những 
vấn đề chung của một số nước ký kết cụ thể và để tìm cách giải quyết các vấn đề đó.

529.  việc không công nhận quyết định nuôi con nuôi sẽ là chế tài nặng nhất trong những trường 
hợp rất đặc biệt, chẳng hạn, trường hợp vi phạm các quyền cơ bản của gia đình tự nhiên. quả thực, 
chỉ được từ chối công nhận quyết định nuôi con nuôi, theo quy định tại điều 24, khi việc nuôi con 
nuôi vi phạm trật tự công một cách rõ ràng, trên cơ sở có tính đến lợi ích tốt nhất của trẻ em.

530.  điều 42 cũng quy định việc triệu tập định kỳ các cuộc họp tại la hay để đánh giá việc thực 
thi công ước trong thực tiễn. cũng giống như Công ước La Hay ngày 25 tháng 10 năm 1980 về 
các khía cạnh dân sự trong các vụ bắt cóc trẻ em quốc tế, điều này quy định rằng, các cuộc họp 
(có sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương) là diễn đàn rất hữu ích để nêu các vấn 
đề thực tiễn và thảo luận về cách thức giải quyết các vấn đề thực tiễn đó.

8.7.2 Có thể làm gì nếu việc nuôi con nuôi thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước đã 
được giải quyết nhầm theo thủ tục nuôi con nuôi trong nước ở nước nhận?

531.  đã có trường hợp, có thể do thiếu hiểu biết về công ước, các tòa án của một nước nhận 
đã ra quyết định nuôi con nuôi trong nước trong những trường hợp lẽ ra phải áp dụng các thủ tục 
và biện pháp bảo đảm của công ước. các tòa án cho rằng phải áp dụng thủ tục nuôi con nuôi 
trong nước vì trẻ em đang ở nước nhận vào thời điểm có đơn xin nhận nuôi con nuôi. Thực ra, 
ngay khi trẻ em được đưa từ nước gốc sang nước nhận để làm con nuôi thì vụ việc đã rõ ràng 
thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước, như quy định tại điều 2.

532.  khi có sự nhầm lẫn như vậy, các cơ quan có thẩm quyền của nước nhận không thể cấp 
giấy chứng nhận, theo quy định tại điều 23, về việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng 
quy định của công ước; vì thế, việc nuôi con nuôi không thể được công nhận ở các nước ký kết 
khác theo quy định của công ước. Thực tế, việc nuôi con nuôi như vậy đã lẩn tránh các biện pháp 
bảo đảm quy định tại công ước.

533.  Tình trạng này có thể hợp thức hóa được không? Tinh thần của công ước, và công ước của 
liên hợp quốc về quyền trẻ em, cũng như lợi ích cao nhất của trẻ em có liên quan, mong muốn rằng 
hai nước liên quan phải tìm kiếm giải pháp mang tính thực tiễn. có thể tiến hành “sửa sai” bằng việc 
yêu cầu thực hiện những việc lẽ ra đã phải thực hiện nếu tôn trọng các quy định của công ước. nếu 
các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc có thể xác nhận theo quy định tại điều 4 của công ước và 
nếu các cơ quan có thẩm quyền của nước nhận có thể kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại điều 5, 
nhất là điều 5 a) và 5 b), và nếu hai cơ quan Trung ương có thể thỏa thuận trao đổi các báo cáo quy 
định tại các điều 15 và 16 của công ước, hai nước có thể thỏa thuận về việc các yêu cầu của điều 
17c) đã được thực hiện theo cách hồi tố, để các cơ quan có thẩm quyền có thể cấp giấy chứng nhận 
phù hợp công ước theo quy định tại điều 23 (1) của công ước.
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8.8  các vấn đề khác

8.8.1 Trong những trường hợp nào một Nước ký kết phải cho phép những người nhận con 
nuôi hoặc những người khác tiếp cận thông tin về nguồn gốc của trẻ em đã cho làm con nuôi?

534.  Xuất phát điểm tại điều 30 có quy định như sau:

“1. Các cơ quan có thẩm quyền của Nước ký kết đảm bảo việc lưu giữ những thông tin mà 
mình có được về nguồn gốc của trẻ em, đặc biệt là thông tin về căn cước của cha hoặc mẹ 
của trẻ, cũng như các thông tin về tiền sử bệnh tật của trẻ em và gia đình trẻ em.

2. Các cơ quan có thẩm quyền này đảm bảo cho trẻ em hoặc người đại diện của trẻ em được 
tiếp cận các thông tin này, trên cơ sở có những hướng dẫn thích hợp, theo đúng quy định của 
pháp luật nước mình”.

535.  nước ký kết có trách nhiệm quy định, lý tưởng nhất là quy định trong các văn bản pháp 
luật để thực thi công ước, các nguyên tắc tiếp cận thông tin lưu giữ ở nước mình. Theo nghĩa 
hẹp, pháp luật của mỗi nước ký kết có trách nhiệm đảm bảo tính khả dụng của thông tin và quyền 
tiếp cập các thông tin này của trẻ em312 (xem thêm chương 9.1).

536.  những nước có chính sách tương đối cởi mở về việc tiếp cận thông tin về nguồn gốc của 
trẻ em cho làm con nuôi ở trong nước đôi khi cũng hỏi liệu có cần áp dụng chung những quy định 
đó đối với nuôi con nuôi quốc tế không. công ước không có câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi này.

537.  Tuy nhiên, điều 16(2) của công ước có những dấu hiệu về một trong những quan ngại của 
những người soạn thảo công ước khi họ lưu ý cơ quan Trung ương của nước gốc không được tiết lộ, 
trong báo cáo về trẻ em gửi cho nước nhận, căn cước của cha đẻ hoặc mẹ đẻ của trẻ em, nếu thông 
tin này không được phép phổ biến ở nước gốc. vấn đề ở đây là, nguyên tắc bảo mật (những thông 
tin cho phép xác định được danh tính) đối với những nước gốc vì nhiều lý do khác nhau (trong đó có 
sự nguy hiểm đối với người mẹ đẻ) mà vấn đề bảo mật thông tin vẫn được coi là hệ trọng. Trong quá 
trình thảo luận, người ta đã nhận ra rằng, nếu không thừa nhận mối quan ngại này thì có thể dẫn đến 
tình trạng e ngại, thậm chí gây ra sự sợ hãi cho những bà mẹ ở một số nước vẫn cho rằng việc cho 
con làm con nuôi là giải pháp thực tế trong trường hợp mang thai ngoài hôn nhân.

538.  Tất nhiên là Ban Thường trực hội nghị la hay không thể thể hiện quan điểm về một vấn 
đề thuộc phạm vi văn bản hướng dẫn thực hiện công ước mà công ước để cho các nước thành 
viên toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, sẽ không có gì quá đáng nếu gợi ý rằng quy định về việc 
tiếp cận những thông tin cho phép xác định danh tính theo quy định tại điều 30 sẽ là thỏa đáng 
nếu đã tính đến những quan ngại từ quy định của điều 16(2), như đã nêu ở trên. 

8.8.2 Giải thích Điều 17c)

539.  như đã nêu tại Báo cáo thuyết minh công ước tại đoạn 337, điều 17c) nhằm mục đích 
cho phép hai nước, nước gốc hoặc nước nhận, dừng thủ tục nuôi con nuôi “nếu nước này hoặc 
nước kia có những trở ngại lớn về mặt pháp lý”.

540.  cả công ước và Báo cáo thuyết minh đều không có quy định cụ thể những “trở ngại lớn 
về mặt pháp lý” đó. công ước trao toàn quyền cho từng nước giải quyết vấn đề này.

541.  các cách thức cụ thể để thực hiện quyền đánh giá của cơ quan Trung ương theo điều 
17c) thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật của từng nước liên quan. Pháp luật của mỗi nước 

312 điểm này được khẳng định trong Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 515.
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hoàn toàn có thể đưa ra những yêu cầu chung về việc thực hiện thẩm quyền đánh giá - ví dụ, quy 
định phải thực hiện thẩm quyền đánh giá “một cách hợp lý”. Trong trường hợp như vậy, người ta 
có thể hiểu rằng thực hiện quyền đánh giá “một cách hợp lý” có nghĩa là phải tính đến các nguyên 
tắc chung, nêu tại phần mở đầu công ước, làm căn cứ để xây dựng công ước và liên quan đến 
lợi ích của trẻ em (xem thêm các chương 8.2.5, 8.6.1, 8.6.2, 8.7.1 và 8.8.3).

8.8.3 Khi nào thì phải cấp giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi phù hợp với Công ước 
theo quy định tại Điều 23?

542.  giấy chứng nhận cấp theo quy định tại điều 23 xác nhận rằng việc nuôi con nuôi đã được 
giải quyết theo đúng quy định của công ước. điều đó đòi hỏi phải thực hiện mọi biện pháp cần 
thiết để hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi trước khi cấp giấy chứng nhận này (xem thêm các chương 
7.2.12 và 7.4.11).

543.  Trong trường hợp ở nước gốc, như Thái lan, đòi hỏi phải có giai đoạn giao nuôi thử 6 
tháng ở nước nhận trước khi chính thức phê duyệt quyết định việc nuôi con nuôi, giấy chứng 
nhận theo điều 23 không được cấp trước khi có quyết định chính thức phê duyệt việc nuôi con 
nuôi và trước khi thủ tục nuôi con nuôi hoàn tất và có giá trị pháp lý. Ở Thái lan, nếu việc giao 
nuôi thử thành công, hội đồng nuôi con nuôi sẽ có quyết định phê duyệt chính thức quyết định 
cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật Thái lan. quyết định cuối cùng về nuôi con nuôi 
tuyên ở Thái lan, và Trung tâm nuôi con nuôi là cơ quan Trung ương sẽ cấp giấy chứng nhận 
theo điều 23 sau khi cha mẹ nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi với đại sứ quán Thái lan tại nước 
nhận và Trung tâm nuôi con nuôi đã nhận được bản sao giấy đăng ký việc nuôi con nuôi, do cơ 
quan Trung ương của nước nhận, hoặc cha mẹ nuôi hoặc đại sứ quán Thái lan tại nước nhận 
gửi. giấy chứng nhận quy định tại điều 23 do Thái lan cấp cho phép đương nhiên công nhận 
việc nuôi con nuôi theo chế định nuôi con nuôi đơn giản (xem thêm chương 8.8.8).

8.8.4 Có thể bàn giao trẻ em cho cha mẹ nuôi sau khi trẻ em đã đến nước nhận không?          

544.  mấu chốt vấn đề là điều 17 quy định về “mọi quyết định giao trẻ em cho cha mẹ nuôi tương 
lai”. Trong tiếng anh vẫn thường gọi là quyết định thu xếp “placement decision”. việc “giao” trẻ em theo 
nghĩa là giao trên thực tế trẻ em cho cha mẹ nuôi chăm sóc, có nghĩa là bàn giao con người trẻ em cho 
cha mẹ nuôi. công ước đã cố ý tránh sử dụng thuật ngữ “placement” vì trong tiếng Pháp nghĩa của từ 
“placement” không rõ ràng (xem Báo cáo thuyết minh công ước, đoạn 328). không thể quyết định bàn 
giao trẻ em cho cha mẹ nuôi trước khi đã hội đủ các điều kiện quy định tại điều 17. 

545.  Phân tích điều 19, rõ ràng là có thể bàn giao trẻ em cho cha mẹ nuôi trước hoặc sau khi 
trẻ em di chuyển đến nước nhận. nói một cách khác, có sự mềm dẻo đủ để xử lý những trường 
hợp ngoại lệ mà cha mẹ nuôi không thể di chuyển đến nước gốc được nhưng mặt khác, vẫn có 
thể thu xếp việc di chuyển trẻ em đến nước nhận một cách an toàn, ngay cả khi, tất nhiên, điều 
19(2) quy định rõ ràng rằng giải pháp tốt nhất là cha mẹ nuôi đi cùng với trẻ em.

546.  như vậy, ngay cả trong trường hợp ngoại lệ, việc bàn giao thực tế trẻ em cho cha mẹ 
nuôi có thể tiến hành sau khi đã đưa trẻ em đến nước nhận, thì các điều kiện quy định tại điều 
17 cũng đã phải hội đủ vào giai đoạn này. đặc biệt là hai nước liên quan đã phải đồng ý cho tiếp 
tục hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi. như vậy, có hàm ý là quyết định giao nhận con nuôi đã được 
ban hành trước khi di chuyển trẻ em, điểm này được khẳng định tại điều 17b), có nghĩa là không 
thể hội đủ các điều kiện nếu chưa ban hành quyết định giao nhận con nuôi.

547.  Tóm lại, nếu việc bàn giao thực tế trẻ em cho cha mẹ nuôi tương lai trong trường hợp 
ngoại lệ có thể tiến hành sau khi trẻ em đã đến nước nhận, thì khi áp dụng điều 19 và điều 17 có 
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nghĩa là quyết định giao trẻ em cho cha mẹ nuôi tương lai đã được ban hành trước khi di chuyển 
trẻ em. Thông thường các nước ký kết đều thực hiện như vậy trong thực tiễn.

8.8.5 Bản chất nghĩa vụ của các Cơ quan Trung ương quy định tại Điều 7(2) a), về việc 
phải tiến hành các biện pháp thích hợp để “cung cấp thông tin pháp luật về nuôi con nuôi 
của Nước mình là gì? 

548.  nghĩa vụ “cung cấp thông tin pháp luật về nuôi con nuôi của nước mình” là khá rộng. 
chắc chắn là phải có nghĩa vụ này trong trường hợp đang xử lý một hồ sơ xin nhận nuôi con nuôi 
cụ thể, khi cơ quan Trung ương của nước kia có yêu cầu cung cấp thông tin. công ước khuyến 
khích các nước ký kết trao đổi những thông tin chung về thủ tục nuôi con nuôi ở nước mình. một 
số cơ quan Trung ương xây dựng trang thông tin điện tử đăng tải các thông tin về lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, mỗi nước ký kết tự quyết định các biện pháp thích hợp, và không nhất thiết phải là cơ 
quan Trung ương trực tiếp cung cấp những thông tin cần thiết (xem thêm Báo cáo thuyết minh 
công ước, đoạn 211).

549.  năm 2005, khóa họp đặc biệt đã thừa nhận cần phải có một cách tiếp cận có hệ thống 
hơn về việc thu thập, tổ chức và tiếp cận thông tin về nuôi con nuôi. khóa họp đặc biệt đã có các 
khuyến nghị số 8 và 10 về vấn đề này313.

8.8.6 Có phải áp dụng các điều kiện quy định đối với các tổ chức được cấp phép đối với 
các Cơ quan Trung ương không? 

550.  câu hỏi đặt ra là liệu các nước gốc có áp dụng các điều kiện liên quan đến các tổ chức 
được cấp phép cho cơ quan trung ương của nước nhận khi thực hiện tất cả những chức năng 
về nuôi con nuôi không. câu hỏi được đặt ra dưới góc độ pháp lý, nhưng cũng có thể đặt ra dưới 
góc độ hợp tác.

551.  các nghĩa vụ liên quan đến các thủ tục quy định tại chương iv nhằm tới các cơ quan Trung 
ương và cũng có thể do các tổ chức được cấp phép thực hiện. nguyên tắc chung, các cơ quan 
Trung ương là các cơ quan nhà nước, trong khi các tổ chức được cấp phép thông thường là các tổ 
chức tư nhân314. Thủ tục cấp phép hoạt động không phải được xây dựng để áp dụng cho các cơ 
quan Trung ương. Tuy nhiên, ở những nước mà mọi hồ sơ nuôi con nuôi hoặc một số loại hồ sơ 
nuôi con nuôi do cơ quan Trung ương thực hiện, thì cơ quan Trung ương cũng phải cung cấp cùng 
dịch vụ hỗ trợ chuyên môn cho cha mẹ nuôi tương lai như các tổ chức được cấp phép. cơ quan 
Trung ương cũng phải cung cấp cùng dịch vụ bảo vệ trẻ em như một tổ chức được cấp phép.

552.  một câu hỏi tương tự liên quan đến trường hợp nước gốc không muốn giải quyết việc 
nuôi con nuôi thông qua các tổ chức được cấp phép. có một vấn đề đặt ra đối với một số nước 
ký kết không sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các tổ chức được cấp phép. Ở những nước này, mọi 
chức năng liên quan đến thủ tục nuôi con nuôi theo quy định tại công ước đều do cơ quan Trung 
ương thực hiện. các nước này cho biết315 có một số nước gốc từ chối hợp tác với nước nhận vì 
nước nhận không có tổ chức được cấp phép.

553.  mặt khác, một số nước gốc cho rằng, một số cơ quan Trung ương không có sự hỗ trợ và 
chuẩn bị đầy đủ cho cha mẹ nuôi trong quá trình thực hiện các thủ tục nuôi con nuôi. những nước ký 
kết không có tổ chức được cấp phép khẳng định họ cung cấp tất cả các dịch vụ chuyên nghiệp chất 
lượng cao. Tình trạng này có thể phát sinh từ việc thiếu hiểu biết về thủ tục của các nước liên quan.   

313 Xem thêm chương 4.4.2 của Sách hướng dẫn này.
314 một số nước nhận, trong đó có Pháp, có các tổ chức công lập có chức năng nhiệm vụ như các tổ chức  tư nhân được cấp phép.
315 Tại khóa họp đặc biệt năm 2005.
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554.  những nước ký kết không có tổ chức được cấp phép phải giải thích đầy đủ cho các nước 
gốc không muốn hoặc không thể hợp tác với nước mình. điều quan trọng là, chất lượng công 
việc được thực hiện để bảo vệ trẻ em trong khuôn khổ thủ tục nuôi con nuôi chứ không phải là 
nguồn gốc của việc bảo vệ này do cơ quan Trung ương hay tổ chức được cấp phép thực hiện. 
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một điều quan trọng là, công ước không hề bắt buộc một nước ký kết 
phải có các tổ chức được cấp phép.

8.8.7 Nuôi con nuôi tay ba

555.  nuôi con nuôi gọi là “tay ba” khi cha mẹ nuôi tương lai sinh sống ở một nước (nước a) 
mong muốn nhận con nuôi ở một nước khác (nước B) thông qua dịch vụ hỗ trợ của một tổ chức 
được cấp phép của một nước thứ ba (nước c). về nguyên tắc, có thể thực hiện thủ tục nuôi con 
nuôi kiểu này theo quy định của công ước la hay. Tuy nhiên phải hội đủ một số điều kiện sau:

a) Thỏa thuận chỉ được phép thực hiện nếu nước a không có tổ chức con nuôi trung gian 
được cấp phép hoạt động tại nước B và tổ chức được cấp phép của nước c có thể cung cấp 
dịch vụ này;

b) cơ quan Trung ương của cả ba nước a, B và c đều chấp nhận thỏa thuận này;

c) Tổ chức được cấp phép của nước c hoặc đã được cho phép hoạt động tại nước B hoặc 
phải ký kết thỏa thuận với tổ chức được cấp phép của nước B;

d) người xin nhận con nuôi phải được cơ quan có thẩm quyền của nước a, nơi người xin 
nhận con nuôi thường trú, xác định có đủ điều kiện nhận con nuôi;

e) cơ quan Trung ương của nước a (hoặc cha mẹ nuôi tương lai, trong trường hợp cần 
thiết) đồng ý cung cấp các báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi cho nước B và chịu 
trách nhiệm cung cấp các dịch vụ theo dõi, giám sát sự phát triển của con nuôi cho cha mẹ 
nuôi tương lai.

8.8.8 Nuôi con nuôi đơn giản và nuôi con nuôi trọn vẹn

556.  công ước áp dụng đối với nuôi con nuôi đơn giản và nuôi con nuôi trọn vẹn. Theo quy 
định của công ước, nuôi con nuôi gọi là “đơn giản” là trường hợp việc nuôi con nuôi không làm 
chấm dứt quan hệ cha mẹ và con giữa trẻ em và cha mẹ của mình nhưng xác lập quan hệ cha 
mẹ và con hợp pháp giữa trẻ em và cha mẹ nuôi và việc nuôi con nuôi trao trách nhiệm làm cha 
mẹ đối với trẻ em cho cha mẹ nuôi (xem điều 26 (1) a) và b)). việc nuôi con nuôi là trọn vẹn trong 
trường hợp việc nuôi con nuôi làm chấm dứt mối quan hệ cha mẹ và con tồn tại trước đó (xem 
điều 26 (1) a) và b)).

557.  điều 2(2) của công ước quy định rằng, “công ước chỉ điều chỉnh những trường hợp nuôi 
con nuôi có xác lập quan hệ cha mẹ và con”. vì vậy, nuôi con nuôi đơn giản có xác lập quan hệ 
cha mẹ và con lâu dài và bền vững và chuyển giao trách nhiệm làm cha mẹ sang cho cha mẹ 
nuôi nên hoàn toàn thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước, mặc dù việc nuôi con nuôi không 
làm chấm dứt quan hệ cha mẹ và con tồn tại trước đó giữa trẻ em và cha, mẹ. Tuy nhiên, công 
ước không điều chỉnh những trường hợp cũng “nuôi con nuôi” chỉ có tên gọi nuôi con nuôi nhưng 
không xác lập quan hệ cha mẹ và con lâu dài và bền vững và cũng không chuyển giao quyền làm 
cha mẹ đối với trẻ em sang cho cha mẹ nuôi. 

558.  nuôi con nuôi đơn giản không tồn tại trong hệ thống pháp luật của nhiều nước. vì vậy, 
việc công nhận quan hệ nuôi con nuôi đơn giản đã tuyên theo quy định của công ước ở các 
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nước ký kết khác đặt ra một số vấn đề thực tiễn ở những nước ký kết không có chế định pháp 
lý này.

559.  Theo quy định tại điều 26(1), việc nuôi con nuôi đơn giản đã được nước gốc chứng nhận 
phù hợp với công ước theo điều 23 phải được công nhận ở tất cả các nước ký kết, tối thiểu 
cũng phải công nhận quan hệ nuôi con nuôi với những hệ quả của việc nuôi con nuôi đơn giản 
theo quy định của pháp luật của nước gốc. Tuy nhiên, điều 26(3) quy định rằng, không có điều gì 
ngăn cản nước công nhận quan hệ nuôi con nuôi quy định các hệ quả khác với quyết định công 
nhận việc nuôi con nuôi (ví dụ, quy định con nuôi có quyền thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi hoặc 
có quốc tịch).

560.  điều 27 công ước cho phép nước nhận chuyển đổi nuôi con nuôi đơn giản sang nuôi con 
nuôi trọn vẹn. Tuy nhiên, vì nuôi con nuôi đơn giản không làm chấm dứt quan hệ cha mẹ và con 
với cha mẹ đẻ nên chỉ có thể chuyển đổi sang nuôi con nuôi trọn vẹn nếu cha mẹ đẻ cho ý kiến 
đồng ý với việc nuôi con nuôi trọn vẹn, nếu trước đó họ chưa có ý kiến về việc này (xem điều 
27(1) b)). ngay sau khi chuyển đổi sang nuôi con nuôi trọn vẹn, nuôi con nuôi trọn vẹn sẽ thay 
thế nuôi con nuôi đơn giản ở nước gốc và, nếu được chứng nhận phù hợp với công ước theo 
điều 23, sẽ được công nhận ở tất cả các nước ký kết.             

8.8.9  Khi trẻ em đơn giản lưu trú ở nước ngoài được nhận làm con nuôi thì có áp dụng 
Công ước không?316

561.  Trường hợp rất phổ biến là những trẻ em ở các nước đang chuyển đổi hoặc bị thảm họa 
được các gia đình ở những nước công nghiệp tiếp nhận tạm thời cho các em “đi nghỉ” ở nước 
ngoài để các em được hưởng các điều kiện sống tốt hơn trong thời gian lưu trú ở nước ngoài. có 
một số trường hợp, sau đó, gia đình đã đón tiếp trẻ em đã nhận trẻ em làm con nuôi. hiện tượng 
mới này làm phát sinh rất nhiều vấn đề quan trọng về phương diện pháp lý và đạo đức, bởi vì 
việc này không chỉ tạo cơ hội để lẩn tránh công ước mà còn đặt trẻ em vào tình trạng gặp nhiều 
tổn hại nghiêm trọng.   

562.  Trong những trường hợp này, điều quan ngại lớn là trẻ em được lựa chọn và chuẩn bị để 
các gia đình đón tiếp tạm thời chứ không phải để nhận làm con nuôi. vì thế, nên khi các gia đình 
tiếp nhận trẻ em quyết định xin nhận trẻ em làm con nuôi, sẽ phát sinh nhiều vấn đề:

• nước gốc có thể gặp khó khăn trong việc xác định trẻ em có đủ điều kiện để cho làm 
con nuôi không, nhất là khi trẻ em ở lại nước ngoài;

• nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước không được tôn trọng;

• việc đủ điều kiện nhận con nuôi của cha mẹ nuôi có thể chưa được đánh giá. họ được 
lựa chọn trước hết là để đón tiếp trẻ em chứ không phải để nhận nuôi con nuôi. Trong đa 
số trường hợp, không hề có sự đánh giá chuyên nghiệp nào khi lựa chọn các gia đình 
đón tiếp trẻ em như vậy.

• Bỏ qua việc ghép trẻ mang tính chuyên nghiệp ngay từ đầu cũng có thể nảy sinh vấn đề; 

• hầu như không có việc chuẩn bị cho trẻ em cũng như cho gia đình cha mẹ nuôi tương 
lai hoặc rất khó thực hiện khi trẻ em đã ở trong gia đình.

563.  đương nhiên, công ước điều chỉnh những trường hợp nuôi con nuôi này giữa các nước 

316 iSS/irc, “Bài xã luận: Từ việc chỉ đơn giản là lưu trú ở nước ngoài ….đến việc nuôi con nuôi?”, nguyệt san số 2/2007, tháng 2/2007.
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ký kết, ngay khi việc nuôi con nuôi thuộc phạm vi quy định tại điều 2, nhưng các nguyên tắc và 
thủ tục của công ước không phải khi nào cũng được tôn trọng đầy đủ. công ước được soạn thảo 
để bảo vệ trẻ em cho làm con nuôi quốc tế. vì vậy, các nước ký kết phải đảm bảo rằng những trẻ 
em lưu trú ở nước ngoài và có khả năng được nhận làm con nuôi được hưởng những biện pháp 
bảo vệ mà các em có quyền được hưởng.
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chưƠng 9: nhỮng VẤn ĐỀ LIÊn QUAn ĐẾn gIAI ĐOẠn 
SAU KhI gIAO nhẬn cOn nUÔI

564.  nghĩa vụ của các nước ký kết theo công ước không chấm dứt vào thời điểm giao trẻ em 
cho cha mẹ nuôi. công ước buộc các nước phải thực hiện một số chức năng khác, một mặt, 
liên quan đến các hồ sơ nuôi con nuôi cụ thể, như là cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc báo cáo tình 
hình phát triển của con nuôi và, mặt khác, liên quan đến việc triển khai và thực hiện công ước 
nói chung, như thu thập dữ liệu thống kê. vì một số chức năng này gắn liền với nhu cầu dài hạn 
của người được nhận làm con nuôi và gia đình họ, các nước gốc và nước nhận phải hợp tác khi 
người được nhận làm con nuôi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của mình.       

565.  nuôi con nuôi không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một quá trình kéo dài suốt cả một 
đời người. nhu cầu tìm hiểu thông tin không chỉ liên quan đến người được nhận làm con nuôi 
khi đến tuổi trưởng thành. Ở một nước nhận, đã có trường hợp người con nuôi lớn tuổi nhất yêu 
cầu cho biết giấy khai sinh gốc của mình khi đã 96 tuổi; hoặc có trường hợp người mẹ đẻ lớn tuổi 
nhất khi đã 89 tuổi muốn được thông tin về người con của mình đã cho làm con nuôi317.

9.1  Lưu giữ thông tin

566.  điều 30 công ước quy định các nước ký kết phải lưu giữ những thông tin mình hiện có 
về trẻ em và nguồn gốc của trẻ em. các nước ký kết cũng có nghĩa vụ đảm bảo cho trẻ em được 
tiếp cận các thông tin về nguồn gốc của mình, với một số điều kiện nhất định.

567.  điều 30 quy định về hai vấn đề: (1) thu thập và lưu giữ thông tin về nguồn gốc của trẻ em 
và (2) đảm bảo tính khả dụng của thông tin hoặc khả năng tiếp cận thông tin cho trẻ em. cho dù, 
những quy định này có vẻ như không thuộc phạm vi khuôn khổ của một điều ước quốc tế, nhưng 
vẫn được quy định trong công ước vì tầm quan trọng của vấn đề này, đặc biệt là đối với những 
người được nhận làm con nuôi, và bởi vì việc hợp tác giữa các nước ký kết có thể là cần thiết 
khi người được nhận làm con nuôi tìm kiếm thông tin318về nguồn gốc của mình.

568.  điều 30 cần phải kết hợp với điều 16 bởi vì những thông tin mà điều 30 quy định chủ 
yếu là những thông tin cần thiết để cơ quan Trung ương của nước gốc lập báo cáo về trẻ em và 
chuyển cho nước nhận319. Thực tế, sẽ rất hữu ích nếu các nước quy định rằng, cơ quan lập báo 
cáo về trẻ em cũng phải lưu giữ những thông tin này320. các nước cũng có thể quy định rõ ràng 
trong pháp luật của nước mình về thời hạn cần lưu giữ những thông tin này321.

569.  rất nhiều người được nhận làm con nuôi khi đến tuổi trưởng thành yêu cầu cung cấp thông 
tin về nguồn gốc của mình. những trường hợp mà hồ sơ không có thông tin hoặc thông tin không 
đầy đủ về nguồn gốc sẽ khó tìm được câu trả lời họ tìm kiếm. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng việc 
tiết lộ thông tin về căn cước của cha mẹ đẻ của người được cho làm con nuôi cho bản thân đương 
sự khi đã đến tuổi trưởng thành là một vấn đề tế nhị, và cần có sự thỏa thuận của các bên. Phải 
thừa nhận rằng có sự đa dạng về quan điểm và về văn hóa liên quan đến vấn đề này.

317 Trường hợp do niu-di-lân nêu tại khóa họp đặc biệt năm 2005.
318 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 506.
319 như trên, đoạn 507.
320 Xem trường hợp Phi-líp-pin, (ví dụ luật nuôi con nuôi quốc tế năm 1995(ra 8043), điều ii, mục 4 b), có quy định rằng hội đồng con nuôi 
quốc tế thu thập, cập nhật và lưu giữ các thông tin bảo mật về con nuôi và cha mẹ nuôi; i-ta-li-a (luật số 184, ngày 04/5/1983, luật sửa đổi bổ 
sung số 476, ngày 31/12/1998, điều 37(2) quy định uỷ ban con nuôi quốc tế “lưu giữ tất cả các thông tin có được về nguồn gốc của con nuôi, 
căn cước của cha mẹ đẻ của trẻ em, tiền sử sức khỏe của trẻ em và các thông tin về cha mẹ đẻ của trẻ em” (Bản dịch của Ban Thường trực).
321 Xem trường hợp Bun-ga-ri, (ví dụ: Pháp lệnh số 3, ngày 16/9/2003 về điều kiện và thủ tục đồng ý cho trẻ em Bun-ga-ri làm con nuôi nước 
ngoài, điều 35), mọi hồ sơ đều lưu giữ 10 năm kể từ ngày lập hồ sơ và sau đó chuyển cho cơ quan lưu trữ quốc gia; hoa kỳ (Sổ bộ liên 
bang, tập 68, số 178, ngày 15/9/2003, trang 54119), Bộ ngoại giao và Bộ an ninh nội địa lưu giữ thông tin liên quan đến công ước trong thời 
hạn 75 năm.
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570.  Biết rằng có một số lượng lớn các trường hợp con nuôi tìm kiếm gia đình sinh học của 
mình và một số lượng lớn cha mẹ đẻ tìm kiếm thông tin về những đứa con đã cho làm con nuôi, 
nên cần có những chính sách và thủ tục lâu dài trong việc lưu giữ thông tin322.

571.  nhằm lưu giữ và tiếp cận thông tin về con nuôi, có thể sử dụng công nghệ mới để sao và 
lưu dữ liệu. nên có kế hoạch hỗ trợ các cơ quan Trung ương mua sắm các phương tiện kỹ thuật 
thích hợp để thu thập và lưu giữ thông tin323.

9.1.1 Trẻ em có quyền đối với thông tin

572.  điều được thừa nhận chung là, trẻ em có quyền được cung cấp thông tin về nguồn gốc 
của mình. quyền của trẻ em được biết cha mẹ mình đã được quy định tại điều 7(1) của Công 
ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Tuy nhiên, quyền này cũng phải cân nhắc với quyền của 
cha mẹ đẻ được dấu căn cước của cha mẹ đối với người con mà mình đã chính thức từ bỏ để 
cho làm con nuôi. Ở một số nước, một người mẹ đơn thân đã đồng ý cho con làm con nuôi có 
thể chịu đau khổ nhiều năm sau khi tiết lộ thông tin về quá khứ của họ. chính vì vậy, điều 30 quy 
định một số hạn chế về quyền tiếp cận những thông tin đó của trẻ em, việc tiếp cận thông tin trong 
trường hợp này chỉ có thể thực hiện được “trong điều kiện pháp luật của nước họ cho phép”324. 
ngoài ra, điều 16(2) cho phép các nước gốc không tiết lộ thông tin về danh tính của cha mẹ đẻ 
trong báo cáo về trẻ em gửi cho nước nhận.

573.  cần phân biệt giữa thông tin liên quan đến cha mẹ đẻ với việc phổ biến danh tính của cha 
mẹ đẻ. Thông tin về cha mẹ đẻ có thể cung cấp mà vẫn không tiết lộ căn cước của họ hoặc xâm 
phạm quyền bí mật về đời tư của cha mẹ đẻ. những thông tin như là độ tuổi, tình trạng sức khỏe, 
hoàn cảnh xã hội của cha mẹ đẻ có thể quan trọng đối với cha mẹ nuôi để hiểu được những vấn 
đề có thể phát sinh về sức khỏe, sự phát triển, và về điều tốt lành cho trẻ về thể chất và tinh thần. 
những thông tin này không phải sẽ công bố công khai mà chỉ cung cấp cho trẻ em đã cho làm 
con nuôi và cha mẹ nuôi. Ở nhiều nước, việc phổ biến thông tin đòi hỏi phải có sự đồng ý của cả 
hai bên là cha mẹ đẻ và người được nhận làm con nuôi khi đã trưởng thành.

9.1.2 Tiếp cận thông tin

574.  vấn đề tiếp cận thông tin được xử lý hết sức đa dạng ở các nước. một số nước nhận cho 
phép tiếp cận thông tin không hạn chế đối với trẻ em khi đến tuổi trưởng thành325. Ở một số nước 
liên bang, luật áp dụng về quyền tiếp cận thông tin là luật pháp của bang hoặc của vùng lãnh thổ 
có lưu giữ thông tin326. Ở một số nước gốc, quyền của trẻ em được thông tin về nguồn gốc của 
mình được hiến pháp327bảo vệ.

322 Tại khóa họp đặc biệt năm 2005, hội đồng con nuôi Bắc Âu và uỷ ban con nuôi na uy đã trình một tài liệu mang tiêu đề “nguồn gốc và 
lịch sử cá nhân của con nuôi-nguyên tắc tìm kiếm, công nhận và gặp gỡ”. Tài liệu này phân tích vấn đề theo hai quan điểm: một là, phân biệt 
giữa quyền được biết/được thông tin với quyền tiếp cận/gặp gỡ; hai là, tầm quan trọng về thời điểm tiếp cận thông tin và gặp gỡ (Tài liệu làm 
việc số 5).
323 chi-lê có “chương trình tìm về cội nguồn” theo đó, nước nhận có thể đề nghị cơ quan Trung ương chi-lê giúp đỡ người con nuôi tìm về 
cội nguồn của mình ở chi-lê. khi có yêu cầu, đảm bảo sẽ có sự hỗ trợ tích cực, kể cả việc tìm lại mẹ đẻ và trong trường hợp cần thiết, chuẩn 
bị buổi gặp giữa mẹ đẻ và con nuôi gặp lại nhau, xem www.senam.cl.
324 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, mục 512.
325 Xem, ví dụ,  đức (luật liên bang về quy chế nhân thân, mục 61), trẻ em từ đủ 16 tuổi trở lên có thể tiếp cận thông tin; Bỉ (Bộ luật dân sự, 
điều 45, đoạn 1, khoản 2); Tây Ban nha (luật nuôi con nuôi quốc tế năm 2007, điều 12); na uy (luật số 8, tháng 2 /1986 về nuôi con nuôi, 
chương 2, mục 12); hà lan (luật nuôi con nuôi nước ngoài, từ điều 17 b đến 17 f); vương quốc anh (luật nuôi con nuôi năm 1976, sửa đổi 
bổ sung tại luật trẻ em và nuôi con nuôi năm 2002, điều 60)
326 ví dụ, tại hoa kỳ (Sổ bộ liên bang, tập 68, số 178, ngày 15/9/2003, trang 54104, đoạn 96.42(c)). “Tổ chức hoặc cá nhân lưu giữ và phổ biến 
thông tin mình nắm giữ về nguồn gốc, môi trường xã hội của con nuôi và căn cước của cha mẹ đẻ của người đã cho làm con nuôi theo quy 
định của pháp luật tiểu bang” (Bản dịch của Ban Thường trực).
327 Xem ví dụ của Bra-xin (hiến pháp năm 1988, Thiên ii: các quyền và các bảo đảm cơ bản, chương 1: các quyền và nghĩa vụ của cá nhân 
và tập thể, điều 5 (X, Xiv và XXXiv (a) xếp quyền bất khả xâm phạm bí bật đời tư trong số những quyền cơ bản và quy định quyền tiếp cận 
tất cả những thông tin có trong các Sổ bộ chính thức khi cần làm sáng tỏ tình hình liên quan đến lợi ích cá nhân).
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575.  các nước cần phải đảm bảo việc đưa các quy định về nội dung và thủ tục thu thập thông tin và 
tiếp cận thông tin về trẻ em được cho làm con nuôi vào trong các biện pháp thực hiện công ước.

9.1.3 Bảo vệ dữ liệu

576.  mặc dù điều 30 thừa nhận trẻ em có quyền tiếp cận thông tin về nguồn gốc của mình 
trong một số điều kiện nhất định, cũng cần phải giảm thiểu nguy cơ sử dụng lạm dụng những 
thông tin riêng tư được phổ biến trong khuôn khổ thủ tục nuôi con nuôi. vì vậy, công ước quy 
định một số biện pháp bảo đảm tối thiểu để những thông tin về trẻ em và về cha mẹ nuôi chỉ được 
sử dụng vào đúng mục đích đặt ra khi thu thập hoặc cung cấp thông tin328. những biện pháp bảo 
đảm và nghĩa vụ này cũng được nhấn mạnh tại điều 9 a) khi quy định rằng các cơ quan Trung 
ương thực hiện mọi biện pháp thích hợp nhằm “thu thập, lưu giữ và trao đổi thông tin về hoàn 
cảnh của trẻ em và của cha mẹ nuôi tương lai, trong chừng mực cần thiết để thực hiện thủ tục 
nuôi con nuôi”.

577.  Tuy nhiên, điều 31 không cấm sử dụng những thông tin này vì mục đích chung, không 
liên quan đến các cá nhân cụ thể nào, ví dụ như khi thu thập số liệu thống kê trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi quốc tế.

578.  các nước phải quy định trong các văn bản hướng dẫn thực hiện công ước những biện 
pháp bảo mật thông tin về cha mẹ nuôi và trẻ em329.

9.2  dịch vụ hậu con nuôi

579.  công ước quy định nghĩa vụ của các cơ quan Trung ương trong việc khuyến khích phát 
triển các dịch vụ tư vấn và theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi330. 
mặc dù, không có quy định cụ thể về bản chất và phạm vi của các dịch vụ này, nhưng các nước 
phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để khuyến khích phát triển các dịch vụ này. quy định này có 
nghĩa là các nước phải làm hết khả năng của mình để thực hiện nghĩa vụ này, trong phạm vi quyền 
hạn và nguồn lực của mình. về phương diện thực tiễn, không thể hình dung nổi làm sao một nước 
ký kết có thể khuyến khích phát triển các dịch vụ này, nếu không có các biện pháp để cung cấp 
dịch vụ hoặc đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ này. nội dung của điều 9 c) đã được chuẩn bị rất 
kỹ càng nhằm buộc cơ quan Trung ương phải thực hiện “mọi biện pháp cần thiết để khuyến khích 
phát triển các dịch vụ tư vấn về nuôi con nuôi và dịch vụ theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau 
khi giao nhận con nuôi” ở nước mình, nhưng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm trực tiếp cung 
cấp các dịch vụ này (một số nước không có nguồn lực và nhân lực chuyên môn về lĩnh vực này).  

580.  Báo cáo thuyết minh công ước có giải thích vì sao có quy định này trong công ước. 
nhóm từ “để theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi” đã được bổ sung 
theo đề nghị của một số nước gốc, “vì tầm quan trọng của việc theo dõi ‘để đảm bảo cho trẻ em 
hòa nhập vào gia đình mới, môi trường mới và để cho việc nuôi con nuôi thành công’[…] công 
ước phải tăng cường bảo vệ trẻ em đã cho làm con nuôi về phương diện văn hóa và xã hội, và 
cần phải tiếp tục cố gắng, thông qua các cơ quan Trung ương, để cho trẻ em không chỉ được 
bảo vệ mà còn hội nhập vào môi trường mới”331.   

328 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 521.
329 Xem ví dụ như tại Bun-ga-ri (Bộ luật gia đình, điều 67 a) (Sg 63/2003), “cơ quan bảo trợ xã hội và Bộ Tư pháp thực hiện mọi biện pháp kỹ 
thuật cần thiết và thiết thực để bảo vệ các dữ liệu cá nhân trong các sổ bộ của cơ quan theo đúng các điều kiện quy định tại luật bảo vệ dữ 
liệu cá nhân và luật bảo vệ thông tin đã được xếp hạng” (Bản dịch của Ban Thường trực); Phi-líp-pin (luật nuôi con nuôi quốc tế năm 1995 
(ra 8043), điều ii, mục 6j) theo đó, uỷ Ban con nuôi quốc tế thực hiện mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo luôn giữ bảo mật dữ liệu về trẻ 
em, cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi.
330 điều 9 c).
331 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 235.
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581.  các nước nhận cần cam kết một cách nghiêm túc về việc đảm bảo để các dịch vụ theo dõi 
tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi được cung cấp ở nước mình. Sự cần thiết 
phải có các dịch vụ có chất lượng để theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con 
nuôi đối với những gia đình gặp những vấn đề khó giải quyết, nếu không có sự hỗ trợ của các nhà 
chuyên môn thường xuyên được nêu ra332, đặc biệt là khi có những vấn đề liên quan đến những trẻ 
em đã gặp nhiều chấn thương tâm lý trước khi được nhận làm con nuôi. Thực tế cũng đã chứng 
minh rằng, có cơ sở pháp lý chưa đủ để đảm bảo có dịch vụ khi không quan niệm đúng tầm quan 
trọng của dịch vụ này và không cấp đủ nguồn lực cho công việc đó333.

582.  hiển nhiên, phải có mối liên hệ và sự liên tục từ quá trình chuẩn bị nhận con nuôi đến việc 
hỗ trợ sau khi giao nhận con nuôi. quả thực, sự hỗ trợ cần thiết cho cha mẹ nuôi trong suốt quá 
trình làm thủ tục nuôi con nuôi là chính đáng khi họ được coi là những đối tác trung tâm trong 
công tác bảo vệ trẻ em.

9.2.1 Dịch vụ tư vấn

583.  công ước thừa nhận tầm quan trọng của dịch vụ tư vấn cho trẻ em, cha mẹ đẻ và cha mẹ 
nuôi. những dịch vụ tư vấn “cần thiết” được quy định trong các điều 4 và 5 như là một điều kiện 
bắt buộc trước khi nhận con nuôi. vấn đề dịch vụ tư vấn trước khi nhận con nuôi đã được đề cập 
tại các chương 6.1.3 (Tự nguyện cho con), 7.4.2 (chuẩn bị cho cha mẹ nuôi tương lai) và 7.2.11 
(đưa trẻ em sang nước nhận).

584.  dịch vụ tư vấn cũng rất cần thiết trong giai đoạn sau khi giao nhận con nuôi để giúp trẻ em 
làm quen với môi trường mới. những dịch vụ tư vấn này  đặc biệt quan trọng khi trẻ em có những 
khó khăn hòa nhập với môi trường mới và cha mẹ nuôi cần giúp đỡ để vượt qua khó khăn này. 
việc có các dịch vụ tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế là rất quan trọng. dành 
nguồn lực hoặc nguồn vốn cho dịch vụ theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận 
con nuôi, trong đó có dịch vụ tư vấn, cho phép tránh được những vấn đề nghiêm trọng có thể nảy 
sinh đối với trẻ em. Xử lý vấn đề sớm trước khi vấn đề trở nên trầm trọng cũng có thể là đã tiết kiệm 
được chi phí, thời gian và công sức của các nhà chuyên môn334.         

9.2.2 Mối liên hệ với nước gốc

585.  hơn nữa, các dịch vụ theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi 
một mặt, giúp trẻ em giữ được mối liên hệ văn hóa với nước gốc và, mặt khác, giúp cho cha mẹ 
nuôi hiểu được giá trị và tầm quan trọng của mối liên hệ này đối với sự phát triển sau này của trẻ 
em. cũng có thể tổ chức các sự kiện văn hóa và xã hội liên quan đến nước gốc của trẻ em cùng 
với các nhóm cha mẹ nuôi khác, hoặc tổ chức các chuyến đi về nước gốc cùng với các gia đình 
cha mẹ nuôi khác. nếu thấy thích hợp và được phép, gia đình cha mẹ đẻ và gia đình cha mẹ nuôi 
có thể trao đổi thông tin và địa chỉ liên hệ với nhau.

586.  cũng có thể có những dịch vụ khác nhằm giúp cho trẻ em khi đã lớn tuổi tìm kiếm và tiếp cận 
thông tin ở nước nhận hoặc ở nước gốc, hoặc tư vấn cho trẻ em tìm kiếm các thành viên của gia đình 
mình ở nước gốc. chi-lê có cả một chương trình tìm về cội nguồn như vậy (xem chú thích số 323).

332 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, chú thích số 15 ở trên, đoạn 160.
333 Báo cáo của childonEurope (một châu Âu của trẻ em) tại khóa họp đặc biệt năm 2005. childonEurope là một mạng lưới chính thức các 
trung tâm quốc gia quan sát về trẻ em do các bộ tham gia nhóm liên chính phủ-châu Âu của trẻ em-chỉ định. ngoài ra, tháng 1 năm 2006, 
childonEurope còn công bố báo cáo về con nuôi trong nước và con nuôi quốc tế trên cơ sở tập hợp các số liệu thống kê và điều tra so sánh 
về con nuôi trong nước và con nuôi quốc tế ở châu Âu. Báo cáo điều tra này đã phân tích các cơ sở pháp luật đối với các dịch vụ theo dõi 
sau giao nhận con nuôi, các nước cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp các dịch vụ này. ngoài ra, năm 2007, childonE cũng xuất bản Sách 
hướng dẫn về dịch vụ sau giao nhận con nuôi, xem <www.childoneurope.org>, mục “activités”.
334 hà lan, dịch vụ con nuôi căn bản, hướng dẫn kiểu tương tác qua video.
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9.2.3 Các nhà cung cấp dịch vụ

587.  các nước có thể cung cấp dịch vụ theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao 
nhận con nuôi thông qua các dịch vụ xã hội335 hoặc thông qua chính các tổ chức được cấp phép, 
chính là những tổ chức tiến hành đánh giá việc đủ điều kiện nhận con nuôi336 của cha mẹ nhận 
con nuôi này. một số nước quy định rằng các tổ chức được cấp phép buộc phải cung cấp dịch 
vụ này mới đủ điều kiện cấp phép. có thể là những dịch vụ tư vấn và hỗ trợ ngay từ khi có quyết 
định nuôi con nuôi, thông tin về mức độ hòa nhập và nhu cầu của con nuôi trong suốt cuộc đời 
của người con nuôi và thông tin về việc tìm kiếm và đoàn tụ gia đình của những người con nuôi 
cố gắng tìm hiểu về cội nguồn của mình337 .

588.  những dịch vụ tối thiểu được đề nghị cung cấp sau khi giao nhận con nuôi bao gồm thiết 
lập mối quan hệ và kinh nghiệm, tìm hiểu các vấn đề của con nuôi khi đến tuổi trưởng thành, tư vấn 
tâm lý chuyên nghiệp có chất lượng, giá cả phải chăng cho cha mẹ nuôi và con nuôi, đào tạo nhân 
viên công tác xã hội, các nhà trị liệu, bác sỹ, điều dưỡng viên, y tá, giáo viên và những người khác 
có liên quan đến con nuôi gốc quốc tế, giúp tìm lại gia đình và tiếp cận hồ sơ338.

589.  các dịch vụ sau giao nhận con nuôi gần như bao giờ cũng do nước nhận đảm nhiệm, kể 
cả trường hợp tìm lại gia đình và đoàn tụ gia đình. các nước gốc cũng có thể cung cấp các dịch vụ 
tư vấn cho những trường hợp con nuôi đã đến tuổi trưởng thành. nước gốc cũng có thể phải cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ cha mẹ đẻ đã từng bỏ rơi con để cho con làm con nuôi quốc tế.

9.3  Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi cho nước gốc339

590.  Trong suốt quá trình giải quyết thủ tục nuôi con nuôi cho đến khi kết thúc thủ tục, các cơ quan 
Trung ương của nước nhận và nước gốc có nghĩa vụ thông báo cho nhau về quá trình tiến triển của 
thủ tục nuôi con nuôi. khi trẻ em đã được đưa sang nước nhận trong giai đoạn nuôi thử, cơ quan 
Trung ương của nước này phải báo cáo về tình hình tiến triển của việc giao nhận nuôi con nuôi340.

591.  khi hoàn thành thủ tục nuôi con nuôi, các cơ quan Trung ương phải trao đổi kinh nghiệm 
về lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện. cơ quan 
Trung ương cũng phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp để phúc đáp, trong phạm vi pháp luật 
nước mình cho phép, “các yêu cầu thông tin, có ghi rõ căn cứ yêu cầu, về một trường hợp con 
nuôi cụ thể, của các cơ quan Trung ương khác hoặc của các cơ quan công quyền”341.

592.  mặc dù công ước không đề cập đến việc lập báo cáo định kỳ, trong một thời gian nhất định, 
về tình hình phát triển của trẻ em đã cho làm con nuôi, pháp luật của một số nước gốc có yêu cầu 
nước nhận phải gửi cho nước gốc báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi trong một số năm 

335 Xem i-ta-li-a, ví dụ, (luật số 184, ngày 04/5/1983 và luật sửa đổi bổ sung số 476, ngày 31/12/1998, điều 34 (2)): “kể từ thời điểm trẻ em 
về đến i-ta-li-a và trong thời hạn tối thiểu là 1 năm, các tổ chức dịch vụ xã hội của các chính quyền địa phương và các tổ chức được cấp phép 
hỗ trợ, trên cơ sở yêu cầu của những người liên quan, gia đình nhận nuôi, cha mẹ nuôi và trẻ em nhằm giúp đỡ trẻ em hòa nhập với gia đình 
và xã hội mới” (Bản dịch của Ban Thường trực).
336 Xem Phần lan, ví dụ tại nghị định số 508/1997 về nuôi con nuôi, mục 10(1)(8)). nhà cung cấp dịch vụ “đảm bảo cho việc nuôi dưỡng tiến 
triển tốt cùng với người cung cấp dịch vụ tư vấn về nuôi con nuôi” (Bản dịch của Ban Thường trực). Xem thêm phần trả lời câu hỏi số 6(a) và 
(c), Bảng câu hỏi năm 2005, của ca-na-da (cô-lôm-bi-a-Britanique).
337 Xem thêm sách hướng dẫn của S.amstrong và T.ormerod, “các dịch vụ trung gian về đoàn tụ sau khi nhận con nuôi: nguồn lực và hướng 
dẫn đạo tạo cho các nhà tư vấn hỗ trợ gia đình về vấn đề đoàn tụ", Sydney, Trung tâm dịch vụ xã hội Benevolent nguồn lực sau con nuôi, 
2005; a. young, “nuôi con nuôi ở new South Wales”, Sydney, Trung tâm dịch vụ xã hội Benevolent nguồn lực sau con nuôi, mục 9, xem www.
bensoc.org.au.
338 hiệp hội quốc tế con nuôi gốc hàn quốc (ikaa) “gợi ý cụ thể đối với các dịch vụ sau con nuôi theo điều 9 c) của công ước la hay ngày 
29/5/1993", Tài liệu làm việc số 7, khóa họp đặc biệt năm 2005.
339 vấn đề này cũng đã được tranh luận sôi nổi tại khóa họp đặc biệt năm 2005. Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2005, từ đoạn 149 đến 
161, chú thích số 15 ở trên.
340 điều 20.
341 điều 9 e).



132

nhất định. nhiều nước gốc yêu cầu cha mẹ nuôi hoặc tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép, lập 
báo cáo tình hình phát triển của con nuôi từ một đến hai năm342. Ở một số ít nước, báo cáo tình 
hình phát triển của con nuôi là bắt buộc cho đến khi con nuôi đến tuổi trưởng thành343. Tuy nhiên, 
trên thực tế, các nước thường gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ này.

dẫu sao, cha mẹ nuôi tương lai và các cơ quan có thẩm quyền của nước nhận phải tôn trọng quy 
định này khi nó được đặt ra như là một trong các điều kiện để bàn giao trẻ em cho cha mẹ nuôi. 
vì vậy, không thể chỉ xem việc báo cáo tình hình phát triển của con nuôi như là một nghĩa vụ tinh 
thần. việc đưa quy định này vào trong các thỏa thuận hợp tác giữa các nước ký kết chứng tỏ 
rằng việc này rất quan trọng đối với các nước gốc.

593.  nước gốc cần phải xác định xem có thực sự cần những báo cáo này không và để sử dụng 
vào việc gì. Trường hợp tốt nhất, những báo cáo này có thể khẳng định quyết định cho nhận con 
nuôi quốc tế đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em và trẻ em được lớn lên “trong môi trường gia đình, 
trong bầu không khí thương yêu, hạnh phúc và cảm thông”344. Trường hợp tệ nhất, các báo cáo 
này đưa vào lưu trữ và không bao giờ được tra cứu.

594.  Tương tự như vậy, nghĩa vụ gửi báo cáo tình hình phát triển của trẻ em trong một thời 
gian dài chưa hẳn đã phù hợp với lợi ích tốt nhất của trẻ em. những trẻ em có rối loạn về tình 
cảm gắn kết thường gặp nhiều khó khăn để tạo lập quan hệ mới hoặc vì sợ bị trả về nước gốc 
là những trẻ em có biểu hiện tâm lý bướng bỉnh khi phải tham gia quá nhiều cuộc đánh giá lặp đi 
lặp lại bởi những người xa lạ với gia đình mình.

595.  Tại khóa họp đặc biệt năm 2005, các nước gốc đã trình bày những lý do cần phải gửi báo 
cáo về tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi như sau:

• cải thiện hình ảnh của việc nuôi con nuôi quốc tế đối với dư luận xã hội vì đôi khi nuôi con 
nuôi quốc tế vẫn bị nhìn nhận như là thất bại ở tầm quốc gia;

• chuẩn bị tốt hơn cho trẻ em và cho cha mẹ nuôi tương lai về biện pháp nuôi con nuôi;

• Xác định những nước thành công nhất trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

596.  Phải ghi nhận rằng, báo cáo tình hình phát triển của con nuôi tạo thêm niềm tin cho các 
cơ quan Trung ương và người dân ở các nước gốc về lý do xác đáng của biện pháp nuôi con 
nuôi quốc tế đối với một số trẻ em và về việc thủ tục nuôi con nuôi theo công ước có được những 
biện pháp bảo vệ trẻ em. những thông tin này rất quan trọng, vì nhờ đó, cơ quan Trung ương 
của nước nhận có thể giải thích cho cha mẹ nuôi tương lai vì sao một số nước gốc lại yêu cầu 
báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi.      

597.  về phần mình, các chuyên gia của các nước nhận giải thích rằng một số nghĩa vụ thông 
tin mà nước gốc yêu cầu cha mẹ nuôi phải cung cấp tạo thêm gánh nặng cho cha mẹ nuôi và 

342 Xem ví dụ tại Bô-li-vi-a, phải định kỳ 6 tháng một lần gửi báo cáo tình hình phát triển của con nuôi, trong thời hạn 2 năm (Bộ luật trẻ em và 
thanh thiếu niên năm 1999, điều 89); xem thêm phần trả lời câu hỏi số 4(j), Bảng câu hỏi năm 2005, nhất là của cộng hòa Síp: phải gửi cho 
cơ quan Trung ương của nước gốc báo cáo tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi, theo định kỳ 6 tháng một lần và trong 
thời hạn 2 năm; ở lát-vi-a “căn cứ điều 39 của quy chế, tòa chuyên trách vị thành niên mồ côi nơi cư trú của cha mẹ nuôi phải được đảm bảo 
thường xuyên rằng, trẻ em đã giao cho gia đình nuôi dưỡng được bảo vệ và theo dõi trong thời hạn 2 năm kể từ ngày giao nhận”; ở lít-va, 
các cơ quan con nuôi yêu cầu trong thời hạn 2 năm đầu sau khi giao nhận con nuôi phải gửi báo cáo tình hình phát triển của con nuôi theo 
định kỳ 6 tháng một lần và định kỳ hàng năm cho giai đoạn 2 năm tiếp theo và hết thời hạn báo cáo định kỳ thì gửi báo cáo theo yêu cầu của 
cơ quan con nuôi.
343 chẳng hạn như ê-ti-ô-pi-a và ca-dắc-xtan yêu cầu báo cáo tình hình phát triển của con nuôi cho đến khi con nuôi đến tuổi trưởng thành. 
Xem thêm phần trả lời câu hỏi số 4(j), Bảng câu hỏi năm 2005, của Xri lan-ca: “cha mẹ nuôi có nghĩa vụ gửi báo cáo tình hình con nuôi cho 
cơ quan phụ trách và bảo vệ trẻ em cho đến khi trẻ em tròn 10 tuổi” (Bản dịch của Ban Thường trực).
344 Xem lời nói đầu công ước, đoạn 1.
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gánh nặng cho cơ quan Trung ương nước nhận vì họ có trách nhiệm yêu cầu cha mẹ nuôi thực 
hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi cho nước gốc. các nước nhận không 
đòi hỏi cấm báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi mà chỉ muốn hạn chế việc gửi báo cáo 
trong thời gian từ 1 đến 2 năm để tạo thế cân bằng giữa hai bên. Trong giai đoạn chuẩn bị cho 
cha mẹ nuôi tương lai, nước nhận phải giải thích cho họ lý do vì sao nhiều nước cần báo cáo về 
tình hình phát triển của con nuôi vì điều quan trọng là, cha mẹ nuôi tương lai phải biết điều này. 
việc lập báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi tạo cơ hội để trao đổi về những tiến triển 
của việc nuôi con nuôi đối với cha mẹ nuôi (có thể đối với cả trẻ em).

598.  các nước nhận cho rằng quyền được tôn trọng thông tin về đời tư của cha mẹ nuôi là 
quyền cơ bản của họ ở nước mình và cơ quan Trung ương không có quyền can thiệp vào đời tư 
của các gia đình và không có quyền buộc cha mẹ nuôi phải lập báo cáo. Tuy nhiên, quan điểm 
này khó được chấp nhận một khi ở nước nhận người ta đã biết rõ nghĩa vụ phải báo cáo tình 
hình phát triển của con nuôi cho nước gốc và nếu việc gửi báo cáo tình hình phát triển của con 
nuôi là một điều kiện cho nhận con nuôi mà cha mẹ nuôi đã chấp nhận. vì công ước không có 
quy định về vấn đề này, nên không có quy định cụ thể để áp dụng, nhưng vì để đảm bảo có sự 
hợp tác hiệu quả, cách tốt nhất là các cơ quan Trung ương, các tổ chức nuôi con nuôi được cấp 
phép hoặc các cơ quan có thẩm quyền của các nước nhận, hoặc cha mẹ nuôi gửi báo cáo về 
tình hình phát triển của con nuôi cho nước gốc theo yêu cầu của họ trong một thời hạn hợp lý.

599.  điều được ghi nhận là, sau khi giao nhận con nuôi, việc bảo vệ trẻ em không còn thuộc 
trách nhiệm của nước gốc mà thuộc phạm vi trách nhiệm của nước nhận, nên cũng cần tin 
tưởng rằng, nước nhận có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này. để tránh phân biệt đối xử 
giữa trẻ em được nhận nuôi ở trong nước và trẻ em được nhận nuôi từ nước ngoài, công tác 
giám sát và lập báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi phải như nhau trong hai trường hợp 
này. cần phân biệt giữa báo cáo tình hình phát triển của con nuôi với việc theo dõi tình hình phát 
triển của con nuôi vì báo cáo tình hình phát triển chỉ là một trong nhiều biện pháp theo dõi tình 
hình phát triển của con nuôi. cũng cần phân biệt giữa theo dõi để giám sát với theo dõi để giúp 
đỡ. mặt khác, nếu các nước ký kết đảm bảo rằng đã có sự thận trọng cần thiết ở giai đoạn trước 
khi bắt đầu thủ tục nuôi con nuôi, thông qua việc chuẩn bị kỹ càng hơn và lựa chọn kỹ hơn những 
cha mẹ nuôi tương lai có đầy đủ điều kiện nhận con nuôi và thông tin đầy đủ hơn về trẻ em có 
thể cho làm con nuôi, thì việc báo cáo tình hình phát triển của con nuôi sẽ ít cần thiết hơn.

600.  khóa họp đặc biệt năm 2005 đã kết luận ba vấn đề quan trọng: (1) nuôi con nuôi quốc 
tế phải đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em; (2) cần phải tìm được điểm cân bằng giữa việc theo 
dõi giám sát tình hình phát triển của con nuôi với việc tôn trọng đời tư của cha mẹ nuôi và (3) có 
những quy định pháp luật bắt buộc ở nước nhận và ở nước gốc. Bởi vì không thể bỏ qua những 
quy định bắt buộc này, cần có sự thỏa hiệp dựa trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau.

601.  một khuyến nghị đã được thông qua liên quan đến báo cáo tình hình phát triển của con 
nuôi trên cơ sở có sự thỏa hiệp cần thiết về vấn đề này. khuyến nghị như sau:

“Khóa họp đặc biệt khuyến nghị các Nước nhận khuyến khích tôn trọng yêu cầu của các 
Nước gốc về vấn đề báo cáo tình hình phát triển của con nuôi. Có thể sẽ có một biểu mẫu 
báo cáo tình hình phát triển của con nuôi. Khóa họp đặc biệt cũng khuyến nghị các Nước 
gốc hạn chế thời hạn yêu cầu báo cáo tình hình phát triển của con nuôi, thừa nhận có sự tin 
tưởng lẫn nhau, cơ sở để hợp tác theo quy định của Công ước345”.

345 khuyến nghị số 18. để thực hiện việc này, xem kinh nghiệm của Tây Ban nha (luật nuôi con nuôi quốc tế  năm 2007, điều 11).
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9.4  Thất bại trong việc nuôi con nuôi

602.  Thực tế vẫn có trường hợp đáng tiếc xẩy ra là không phải việc ghép trẻ hay việc nuôi con 
nuôi khi nào cũng thành công, cho dù những nguy cơ thất bại đã được giảm thiểu khi có sự đánh 
giá chuyên nghiệp về sự đủ điều kiện nhận con nuôi và có sự chuẩn bị kỹ càng cho cha mẹ nuôi 
tương lai và việc ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi do các nhân viên công tác xã hội nhiều 
kinh nghiệm thực hiện và đảm bảo có các dịch vụ hỗ trợ sau khi giao nhận con nuôi.

603.  công ước có quy định thủ tục áp dụng đối với trường hợp nuôi con nuôi thất bại khi trẻ 
em đã đến nước nhận và trước khi hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi. Trong trường hợp này, sự hợp 
tác giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước nhận và nước gốc là vô cùng quan trọng. công 
ước không có quy định nào liên quan đến thất bại của việc nuôi con nuôi khi đã hoàn tất thủ tục.

604.  điều 21 quy định về trường hợp thất bại trong giao nhận con nuôi. Trường hợp thất bại 
quy định tại điều này là thất bại trong việc giao nhận con nuôi xảy ra trước khi hoàn tất thủ tục 
nuôi con nuôi ở nước nhận. Áp dụng điều 21 trong trường hợp trẻ em đã được bàn giao cho cha 
mẹ nuôi ở nước gốc, đã rời nước gốc và đã đến nước nhận. Trong trường hợp nhận thấy việc 
tiếp tục để trẻ em ở gia đình đã nhận trẻ em không đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em, cơ quan 
Trung ương của nước nhận phải dừng ngay việc nuôi con nuôi và có biện pháp tạm thời chăm 
sóc trẻ em. cơ quan Trung ương của nước nhận tham vấn ý kiến của cơ quan Trung ương của 
nước gốc và tiến hành ngay việc giao trẻ em cho gia đình khác nhận làm con nuôi. khi không còn 
biện pháp nào khác thì cơ quan Trung ương của nước nhận mới trả lại trẻ em về nước gốc.

605.  Tùy theo độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em, cần lấy ý kiến của trẻ em và trong 
trường hợp cần thiết thì phải có sự đồng ý của trẻ em về biện pháp sẽ thực hiện346.

606. để đáp ứng yêu cầu này, các nước thường ủy quyền theo dõi việc thực hiện quyết định giao 
nhận trẻ em cho các nhân viên của các cơ quan bảo trợ xã hội hoặc các tổ chức được cấp phép. 
các nước cần có cơ chế thích hợp bảo đảm cho các tổ chức hoặc những người có thẩm quyền 
có khả năng thông báo ngay cho cơ quan Trung ương về trường hợp thất bại trong việc nuôi con 
nuôi để cơ quan Trung ương có thể thông báo cho nước gốc347.

607.  điều 21(1) a) cho phép giao chăm sóc tạm thời. Ở một số nước, việc giao chăm sóc tạm 
thời có thể là giao cho một gia đình chăm sóc tạm thời hoặc giao cho một gia đình có khả năng sẽ 
nhận con nuôi theo đề xuất của các tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép348, hoặc trong các trường 
hợp khác, có thể giao cho các cơ quan bảo trợ trẻ em công lập349 tạm thời chăm sóc trẻ em.            

608.  các biện pháp thực thi công ước phải quy định các thủ tục rõ ràng cần áp dụng trong 
trường hợp dừng việc nuôi con nuôi hoặc thất bại của việc giao nhận con nuôi. điều 21(1) b) quy 
định rằng cần giao “ngay” trẻ em cho một gia đình khác và “tham vấn cơ quan Trung ương của 
nước gốc” để giải quyết việc nuôi con nuôi mới. vì vậy, mặc dù trách nhiệm chính thuộc về nước 
nhận trong những trường hợp này, nhưng nước gốc cũng cần có những quy định về thủ tục để 
xử lý trường hợp này.

609.  chỉ quyết định đưa trẻ em về nước gốc trong những trường hợp hãn hữu và chỉ khi nào 

346 điều 21(2).
347 Xem phần trả lời câu hỏi số 7(4), Bảng câu hỏi năm 2005, của niu-di-lân: “có hai trường hợp giao nhận con nuôi gặp vấn đề: một trường 
hợp trẻ em đã giao cho gia đình cha mẹ nuôi sau đó đưa trở lại nước gốc để cho làm con nuôi một gia đình có quan hệ họ hàng; trường hợp trẻ 
em thứ hai thì sau đó được cho làm con nuôi một gia đình khác tại niu-di-lân, sau khi có tham vấn nước gốc” (Bản dịch của Ban Thường trực).
348 ví dụ tại hoa kỳ (Sổ bộ liên bang, tập 68, số 178, ngày 15/9/2003, trang 54108, mục 96.50(d)).
349 Xem phần trả lời câu hỏi số 7(4), Bảng câu hỏi năm 2005, của cộng hòa Síp và man-ta: các cơ quan bảo trợ xã hội cộng hòa Síp và cục 
dịch vụ xã hội man-ta.
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“không còn biện pháp chăm sóc thay thế nào khác ở nước nhận và việc kéo dài thời gian lưu trú 
của trẻ em ở nước nhận không còn đảm bảo phúc lợi và lợi ích của trẻ em”350.

610.  công ước không quy định thủ tục xử lý trường hợp thất bại khi đã hoàn tất thủ tục nuôi 
con nuôi. khi ấy, trẻ em đã hoàn toàn trở thành thành viên của gia đình cha mẹ nuôi và sẽ được 
bảo vệ như mọi trẻ em khác ở nước nhận. như vậy có nghĩa là, trẻ em sẽ được hưởng mọi biện 
pháp trợ giúp và bảo vệ đối với trẻ em ở nước mà trẻ em thường trú.

611.  như đã đề cập ở chương 9.3, việc bảo vệ trẻ em sau khi hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi 
không còn là trách nhiệm của nước gốc mà thuộc trách nhiệm của nước nhận, nên cũng cần tin 
tưởng vào nước nhận trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. hiển nhiên là trong trường hợp việc 
nuôi con nuôi thất bại sau khi đã hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi, thì các cơ quan có thẩm quyền 
của nước nhận phải tiến hành mọi biện pháp hữu hiệu để mang đến sự chăm sóc thay thế mới 
đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em. Trên tinh thần hợp tác, cơ quan Trung ương biết được trường 
hợp nuôi con nuôi thất bại, cơ quan này nên thông báo cho cơ quan Trung ương của nước gốc. 
cần lưu ý rằng khi nuôi con nuôi thất bại thì việc nuôi con nuôi này phải trở thành vấn đề bảo vệ 
trẻ em và cơ quan Trung ương có thể không tham gia vào việc nuôi con nuôi này nữa và diễn 
biến của sự việc này có thể không cần thông báo cho cơ quan Trung ương đó.               

612.  các dịch vụ theo dõi tình hình phát triển của trẻ em sau khi giao nhận con nuôi sẽ được 
đề cập trong một tập mới của cuốn sách hướng dẫn khác sau này. có thể tìm được các thông 
tin đầy đủ hơn về vấn đề này trong “hướng dẫn về các dịch vụ sau con nuôi” do childonEurope 
soạn thảo351. 

350 Xem Báo cáo thuyết minh công ước, chú thích số 1 ở trên, đoạn 371. Theo nội dung trả lời câu hỏi số 7(4), Bảng câu hỏi năm 2005, ở các 
nước chi-lê, E-xtô-ni-a, và niu-di-lân đã có một số trường hợp phải quyết định đưa trẻ em trở lại nước gốc. Theo phần trả lời của Thụy Sỹ, 
rất hiếm khi phải quyết định đưa trẻ em trở lại nước gốc.
351 Xem “hướng dẫn về các dịch vụ sau con nuôi”, chú thích 333 ở trên.
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chưƠng 10 - PhÒng ngỪA LẠM dỤng cÔng ước
613.  những nguyên tắc chung của công ước về bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em và về phòng 
ngừa việc bắt cóc, bán và mua bán trẻ em đã được đề cập tại chương 2 của Sách hướng dẫn 
này. mục tiêu chính của công ước là đảm bảo cho việc nuôi con nuôi quốc tế đáp ứng lợi ích tốt 
nhất của trẻ em. Sách hướng dẫn đề xuất một loạt biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu này. các biện 
pháp cụ thể về đấu tranh chống lại các hành vi phạm tội bắt cóc, bán và mua bán trẻ em vượt 
khỏi phạm vi điều chỉnh của công ước và Sách hướng dẫn này mà thuộc phạm vi điều chỉnh của 
pháp luật hình sự quốc gia và quốc tế. Biện pháp thích hợp về phương diện hình sự là phê chuẩn 
và thực thi nghị định thư không bắt buộc kèm theo Công ước quyền trẻ em về mua bán trẻ em, 
mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em.

614.  chương này liệt kê những hành vi lạm dụng, hoặc cố ý vi phạm công ước đã phát hiện 
được và các biện pháp khắc phục.

10.1  Phòng ngừa việc thu lợi bất chính và hối lộ

615.  một số khía cạnh của vấn đề này đã được phân tích sâu ở chương 5, quy định về chi phí 
nuôi con nuôi quốc tế. những nguyên tắc chung đã được nêu tại chương 2.2.4 và vai trò của cơ 
quan Trung ương trong việc phòng ngừa thu lợi bất chính đã được phân tích ở chương 4.2.1. 
chương này tập hợp một số biện pháp chiến lược để phòng ngừa việc thu lợi bất chính. chắc 
chắn sẽ có một số nội dung trùng lặp với các biện pháp đã đề xuất ở chương 5.  

10.1.1 Chiến lược phòng ngừa thu lợi bất chính

616.  một số biện pháp chiến lược bao gồm:

10.1.1.1 minh bạch chi phí

10.1.1.2 quản lý và giám sát hiệu quả các tổ chức và cá nhân 

10.1.1.3 các chế tài phải được luật định và phải được đảm bảo thực thi

10.1.1.4 quản lý phí

10.1.1.5 điều tra cha mẹ nuôi sau khi giao nhận con nuôi

10.1.1.6 cấm cho nhận con nuôi theo kiểu thỏa thuận riêng giữa hai bên và cấm cha mẹ 
nuôi tương lai trực tiếp sang làm thủ tục nuôi con nuôi ở nước gốc

10.1.1.1 Minh bạch chi phí

617.  nhìn chung có thể chấp nhận việc minh bạch chi phí và phí là một bước tiến quan trọng trong 
việc phòng ngừa thu lợi bất chính352. vấn đề là ở chỗ thiếu những quy định về chi phí và phí nên dẫn 
đến tình trạng lạm dụng. cần tập trung vào việc khuyến khích sự hợp tác giữa nước nhận và nước 
gốc nhằm trao đổi thông tin về chi phí và phí được hạch toán ở mỗi nước. không nên chỉ gây sức ép 
đối với nước gốc để họ cởi mở và minh bạch, các nước nhận cũng phải minh bạch về chi phí ở nước 
mình. các nước phải chỉ định rõ ràng những ai được phép thu tiền phí và cho dịch vụ gì. như vậy sẽ 
biết rõ hơn ai được tham gia vào thủ tục nuôi con nuôi và ai không được tham gia thủ tục nuôi con nuôi.

618.  ví dụ, có một nước gốc không thu bất kỳ khoản chi phí nào về nuôi con nuôi quốc tế đã 
nêu trường hợp một tổ chức nuôi con nuôi châu Âu đã thu phí quá cao đối với mỗi hồ sơ nuôi 

352 chẳng hạn tại khóa họp đặc biệt năm 2005. Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt, chú thích số 15 ở trên, đoạn 169-171.
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con nuôi. nước này kiên quyết loại bỏ những trường hợp thu phí quá đáng kiểu này; họ đã hủy 
giấy phép của nhiều tổ chức sau khi nhận được các đơn thư khiếu nại về việc này và hiện nay 
nước này yêu cầu phải thông báo cho tất cả các bên bản tóm tắt về các loại chi phí sẽ thu.

619.  Trong công ước có tiềm ẩn quy định rằng cơ quan có thẩm quyền phải biết được khoản 
phí và các khoản thu mà tổ chức được cấp phép thu của cha mẹ nuôi để giám sát và quản lý giấy 
phép. ngay cả khi chi phí của tổ chức được cấp phép là minh bạch, một số người vẫn cho rằng 
không thể kiểm soát được những chi phí khác như chi phí mà những người trung gian yêu cầu. 
Tuy nhiên, các tổ chức được cấp phép và các cơ quan nhà nước có thể kiểm soát được các chi 
phí này thông qua việc chỉ làm việc với những người trung gian có uy tín. Pháp luật của một số 
nước quy định bắt buộc phải nộp cho cơ quan Trung ương tất cả các hợp đồng giữa các bên, kể 
cả hợp đồng với những người trung gian môi giới.             

10.1.1.2  Quản lý và giám sát hiệu quả các tổ chức và cá nhân

620.  công ước quy định cơ sở pháp lý để loại trừ việc thu lợi bất chính trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi quốc tế, bởi vì vấn đề tài chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế rất có thể bị lạm dụng353. 
mặc dù rất nhiều tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép tuân thủ những quy chuẩn cao về đạo đức 
nghề nghiệp, nhưng không phải tất cả mọi tổ chức nuôi con nuôi được cấp phép đều như vậy. 
nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý về nuôi con nuôi quốc tế, các nước nên quy định trong các 
văn bản pháp luật trong nước để thực thi công ước những nguyên tắc để đảm bảo quản lý và 
giám sát hiệu quả các tổ chức được cấp phép và những người được phép tham gia thủ tục nuôi 
con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép).

621.  các vấn đề này sẽ được đề cập sâu hơn trong cuốn sách hướng dẫn khác về cấp phép. 
các vấn đề trên cũng đã được đề cập tại các phần khác của Sách hướng dẫn này, đặc biệt là tại 
chương 4.3.2 (nguyên tắc và điều kiện), 4.3.3 (Tiêu chí cấp phép) và 4.3.4 (kiểm tra, giám sát 
các tổ chức được cấp phép).     

10.1.1.3  Các chế tài phải được luật định và phải được áp dụng

622.  để đảm bảo hiệu quả, các chế tài đối với các hành vi thu lợi bất chính phải được quy định trong 
các văn bản  pháp luật trong nước để thực thi công ước. các nước ký kết cũng phải đảm bảo áp dụng 
thực tế các chế tài này đối với các cá nhân tìm cách thu lợi bất chính từ việc nuôi con nuôi quốc tế.

623.  các chế tài có thể khác nhau về bản chất:

• cảnh cáo kèm theo kéo dài thời hạn kiểm soát tài chính, và trong trường hợp nặng có 
thể đình chỉ hoặc rút giấy phép hoạt động354 ;

• Phạt tù từ 8 ngày355đến 12 năm356;

• Phạt tiền từ 100 hoặc 1000 ơ- rô357đến 250.000 đô-la358;

353 Xem i.lammerant, m.hofstetter, nuôi con nuôi: với giá nào? vì trách nhiệm đạo đức của các nước nhận trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc 
tế, Terre des homes, lausanne, Thụy Sỹ, 2007, trang 15 và 16; d.Smolin, “rửa hồ sơ trẻ em: cơ chế cho nhận nuôi con nuôi quốc tế đã hợp 
pháp hóa và khuyến khích việc bán, mua bán, bắt cóc đánh cắp trẻ em như thế nào”, định hướng sửa đổi luật, tập 52(1), mùa xuân năm 2006, 
từ trang 113 đến trang 200.
354 Xem phần trả lời câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005, của na uy.
355 lúc-xăm-bua, Bộ luật hình sự, điều 367-2.
356 lát-vi-a, Phần trả lời câu hỏi số 11(6), Bảng câu hỏi năm 2005. về các ví dụ khác, xem trường hợp Pháp: phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm 
(Bộ luật hình sự, điều 227-12); hoa kỳ: không quá 5 năm tù (luật nuôi con nuôi quốc tế, mục 404); ru-ma-ni: phạt tù từ 2 đến 7 năm (luật 
số 273/2004, điều 70).
357 Xem phần trả lời câu hỏi số 11(6), Bảng câu hỏi năm 2005: Áo : 2.200 ơ- rô, Pháp: 7.500-30.000 ơ- rô (Bộ luật hình sự, điều 227-12); lúc-
xăm-bua: 251-10.000 ơ-rô (Bộ luật hình sự, điều 367-2).
358 hoa kỳ (luật nuôi con nuôi quốc tế, mục 404).
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• các chế tài hình sự359;

• Tịch thu khoản lợi thu được từ hành vi mua bán trẻ em đã bị tòa án xét xử360;

• đình chỉ hoạt động, cấm làm việc tạm thời hoặc vĩnh viễn trong lĩnh vực nuôi con nuôi 
quốc tế361;

• Tịch thu tài sản362;

• Truất một số quyền363.

10.1.1.4 Quản lý phí

624.  Ở một số nước, phí trong lĩnh vực nuôi con nuôi được quy định trong luật theo khung và 
có hiệu lực bắt buộc364. luật quy định khung phí trong lĩnh vực nuôi con nuôi là sự minh bạch 
hoàn toàn đối với tất cả các bên.

10.1.1.5  Điều tra cha mẹ nuôi sau khi giao nhận con nuôi

625.  một số cơ quan Trung ương có khả năng điều tra vô danh đối với các cha mẹ nuôi sau khi 
giao nhận con nuôi-có nghĩa là cha mẹ nuôi trả lời câu hỏi điều tra nhưng không tiết lộ căn cước 
của mình. việc điều tra như vậy có thể cho phép có được những thông tin hữu ích và xác thực về 
thủ tục nuôi con nuôi và các chi phí thực tế mà cha mẹ nuôi đã chi trả. những hành vi lạm dụng 
trong thủ tục, những khoản chi phí không được phép thu và bất hợp lý, cũng như các biểu hiện 
khác vi phạm đạo đức có thể sẽ được phát giác.

10.1.1.6 Cấm cho nhận con nuôi tự thu xếp và cấm nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc

626.  Sách hướng dẫn này đã nói rõ rằng việc cho nhận nuôi con nuôi quốc tế thuần túy tự 
thu xếp giữa các bên (cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi tự tổ chức việc cho nhận con nuôi) không 
phù hợp với công ước (chương 8.6.6). việc nuôi con nuôi tự làm thủ tục ở nước gốc (cha 
mẹ nuôi tuơng lai, sau khi được cơ quan Trung ương hoặc tổ chức cấp phép nhận con nuôi, 
tự mình đến nước gốc tìm kiếm trẻ em để nhận làm con nuôi) không có sự quản lý hoặc giám 
sát của các cơ quan Trung ương của hai nước liên quan là trái với các thủ tục quy định của 
công ước.

627.  các nước ký kết phải có biện pháp để loại bỏ các hình thức cho nhận nuôi con nuôi kiểu 
này vì nó ảnh hưởng đến những biện pháp bảo đảm của công ước365.

những quan ngại về các hình thức cho nhận con nuôi kiểu này đã được phân tích chi tiết tại các 
chương 8.6.6 (việc thỏa thuận riêng giữa hai bên về cho nhận con nuôi có thuộc phạm vi điều 
chỉnh của công ước và có phù hợp với các nguyên tắc và thủ tục của công ước không?), 7.2.5 
(ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi), 7.4.5 (việc tiếp nhận hồ sơ xin nhận con nuôi ở nước 
gốc) và 7.4.10 (di chuyển sang nước gốc).

359 Xem phần trả lời câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005: hoa kỳ (luật nuôi con nuôi quốc tế, mục 404); cộng hòa Séc và hà lan.
360 Xem phần trả lời câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005, của đức (Bộ luật hình sự, điều 73 và tiếp theo).
361 Bra-xin (nghị định số 5.491, ngày 18/7/2005 về các tổ chức được cấp phép trong nước và nước ngoài, điều 21).
362 lát-vi-a, phần trả lời câu hỏi số 11(1), Bảng câu hỏi năm 2005.
363 ru-ma-ni (luật số 273/2004, điều 70).
364 Xem, ví dụ tại ô-xtrây-li-a (new South Wales) luật nuôi con nuôi năm 2000, mục 200, Phí và chi phí, quy định phải đăng trên government 
gazette (một hình thức công báo tuần) tổng số tiền phí có thể phải chi trả; ở Phi-líp-pin, phí được ấn định tại luật nuôi con nuôi quốc tế năm 
1995 (ra 8043) (điều iii, mục 13) và luật sửa đổi bổ sung quy định về thực thi và quản lý việc nuôi con nuôi quốc tế (mục 29 và 40). ngoài 
ra, cơ quan Trung ương đăng tải quy định về phí trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên trang thông tin internet của cơ quan Trung ương, 
xem <www.icab.go.ph>; ở Thụy Sỹ, cơ quan Trung ương cũng đăng tải về phí trên trang thông tin internet, xem <www.adoption.admin.ch>.
365 na uy và i-ta-li-a cấm các hình thức cho nhận con nuôi kiểu này.
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10.2  hợp tác nhằm ngăn ngừa lạm dụng

628.  các nước nhận phải đảm bảo, một mặt, chỉ cấp phép cho những tổ chức thực sự có đạo 
đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp cao nhất trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và mặt 
khác, phải thực hiện và áp dụng các nguyên tắc và biện pháp bảo đảm của công ước để điều tiết 
việc nuôi con nuôi. về việc này, các nước nhận có thể xử lý các hành vi thu lợi bất chính và đảm 
bảo rằng cha mẹ nuôi tương lai đã được lựa chọn kỹ càng, được chuẩn bị và có được những tư 
vấn thỏa đáng. về phần mình, các nước gốc phải làm hết sức mình để bảo vệ lợi ích tốt nhất của 
trẻ em trước, trong và sau khi hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi quốc tế. các nước gốc cũng phải 
đấu tranh chống lại những hành vi lạm dụng và bất hợp pháp ở nước mình, cho dù những hành 
vi này bắt nguồn hay không bắt nguồn từ những hành vi phi đạo đức của các tổ chức nước ngoài 
được cấp phép hay các cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước mình. Sự hợp tác của 
nước cấp phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài là hết sức quan trọng trong trường hợp này.

629.  có thể liệt kê một số hành vi tìm cách lẩn tránh cơ chế bảo vệ trẻ em mà công ước quy định:

• di chuyển trẻ em sang nước thứ ba không phải là thành viên công ước;

• di chuyển trẻ em sang nước nhận theo hình thức du lịch;

• di chuyển bà mẹ sinh học sang nước nhận, để sinh con tại nước nhận, chẳng hạn;

• nhận con nuôi trong gia đình, họ hàng để bóc lột sức lao động của trẻ em;

• giải quyết nuôi con nuôi trong nước cho những công dân của nước gốc sinh sống ở 
nước ngoài (xem thêm chương 8.4, Thường trú và quốc tịch).

630.  việc hợp tác giữa các nước là vô cùng quan trọng để giải quyết những tình trạng này.

631.  các nước cũng nên nghiên cứu các kịch bản tại Phụ lục 3 (kinh nghiệm thực tế về triển 
khai thực hiện những thủ tục hiệu quả). các kịch bản này chỉ ra các cách thức để các hệ thống 
bảo vệ trẻ em của các quốc gia có thể giảm thiểu tối đa các hành vi lạm dụng. việc hợp tác giữa 
các nước để phòng ngừa lạm dụng là vô cùng quan trọng.

10.2.1 Những hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp  

632.  những hành vi phi đạo đức luôn hiện hữu và nếu không được chú ý thỏa đáng sẽ tạo môi 
trường thuận lợi cho những hành vi bất hợp pháp. đã có trường hợp những người mẹ đẻ sang 
nước nhận sinh con để cho làm con nuôi một cách có tổ chức. Trường hợp này có thể không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của công ước và là điều đáng quan ngại.

633.  Trên thực tế, có rất nhiều nước đã có quy định pháp luật về chế tài xử lý vi phạm công 
ước. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, chỉ phát hiện được hành vi bất hợp pháp sau khi trẻ em đã rời 
khỏi nước mình.

634.  những hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp khác có thể gặp là làm giả mạo giấy tờ, dụ 
dỗ trẻ em hoặc không thật sự cố gắng ở cấp địa phương trong việc tìm giải pháp chăm sóc thay 
thế ở trong nước, trước khi tiến hành thủ tục nuôi con nuôi quốc tế.

10.3  áp dụng các nguyên tắc của công ước ở các nước không phải thành viên công ước

635.  nhìn chung có thể chấp nhận việc các nước thành viên mở rộng phạm vi áp dụng các 
nguyên tắc của công ước đối với những trường hợp nuôi con nuôi không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của công ước. khóa họp đặc biệt năm 2000 đã có kết luận như sau:
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“Thừa nhận rằng, Công ước năm 1993 dựa trên những nguyên tắc được cả thế giới chấp 
nhận, và rằng các Nước thành viên thấy rõ sự cần thiết phải có những biện pháp để đảm bảo 
cho việc nuôi con nuôi quốc tế được tiến hành vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và tôn trọng các 
quyền cơ bản của trẻ em, cũng như để phòng ngừa việc bắt cóc, bán và mua bán trẻ em, 
Khóa họp đặc biệt khuyến nghị các Nước thành viên áp dụng các chuẩn mực và các biện 
pháp bảo đảm của Công ước, nếu có thể, đối với những hồ sơ nuôi con nuôi quốc tế tiến 
hành ở các Nước không phải thành viên Công ước. Các Nước thành viên cũng nên khuyến 
khích những Nước mà mình có hợp tác về nuôi con nuôi quốc tế ban hành ngay những quy 
định cần thiết, có thể bao gồm cả việc ban hành luật và thành lập Cơ quan Trung ương, để 
có thể gia nhập hoặc phê chuẩn Công ước366”.

636.  khóa họp đặc biệt năm 2005 tuyên bố ủng hộ việc tiếp tục thực hiện khuyến nghị này và 
đã khẳng định lại nội dung này trong một khuyến nghị mới367.

637.  một trong những trường hợp áp dụng không đúng các nguyên tắc của công ước là 
trường hợp nước nhận cho phép những người thường trú ở nước mình ra nước ngoài không 
phải là thành viên công ước trực tiếp tìm kiếm trẻ em để nhận làm con nuôi hoặc thỏa thuận 
riêng với cha mẹ đẻ về việc cho nhận con nuôi trong khi cấm các hình thức cho nhận con nuôi 
như vậy đối với trẻ em có nguồn gốc từ các nước thành viên công ước. những trường hợp cho 
nhận con nuôi như vậy không tuân thủ những biện pháp bảo đảm quy định tại điều 29 của công 
ước la hay năm 1993, bởi vì, cha mẹ nuôi đôi khi đàm phán trực tiếp với cha mẹ đẻ của trẻ em 
hoặc với người có trách nhiệm chăm sóc trẻ em ở nước gốc. những nước gốc và nước nhận 
có ít biện pháp bảo đảm quyền cho trẻ em khi giải quyết cho trẻ em ở những nước không phải là 
thành viên công ước làm con nuôi quốc tế có thể còn vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử 
theo quy định tại điều 26(2) của công ước.           

10.4 Phòng ngừa việc gây sức ép không cần thiết đối với các nước gốc

638. Trong một số trường hợp, có thể có những sức ép không cần thiết đối với các nước gốc, 
cụ thể là khi:

• nước nhận chuyển quá nhiều hồ sơ sang nước gốc, so với số lượng trẻ em có thể cho 
làm con nuôi hoặc so với khả năng giải quyết của cơ quan Trung ương;

• nước nhận sau đó tiếp tục gây sức ép để hồ sơ được giải quyết hoặc được giải quyết 
nhanh hơn; 

• các tổ chức được cấp phép gây sức ép để được cho phép hoạt động tại nước gốc;

• có quá nhiều tổ chức được cấp phép hoạt động tại nước gốc;

• công chức của nước nhận gây sức ép thông qua cơ quan đại diện của họ để được ưu 
ái hơn cho một số hồ sơ xin nhận con nuôi;

• có quá nhiều hồ sơ xin nhận con nuôi, từ những người không đủ điều kiện nhận con 
nuôi hoặc nhằm vào một đối tượng trẻ em nào đó không được cho làm con nuôi ở một 
nước nhất định;

• có quá nhiều tổ chức được cấp phép của một nước nhận tiếp xúc với một cơ quan Trung 

366 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, khuyến nghị số 11.
367 khuyến nghị số 19.
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ương duy nhất ở nước gốc chỉ để hỏi những nội dung giống hệt nhau hoặc gần giống nhau368;

• cha mẹ nuôi đến nước gốc và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền của nước gốc để 
thúc đẩy việc giải quyết nhanh hồ sơ của mình.

639.  các cơ quan có thẩm quyền của các nước ký kết phải hợp tác với nhau để giải quyết 
những vấn đề này. các cơ quan Trung ương và các nước cũng nên hợp tác với nhau để tránh 
tình trạng các tổ chức  nước ngoài được cấp phép ở nước nhận gây sức ép lên nước gốc để 
được phép hoạt động tại nước gốc. nước nhận không nên cấp phép hoạt động cho một tổ chức 
tại một nước gốc khi không cần đến dịch vụ của họ nữa và nước gốc cần được tham vấn về nhu 
cầu của họ để quyết định số lượng tổ chức nuôi con nuôi hoạt động ở nước mình. các nước gốc 
cần phải có ý kiến phản hồi đến các nước nhận đã cấp phép hoạt động cho tổ chức nuôi đã gây 
ra sức ép lên nước gốc. giấy phép hoạt động tại nước gốc có thể bị từ chối hoặc thu hồi bởi hai 
nước, hoặc cũng có thể do nước gốc từ chối hoặc thu hồi trong trường hợp tổ chức nuôi được 
cấp phép có cách hành xử đáng phải xử lý, hoặc trường hợp số lượng tổ chức được cấp phép 
đã vượt quá giới hạn đặt ra tại nước gốc.

640.  các cơ quan Trung ương của các nước nhận và nước gốc nên hợp tác với nhau để đảm 
bảo số lượng tổ chức được cấp phép tương xứng với số lượng và đối tượng trẻ em có thể cho 
làm con nuôi quốc tế. các nước gốc cần phải xác định trước cần bao nhiêu tổ chức được cấp 
phép hoạt động ở nước mình so với số trẻ em có thể cho làm con nuôi quốc tế trước khi tiến hành 
cấp phép. các nước nhận được thông tin về việc này có thể điều chỉnh và giảm bớt số giấy phép 
cấp cho tổ chức của nước mình hoạt động ở một số nước gốc.

641.  các nước nhận có thể giúp giảm bớt sức ép quá đáng lên các nước gốc thông qua việc 
thông tin cho những người có nguyện vọng nhận con nuôi về thực trạng nuôi con nuôi quốc tế 
ngày nay và về những khó khăn có thể nảy sinh. như vậy, có thể tránh được một số đơn xin nhận 
con nuôi quá viển vông và thiếu thực tiễn.

368 Xem “Tài liệu về vấn đề cấp phép”, chú thích số 136 ở trên
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PhẦn III: các PhỤ LỤc 

PhỤ LỤc 1

chUẨn BỊ KÝ VÀ PhÊ chUẨn hOẶc gIA nhẬP cÔng ước
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1. chUẨn BỊ KÝ VÀ PhÊ chUẨn hOẶc gIA nhẬP cÔng ước369 

1.1 Tìm hiểu thuật ngữ của công ước La hay năm 1993

• một nước có thể trở thành thành viên của công ước la hay năm 1993 mà không phải 
là thành viên của hội nghị la hay.

• Bằng việc ký công ước năm 1993, một nước thể hiện về nguyên tắc ý định trở thành 
thành viên của công ước. Tuy nhiên, việc ký không bắt buộc một nước phải phê chuẩn 
công ước370. Theo quy định của công ước năm 1993, công ước chỉ mở cho (1) những 
nước đã là thành viên của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế vào thời gian diễn ra khóa 
họp thông qua công ước (ngày 29/5/1993) và (2) những nước không phải là thành 
viên của hội nghị la hay nhưng đã tham gia hội nghị ngoại giao371 ký và phê chuẩn.

• Phê chuẩn Công ước: sau khi ký, việc phê chuẩn công ước cần tiến hành theo thủ tục 
quy định của nội luật. việc phê chuẩn xác lập, ở cấp độ quốc tế, sự đồng ý của nhà nước 
với những cam kết quy định tại công ước.

• Gia nhập Công ước: những nước khác muốn trở thành thành viên có thể gia nhập 
công ước372. gia nhập công ước là một quy trình theo đó một nước không phải là thành 
viên của hội nghị la hay vào thời điểm thông qua công ước (29/5/1993), hoặc không 
tham gia hội nghị ngoại giao, có thể trở thành thành viên đầy đủ của công ước và cam 
kết tuân thủ các quy định của công ước.     

• khi có bất kỳ nước ký kết nào bày tỏ sự phản đối việc một nước gia nhập công ước 
trong thời hạn 6 tháng, thì công ước không có hiệu lực áp dụng trong quan hệ giữa nước 
gia nhập và nước phản đối chừng nào chưa rút lại ý kiến phản đối373.

• để công ước có hiệu lực ở một nước thì nước đó cần nộp văn kiện phê chuẩn, chấp 
thuận, thông qua hoặc gia nhập công ước cho cơ quan lưu chiểu công ước là Bộ ngoại 
giao vương quốc hà lan374. 

• Tất cả các nước đã ký và phê chuẩn hoặc gia nhập công ước đều được coi là nước 
ký kết công ước. các nước ký kết không phân biệt đối xử theo phương thức trở thành 
thành viên công ước. một khi, công ước có hiệu lực giữa hai nước, thì nghĩa vụ là hoàn 
toàn giống nhau, bất kể việc nước liên quan đã phê chuẩn hay gia nhập công ước.

1.2 Biện pháp cần thực hiện trước khi ký công ước

1.2.1 Dự định trở thành thành viên Công ước

• Tham vấn Ban Thường trực hội nghị la hay và các nước thành viên khác về   
những lợi ích của công ước.

369 Phụ lục này có một phần phỏng theo Sách hướng dẫn thực hiện công ước la hay ngày 25/10/1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi 
bắt cóc trẻ em quốc tế, Phần 2: Thực hiện.
370 điều 18, công ước viên về điều ước quốc tế buộc các nước không được có các hành vi làm mất đối tượng và mục đích của điều ước trước 
khi điều ước có hiệu lực hoặc cho đến khi nào nhà nước thể hiện ý định không tham gia điều ước.
371 điều 43(1).
372 điều 44. những nước không thể ký hoặc phê chuẩn thì chỉ có thể gia nhập công ước.
373 điều 44(3).
374 điều 46; xem thêm các điều 43(2) và 44(2).
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• rà soát xem nội luật có những cản trở hay khó khăn gì cho việc triển khai   
thực hiện công ước.

• các nước liên bang nên cân nhắc cách thức tốt nhất để thực hiện thống nhất và có sự 
phối hợp giữa các vùng lãnh thổ, các tiểu bang hoặc các bang.

• Tham vấn các bên tham gia, cơ quan chính phủ và phi chính phủ, để có sự ủng hộ và 
nhất trí về việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước.

• nghiên cứu Sách hướng dẫn số 1: “Triển khai thực hiện công ước la hay năm 1993 về 
nuôi con nuôi quốc tế: hướng dẫn thực hiện tốt công ước”.

• Tìm kiếm sự trợ giúp thông qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật về nuôi con nuôi quốc tế 
(icaTaP) của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế (xem mục 2.8 của Phụ lục 2).

1.3 Biện pháp cần thực hiện trước khi phê chuẩn hoặc gia nhập công ước

1.3.1 Đánh giá thực trạng

các nước cần tiến hành đánh giá kỹ thực trạng trước khi quyết định thành lập cơ quan Trung 
ương như thế nào, có sử dụng hay không sử dụng các tổ chức được cấp phép hoặc cho một số 
cá nhân quyền được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) và 
triển khai các cơ chế bảo vệ trẻ em và nuôi con nuôi như thế nào.

việc đánh giá cần xem xét tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có về bảo vệ và tái hòa nhập gia 
đình, các chương trình con nuôi quốc gia hiện tại hoặc các dịch vụ bảo trợ trẻ em và thực tiễn 
cho nhận con nuôi tại nước mình.

việc đánh giá cũng cần phân tích vấn đề tài trợ cho từng công đoạn trong thủ tục hiện tại và xem 
liệu có trung tâm, tổ chức hoặc cá nhân nào hiện đang thực hiện các chức năng theo quy định 
của công ước không.

1.3.2 Triển khai kế hoạch thực hiện       

Sau khi đánh giá, các nước có thể xác định các biện pháp cần thiết cần phải thực hiện ngay để 
bảo vệ trẻ em, các biện pháp sẽ được áp dụng ngay khi công ước có hiệu lực và các biện pháp 
sẽ triển khai từng bước theo thời gian.  

các quyết định này sẽ giúp cho việc lựa chọn cơ quan Trung ương và xác định nguồn lực cần 
trang bị cho cơ quan Trung ương. ngoài ra, các nước sẽ quyết định, nếu cần thiết, giao cho các 
tổ chức được cấp phép hoặc những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không 
thông qua thủ tục cấp phép) thực hiện những chức năng gì và phương thức tài trợ cho hệ thống 
dự kiến.

Phụ lục 2 cung cấp nhiều thông tin hơn về xây dựng kế hoạch thực thi công ước.

1.4 hiệu lực thi hành

công ước có hiệu lực thi hành vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp giai đoạn 3 tháng sau khi nộp 
văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập công ước cho cơ quan lưu chiểu công ước là Bộ ngoại giao 
vương quốc hà lan375. 

375 điều 46. Xem chương 8.3.2 của Sách hướng dẫn này để có những bình luận về mối liên hệ giữa điều 46(2) và điều 44(2).
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mỗi nước ký kết phải thông báo cho Ban Thường trực việc chỉ định cơ quan Trung ương và trong 
trường hợp cần thiết, chỉ định tổ chức được cấp phép hay cá nhân nào được quyền thực hiện các 
chức năng quy định tại công ước376.

các nước cần phải đảm bảo rằng mọi thủ tục cần thiết đã sẵn sàng và được áp dụng ngay khi 
công ước có hiệu lực thi hành. mọi bên liên quan và công chúng phải được thông tin về các thủ 
tục và cách thức thực hiện mới theo quy định của công ước.       

Sau khi công ước có hiệu lực thi hành, các nước cần tiếp tục có các chương trình đào tạo và 
tập huấn thích hợp cho những người có trách nhiệm triển khai thực hiện công ước (ví dụ như cơ 
quan Trung ương, thẩm phán, luật sư, trung tâm bảo trợ trẻ em ở địa phương, các cơ quan, tổ 
chức cung cấp dịch vụ xã hội). các nước cũng cần thường xuyên giám sát việc áp dụng và thực 
thi công ước cũng như xử lý mọi khó khăn có thể nảy sinh trong quá trình thực thi công ước. 

1.5 cách thức thực thi công ước

công ước có hiệu lực thi hành trong hệ thống nội luật của mỗi nước thành viên theo các quy định 
của pháp luật và hiến pháp của từng nước. kinh nghiệm cho thấy rằng, ngay cả ở những nước 
cho áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế thì cũng vẫn rất cần có thêm các biện pháp thực hiện bổ 
sung để chuyển tải các quy định của công ước vào thực tiễn. chẳng hạn, văn bản hướng dẫn thi 
hành công ước hoặc các biện pháp cụ thể khác sẽ rất hữu ích để chỉ định các cơ quan có thẩm 
quyền; quyết định xem liệu có cấp phép và làm thế nào để ủy quyền cho các tổ chức được cấp 
phép thực hiện các chức năng của cơ quan Trung ương; quy định các thủ tục để xác định xem 
việc nuôi con nuôi quốc tế có đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em không; cung cấp các cơ chế để 
bảo vệ trẻ em chống lại nạn bắt cóc, bán và buôn bán trẻ em; và để lấy ý kiến đồng ý của những 
người liên quan về việc cho nhận con nuôi.

Ở một số nước, công ước có hiệu thi hành ngay trong hệ thống nội luật, không cần bất kỳ thủ tục 
trung gian nào khác (những nước theo trường phái nhất nguyên). Ở những nước theo trường 
phái nhị nguyên, các quy định của công ước phải được nội luật thông qua quá trình ban hành 
văn bản pháp luật trong nước dưới một số hình thức khác nhau377.có một số bản hiến pháp có 
những quy định vừa mang tính chất nhất nguyên luận vừa mang tính chất nhị nguyên luận378.

khi chuyển hóa các quy định của công ước vào nội luật, hoặc khi cần có một văn bản luật để điều 
ước có hiệu lực, có nguy cơ không có sự đồng nhất trong các cơ chế quốc tế và quốc gia. Trong 
hệ thống nhị nguyên, cho dù bằng cách nội luật hóa hay chuyển hóa bằng cách ban hành luật, 
vẫn có thể có sự khác biệt: điều ước đã được phê chuẩn nhưng văn bản luật cần thiết vẫn chưa 
được ban hành; hoặc luật đã được thông qua nhưng lại chưa phê chuẩn điều ước379. vì vậy, cần 
lưu ý để bảo đảm sự tiếp nối liên tục của hai quy trình này.

1.5.1 Phương pháp nhất nguyên luận (đương nhiên trở thành một phần của pháp luật 
trong nước)

Theo các quy định của hiến pháp của một số nước thuộc trường phái nhất nguyên, một khi điều 
ước quốc tế đã được ký kết theo đúng quy định của hiến pháp, đã được các cơ quan có thẩm 
quyền của nhà nước thông qua và có hiệu lực ở cấp độ quốc tế đối với nước này, thì điều ước 

376 điều 13.
377 Xem h.van loon, “các công ước la hay về Tư pháp quốc tế”, in F.g.Jacobs and S.roberts, hiệu lực của điều ước quốc tế trong nội luật, 
Sweet & maxwell, luân đôn, 1987, trang 221-243.
378 Xem a.aust, luật điều ước hiện đại và thực tiễn, cambrigde university Press, 2000, trang 145.
379 Xem h. van loon, chú thích số 377 ở trên, trang 230.
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đương nhiên trở thành một phần của pháp luật trong nước mà không cần ban hành ban hành 
các văn bản pháp luật. Thông thường, khi không cần một văn bản luật nào thì những điều ước đó 
được gọi là điều ước “áp dụng trực tiếp”380. Ở một số nước theo trường phái nhất nguyên, vẫn 
cần phải có các biện pháp khác (lập pháp, hành chính hoặc ngân sách) để cho điều ước phát huy 
đầy đủ hiệu lực trong hệ thống pháp  luật trong nước381.  

Ở nhiều nước theo trường phái nhất nguyên, sau khi phê chuẩn hoặc gia nhập, công ước la 
hay năm 1993 có hiệu lực ngay trong nội luật vào ngày công ước có hiệu lực ở cấp độ quốc tế382. 
công ước được các cơ quan hành chính và tư pháp áp dụng trực tiếp và xác lập ngay các quyền 
và quyền khởi kiện của các cá nhân383.

nếu áp dụng phương pháp này, các nước có trách nhiệm cụ thể là phải đảm bảo rằng những chủ thể 
chịu sự tác động của công ước hoặc chịu trách nhiệm áp dụng công ước được thông tin về nội dung 
công ước, ngày công ước có hiệu lực, những vấn đề bảo lưu và các cơ quan được chỉ định. việc 
không thông qua một đạo luật hoặc một văn bản cụ thể, chẳng hạn về quy trình xác định trẻ em đủ điều 
kiện cho làm con nuôi, đôi khi gây khó khăn cho việc thực thi công ước trong thực tiễn384.

1.5.2 Phương pháp nhị nguyên luận (nội luật hóa hoặc chuyển hóa bằng cách ban 
hành luật)

Theo quy định của hiến pháp của các nước theo trường phái nhị nguyên luận, một điều ước quốc 
tế phải được triển khai thi hành bằng cách ban hành một đạo luật nhằm đưa vào nội luật các 
quyền và nghĩa vụ quy định tại điều ước quốc tế. Theo trường phái này, một đạo luật có thể trực 
tiếp ban hành các quy định của điều ước quốc tế bằng cách đưa điều ước vào phụ lục kèm theo 
luật thi hành điều ước. cũng có thể ban hành một đạo luật chuyển hóa các quy định của điều ước 
quốc tế vào nội luật bằng cách sử dụng luôn những quy định của văn bản đó để quy định hiệu lực 
của điều ước mà không cần ban hành toàn bộ văn bản điều ước đó385.

khi điều ước quốc tế có hiệu lực thông qua việc chuyển hóa bằng một đạo luật thi hành điều ước, 
các quy định của đạo luật đó có thể phù hợp với điều ước nhưng không nhất thiết phải diễn đạt 
bằng những từ ngữ giống nhau. các quy định của điều ước được dùng làm cơ sở soạn thảo một 
đạo luật mới hoặc một hệ thống các quy định mới để áp dụng ở nước ký kết. Theo cách này, 
không nhất thiết phải đưa văn bản điều ước vào phụ lục của luật.     

1.5.2.1 Hệ quả của phương pháp nội luật hóa

Trường hợp triển khai thi hành công ước bằng cách ban hành luật thi hành điều ước và đưa điều 
ước vào phụ lục của luật, có thể nhân dịp này ban hành các quy định cụ thể nếu xét thấy cần thiết 
để giúp các cơ quan, tổ chức ở trong nước thực hiện tốt điều ước. chẳng hạn, các quy định cụ 

380 Xem a.aust, chú thích số 378 ở trên, trang 146.
381 như trên. 
382 như trên. “cho dù có rất nhiều cách thức thể hiện phương pháp nhất nguyên luận trong các bản hiến pháp, nhưng nhìn chung, đa phần có 
ba đặc điểm. một là, cho dù hiến pháp có quy định rằng điều ước phải được nghị viện thông qua trước, thì cũng vẫn có ngoại lệ đối với một 
số loại điều ước hoặc trong một số hoàn cảnh nhất định. hai là, có sự phân biệt giữa các điều ước căn cứ vào nội dung hoặc đối tượng của 
điều ước, một số loại điều ước được áp dụng trực tiếp, một số loại điều ước khác lại cần có luật trước khi điều ước có đầy đủ hiệu lực trong 
nội luật. Ba là, một điều ước áp dụng trực tiếp có thể trở thành một đạo luật tối thượng có giá trị ưu tiên áp dụng trong trường hợp luật trong 
nước quy định khác, kể cả luật đang có hiệu lực hay sẽ được ban hành sau này, mặc dù, ở một số nước có nghị viện toàn quyền thì một đạo 
luật ban hành sau có thể có hiệu lực cao hơn điều ước áp dụng trực tiếp”.
383 Xem m.Savolainen, “công ước la hay năm 1980 về bắt cóc trẻ em và việc thực thi công ước tại Phần lan”, nordic Journal of international 
law, tập 66 (kluwer, 1977), trang 122.
384 Xem aust, chú thích 378 ở trên, trang 157. “ Trong hệ thống nhất nguyên luận, có thể phải mất nhiều năm sau ngày điều ước quốc tế có 
hiệu lực đối với nhà nước, mới có một quyết định của tòa án phán quyết theo yêu cầu của công dân rằng một quy định nào đó có hiệu lực áp 
dụng trực tiếp hay không” (Bản dịch của Ban Thường trực).
385 Xem i.Brownlie, Principles of Public international law (các nguyên tắc của công pháp quốc tế) (clarendon Press, 1990), trang 48.  
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thể về chỉ định cơ quan có thẩm quyền, thủ tục cấp phép cho các tổ chức cung cấp dịch vụ trong 
lĩnh vực nuôi con nuôi, thủ tục xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi và thủ tục xác định 
đủ năng lực và điều kiện nhận con nuôi, cũng như các quy định về lấy ý kiến đồng ý cho trẻ em 
làm con nuôi.         

Phương pháp này khuyến khích cách làm có tính chất quốc tế; việc đưa văn bản điều ước vào 
phụ lục của luật cho phép quy chiếu trực tiếp các điều khoản của điều ước trong hoàn cảnh của 
điều ước và như vậy sẽ tạo thuận lợi cho việc thống nhất ở cấp độ quốc tế về giải thích điều ước.

1.5.2.2 Hệ quả của phương pháp chuyển hóa bằng cách ban hành luật

nếu việc sử dụng cấu trúc và thuật ngữ của pháp luật trong nước có thể giúp thẩm phán, luật gia 
và các bên tiếp cận các quy định của điều ước dễ dàng hơn thì cũng cần phải tránh có những 
quy định khác biệt giữa nội luật và điều ước quốc tế. cần phải lưu ý nhiều vấn đề nếu các quy 
định của công ước được thể hiện lại thông qua quá trình chuyển hóa bằng cách ban hành luật:

• cần phải triển khai thực hiện mọi công việc để đảm bảo rằng công ước sẽ được hiểu 
trong hoàn cảnh quốc tế.

• các quy định của công ước đã được soạn thảo rất kỹ lưỡng, vì vậy, không nên sửa đổi 
quá nhiều, đến khi áp dụng các quy định của nội luật lại dẫn đến kết quả không tương 
thích với các quy định của công ước386.

• Tất cả các quy định cơ bản của công ước phải được đưa vào luật và các văn bản hướng 
dẫn thi hành công ước trong nội luật; nội dung nào không đưa vào luật thi hành công ước 
hoặc văn bản hướng dẫn thi hành sẽ không có hiệu lực trong nội luật.

• các quy định của nội luật phải được soạn thảo phù hợp với các mục tiêu của công 
ước. Sử dụng Báo cáo thuyết minh công ước sẽ rất hữu ích cho công việc này387.

1.5.3 Triển khai thi hành Công ước: một quá trình liên tục

Triển khai thi hành tốt công ước la hay năm 1993 đòi hỏi tất cả các nước thành viên phải áp 
dụng công ước một cách thống nhất. cần có những sửa đổi quan trọng đối với các khuôn khổ 
pháp luật cấp quốc gia và cấp vùng thuộc phạm vi hiệu lực của công ước. những nước ký kết 
đã áp dụng công ước cần tiếp tục đánh giá kết quả triển khai công ước trong nội bộ nước mình. 
về việc này, cần xem việc triển khai thi hành công ước như là một quá trình liên tục phát triển, 
liên tục cải thiện và các nước ký kết cần tiếp tục tìm kiếm các cách thức cải thiện việc triển khai 
thi hành công ước, trường hợp cần thiết, thì sửa đổi, bổ sung, cải thiện các biện pháp thực thi 
hiện hành.

386 Xem Savolainen, chú thích số 383 ở trên, trang 123. Xem điều 27 công ước viên về điều ước quốc tế, có quy định rằng “một bên không 
được viện dẫn quy định của nội luật để lý giải việc không thực hiện điều ước quốc tế”
387 công ước và Báo cáo thuyết minh công ước có bằng tiếng Pháp, tiếng anh và tiếng Tây Ban nha. Xem trang thông tin internet của hội 
nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế”- “công ước”- “Bản dịch”.



148

PhỤ LỤc 2

gỢI Ý MẫU ĐỀ án TRIỂn KhAI ThI hÀnh cÔng ước



149

2. gỢI Ý MẫU ĐỀ án TRIỂn KhAI ThI hÀnh cÔng ước

Từ ngày thông qua công ước, các nước đã gặp nhiều thách thức trong việc triển khai thi hành 
công ước. ví dụ, một số nước gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát kỹ việc sử dụng các tổ 
chức trung gian hoặc việc chấp nhận có thu phí dịch vụ. một số nước khác lại gặp khó khăn trong 
thực tiễn triển khai thi hành công ước do thiếu nhân lực hoặc nguồn lực. một số nước dừng hoàn 
toàn việc cho nhận con nuôi quốc tế trong lúc cố gắng triển khai một chương trình chăm sóc và 
bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả, để rồi cuối cùng dẫn đến kết cục là hành động như vậy chỉ tiếp 
tục trì hoãn việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến trẻ em vốn đã thực hiện vào thời điểm phê 
chuẩn hoặc gia nhập công ước.

một mối quan ngại khác là, việc triển khai thi hành công ước ở một số nước không thực sự góp 
phần vào việc bảo vệ trẻ em hoặc cải thiện tình hình thực tiễn hoặc tăng cường hợp tác. vậy là, 
người ta nghi ngờ rằng, công ước chỉ là một lớp vỏ bọc bổ sung tính uy nghiêm cho một quy trình 
rốt cuộc vẫn không hề thay đổi. mặc cho những nguyên tắc cơ bản của công ước đã được đưa 
vào luật, nhưng những cơ chế bảo vệ trẻ em của công ước vẫn chưa phát huy tác dụng trong 
thực tiễn thi hành công ước. Trong một số trường hợp, kết cục này là do thiếu nguồn lực hoặc 
thiếu phương tiện để thực thi công ước. Trong một số trường hợp khác, có nhiều nguyên như 
cách làm cũ đã ăn sâu bám dễ lâu năm, ý thức văn hóa khó thay đổi hoặc quá khứ thể hiện sự 
bất lực của phương thức quản lý bằng pháp luật. Trong nhiều báo cáo, vấn đề tham nhũng của 
các viên chức, công công hoặc người tham gia khu vực tư nhân và thiếu năng lực triển khai thi 
hành các quy định pháp luật đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với công ước.

Tuy nhiên, các nước có thể vẫn mong muốn triển khai một hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em 
một cách hiệu quả, cho dù họ không có đủ nguồn lực hoặc không đủ năng lực thực hiện. nếu 
tình huống này xuất hiện, nên khuyến khích các nước xây dựng và triển khai đề án thực thi từng 
bước trong đó mô tả chi tiết các bước tiến hành thực thi công ước hiệu quả trong một khoảng 
thời gian nhất định.

khi một nước đã đánh giá hệ thống chăm sóc trẻ em và cho nhận con nuôi ở cấp độ nội bộ quốc gia 
và đã xem xét các tiêu chí và nguyên tắc của công ước, thì có thể triển khai đề án thực thi từng bước.

các nước cần sự hỗ trợ để gia nhập công ước, hoặc các nước ký kết muốn cải thiện pháp luật 
trong nước nên tìm kiếm sự giúp đỡ của Ban Thường trực hội nghị thông qua chương trình hỗ 
trợ kỹ thuật về nuôi con nuôi quốc tế (icaTaP) của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế (xem mục 
2.8 của Phụ lục này).

2.1 Triển khai đề án thi hành công ước

cần tiến hành các bước sau để triển khai đề án thi hành công ước:

• Triển khai các công cụ, chiến lược và cơ chế đánh giá

• đánh giá thực trạng trong nước

• Phân tích kết quả đánh giá thực trạng trong nước

• Xác định xem có cần các biện pháp khẩn cấp không

• Phát triển kế hoạch dài hạn 

• Phát triển kế hoạch ngắn hạn
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• Xây dựng đề án triển khai thi hành công ước

• Xác định nguồn lực để thực hiện đề án

• quản lý quá trình liên tục đánh giá hoặc kiểm soát

2.2 công cụ và chiến lược đánh giá 

các nước dự định phê chuẩn hoặc gia nhập công ước cần xem xét các khía cạnh thích đáng 
của thực trạng công tác bảo vệ trẻ em và nuôi con nuôi trên phạm vi cả nước. việc đánh giá như 
vậy cần tính đến các nội dung sau:

• ai hiện đang cung cấp các dịch vụ bảo trợ trẻ em và nuôi con nuôi ở nước mình;

• các dịch vụ này được tổ chức như thế nào;

• các dịch vụ này được tài trợ kinh phí như thế nào;

• mọi chức năng quy định tại công ước hiện đang được thực hiện chưa;

• các đạo luật và thủ tục hiện hành có đủ để bảo vệ tính thanh liêm của hệ thống không;

để có thể tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của công ước, việc phân tích các khả năng cơ cấu 
lại hệ thống đòi hỏi phải nắm bắt chi tiết 4 lĩnh vực then chốt sau:

• các nguyên tắc và yêu cầu của công ước;

•  Từng công đoạn trong quy trình đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc trẻ em cùng các 
nhu cầu và vấn đề liên quan;

• các nhu cầu trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em;

• các công cụ và chiến lược để triển khai thi hành một cách hiệu quả.

Ở đây cần lưu ý, không phải bao giờ cũng có thể tạo ra ngay một hệ thống tuân thủ toàn bộ các 
nguyên tắc của công ước. Tất nhiên, các nước phải làm tất cả những gì trong phạm vi quyền 
hạn của mình để triển khai thi hành các nguyên tắc và các biện pháp bảo đảm của công ước 
ngay khi nào có thể triển khai.       

mỗi nước tự quyết định tạm dừng hay không tạm dừng việc cho nhận con nuôi quốc tế trong quá trình 
triển khai thi hành công ước. nhìn chung, không có lý do gì buộc phải tạm dừng, trừ khi nếu không làm 
như vậy, thì rõ ràng là không thể đáp ứng các yêu cầu của công ước. quá trình đánh giá tiếp theo sẽ 
giúp các nước xác định cần phải thay đổi ngay tức thì những vấn đề gì để bảo vệ trẻ em, những vấn 
đề nào cần thay đổi trong ngắn hạn và những vấn đề nào cần có kế hoạch sửa đổi trong dài hạn. Biểu 
đồ kế tiếp chương 7.1 của Sách hướng dẫn này và trong mục 2.9 của Phụ lục này chỉ rõ các công 
đoạn của qui trình khuyến nghị triển khai đề án thực thi công ước. 

2.3 Đánh giá thực trạng trong nước

kết quả đánh giá thực trạng trong nước của hệ thống cho nhận con nuôi của một nước là hết sức 
quan trọng cho việc triển khai đề án thực thi công ước. việc đánh giá phải xác định:

• Xem một chức năng cơ bản đã được thực hiện trên thực tế chưa;

• nếu chưa thực hiện thì trong tương lai sẽ thực hiện như thế nào;
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• ai đang thực hiện hoặc sẽ thực hiện chức năng này;

• Phương thức tài trợ hiện tại hoặc dự kiến tài trợ cho chức năng này.

các nước nên phân tích kỹ lưỡng kết quả đánh giá thực trạng trong nước. để làm việc này, có 
thể rà soát quy trình hiện hành về việc đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc trẻ em, qua đó, các 
nước có thể nhận diện những bước quan trọng nào trong quá trình đã bị bỏ qua. 

các nước cũng có thể xây dựng biểu đồ xác định các khoản phí đã thanh toán và những người 
thụ hưởng. khi phân tích cơ cấu tài chính ở trong nước, các nước nên liên hệ với các nước ký 
kết khác để tìm hiểu thông tin, và/hoặc tìm kiếm trên mạng internet những tài liệu về nuôi con nuôi, 
nhằm xác định tổng mức phí mà cha mẹ nuôi phải chịu ở các nước nhận và mức phí cho nhận con 
nuôi ở các nước gốc. làm như vậy sẽ phát giác được các “khoản phí không chính thức” và biết 
được các khoản phí mà các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn đã thu của cha mẹ nuôi có tương 
xứng với các khoản phí dịch vụ tương tự ở các nước tương ứng hay không.

công việc đánh giá cũng phải xác định xem các dịch vụ bảo vệ trẻ em cần sự đóng góp ở mức 
độ nào từ nguồn phí cho nhận con nuôi quốc tế. có thể dễ nhận thấy rằng các khoản phí thu của 
các tổ chức được cấp phép trên thực tế được sử dụng để tài trợ cho các tổ chức bảo trợ trẻ em 
và các chương trình bảo toàn gia đình hoặc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở các nước gốc. vì 
vậy, các nước gốc có thể phải cân nhắc xem liệu việc bỏ các khoản phí một cách đột ngột sẽ ảnh 
hưởng đến phúc lợi của trẻ em như thế nào.

2.4 Biện pháp khẩn cấp 

Biện pháp khẩn cấp là biện pháp cần thiết để bảo vệ ngay lập tức những trẻ em dễ bị tổn thương, 
đặc biệt để chống lại các nguy cơ bắt cóc hoặc buôn bán trẻ em. nếu thực sự có lý do quan ngại 
từ việc đánh giá thực trạng trong nước, thì cũng nên triển khai ngay các cơ chế bảo vệ trẻ em 
trước khi công ước có hiệu lực.

các biện pháp này có thể bao gồm cả việc thử adn cha mẹ, điều tra riêng về những trường hợp 
trẻ em bị bỏ rơi hoặc các biện pháp bảo vệ khác trong số các biện pháp đề cập tại chương 2 và 
chương 6 Sách hướng dẫn này.

nếu cần có các biện pháp khẩn cấp, cũng nên thận trọng thông báo cho các nước khác, các tổ 
chức con nuôi được cấp phép hoặc những cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi 
(không thông qua thủ tục cấp phép) và cha mẹ nuôi.

2.5 cải cách dài hạn

để triển khai công việc sau khi phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, trước tiên, nên xây dựng một 
đề án tổng thể ấn định rõ các mục tiêu dài hạn. để làm việc này, điều quan trọng là các nước dự 
liệu xem hệ thống chăm sóc trẻ em và nuôi con nuôi sẽ phải hoạt động như thế nào trong điều 
kiện lý tưởng. lập đề án dài hạn là việc làm hết sức cơ bản để triển khai các biện pháp tạm thời 
một cách có hiệu quả.

để triển khai đề án thực thi công ước trong dài hạn, các nước phải:

• rà soát lại từng công đoạn trong toàn bộ thủ tục;

• Xác định phương thức hoạt động cho từng công đoạn;

• Xác định nhu cầu về nhân lực và về nguồn lực;
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• Xem xét thực trạng hiện nay;

• So sánh hệ thống hiện hành với hệ thống dự kiến;

• Xác định một cách tổng thể thời hạn cần thiết để có được sự thay đổi;

• Xác định các bước đi cụ thể cần thực hiện để có được mục đích;

• Xác định thời hạn và quá trình cho từng công đoạn.                         

2.5.1 Rà soát và xác định từng công đoạn trong toàn bộ thủ tục

các nước nên rà soát lại từng công đoạn như đã đề cập tại chương 6 và chương 7 và tìm ra 
cách thức để xây dựng một hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em tuân thủ các điều kiện quy định 
của công ước và bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

các nước có thể mong muốn xây dựng một biểu đồ di chuyển trẻ em trong hệ thống dự kiến. 
làm như vậy sẽ giúp phát hiện được những vấn đề trùng lắp hoặc thiếu rõ ràng trong thủ tục dự 
kiến hoặc giúp chỉ ra những chỗ nào có nhiều khả năng gian lận.       

2.5.2 Xác định nhu cầu về nhân lực và nguồn lực

Sau khi đã lập kế hoạch triển khai cho từng công đoạn trong toàn bộ thủ tục, cần xây dựng đề án 
tổng thể về tài chính và nhân sự cần thiết để đảm bảo cho hệ thống bảo trợ trẻ em và cho nhận 
con nuôi hoạt động một cách hiệu quả.

Sau khi đã xác định các nguồn lực cần thiết, các nước nên căn cứ các nguyên tắc hoạt động cơ 
bản để xác định xem đã trang bị đủ nguồn lực cần thiết chưa.

2.5.3 So sánh với hệ thống hiện tại

Sau khi đã lập xong kế hoạch dự kiến, các nước nên so sánh với hệ thống hiện tại để xác định 
những thay đổi cần thiết. làm theo cách này, các nước phải cân nhắc xem sẽ sử dụng các nguồn 
nhân lực và nguồn tài chính hiện có như thế nào trong hệ thống mới.

2.5.4 Xác định tổng thời gian cần thiết để triển khai thực hiện những thay đổi trong toàn 
hệ thống

một khi đã xác định được những gì cần thay đổi và nguồn lực cần bổ sung để thực hiện những 
thay đổi đó, các nước cần xác định tổng thời gian cần thiết để đạt các mục tiêu này.

đối với một số nước, có thể cần có thêm một khoảng thời gian để xây dựng và triển khai các 
chương trình cung cấp các dịch vụ bảo vệ gia đình, nuôi con nuôi trong nước hoặc các dịch vụ 
khác. đối với một số nước khác, vấn đề chính trong triển khai thi hành công ước có thể là thiếu 
nguồn lực để áp dụng một hệ thống không phụ thuộc vào nguồn phí nuôi con nuôi quốc tế. 

2.5.5 Xác định các bước đi chắc chắn, không ngừng để đi đến mục tiêu

một khi đã xác định được thời hạn tổng thể, các nước cần dự kiến việc triển khai các cải cách 
này một cách có hệ thống. có thể cần phải xác định các bước đi cụ thể cho từng công đoạn rồi 
kết nối lại trong một đề án triển khai dài hạn và từng bước cải cách toàn bộ hệ thống.

các bước đi cụ thể kèm theo các biện pháp thực hiện theo thời gian trong khuôn khổ một cuộc 
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cải cách dần từng bước sẽ phải thông tin cho các nước khác, các tổ chức được cấp phép và các 
cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép), cũng như 
các gia đình gốc và gia đình cha mẹ nuôi.

2.5.6 Xác định thời hạn triển khai các biện pháp tạm thời

Sau khi xác định từng giai đoạn của quá trình cải cách, các nước phải xác định thứ tự thực hiện 
những thay đổi và thời hạn thực hiện, như vậy, sẽ góp phần triển khai đề án tổng thể trong đó có 
thể hiện rõ các bước đi cụ thể để từng bước đi đến mục tiêu cuối cùng. 

khi xác định thứ tự và thời hạn cần thiết cho sự thay đổi, các nước phải đặc biệt quan tâm những 
công đoạn có thể triển khai thực hiện ngay và là những công đoạn cơ bản đối với việc bảo vệ trẻ 
em và gia đình.

một khi đã xác định được những việc cần thay đổi ngay tức thì, các nước phải xem xét xem trong 
ngắn hạn cần phải có những thay đổi gì về thủ tục để đạt mục tiêu này.

2.6 Biện pháp ngắn hạn/tạm thời

Trường hợp các nước dự kiến áp dụng các biện pháp tức thì hay ngắn hạn, thì phải tính toán 
những thay đổi cần thiết về thủ tục trong từng giai đoạn gắn với quá trình cải cách dài hạn.

2.6.1 Biện pháp tức thì

các nước rất nên phân biệt những thay đổi về thủ tục thành hai loại: loại thứ nhất để xử lý những 
hồ sơ đang giải quyết vào thời điểm công ước có hiệu lực (hoặc có những thay đổi khác) và loại 
thứ hai đối với những hồ sơ tiếp nhận sau ngày công ước có hiệu lực. 

Trong đại đa số trường hợp, các nước không áp dụng thủ tục mới đối với những hồ sơ đang giải 
quyết. Tuy nhiên, các nước cũng cần chỉ rõ những hồ sơ như thế nào được xem là hồ sơ “đang 
giải quyết” vào thời điểm công ước có hiệu lực. các nước nên:

• Ấn định một ngày nhận hồ sơ cụ thể để được coi là hồ sơ “đang giải quyết”; 

• Xác định rõ “đang giải quyết” nghĩa là gì, chẳng hạn đã xong những giấy tờ gì, hoặc đã 
xong những việc gì;

• Thông báo các quyết định này cho các nước khác và các bên liên quan.

những thay đổi về thủ tục sẽ triển khai thực hiện sau ngày công ước có hiệu lực cũng phải 
thông báo cho mọi người liên quan. các nước phải nhanh chóng xác định rõ:

• các thủ tục nào là thủ tục mới;

• các tổ chức được cấp phép, các cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không 
thông qua thủ tục cấp phép) và các gia đình phải thực hiện các thủ tục này như thế nào;

• Trong trường hợp cần thiết, thông báo cụ thể phí liên quan đến các thủ tục mới;

• liên hệ với ai để giúp đỡ thực hiện các thủ tục mới.

2.6.2  Biện pháp tạm thời trong tương lai

cũng phải xử lý như vậy đối với các biện pháp tạm thời khác sẽ triển khai trong giai đoạn từ ngày 
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công ước có hiệu lực đến khi hệ thống dự kiến đã đạt mục tiêu dài hạn. các nước phải triển khai 
các thủ tục rõ ràng để thực hiện những thay đổi đã thông báo trước cho các nước khác và các 
bên liên quan. 

2.7 Soạn thảo đề án chính thức triển khai thi hành công ước

một khi đã xác định được kế hoạch triển khai thi hành công ước, các nước nên soạn thảo tài liệu 
chính thức mô tả toàn bộ kế hoạch dự định. Tài liệu này phải đề cập chi tiết toàn bộ hệ thống dự 
kiến, các bước đi cần thiết để thực hiện và các nguồn lực cần thiết để đạt mục đích này. 

có nhiều lý do để làm việc này. đề án sẽ chỉ cho các nước ký kết khác biết rằng  nước mình đã có 
kế hoạch chi tiết, điều này đặc biệt hữu ích, nhất là trong trường hợp các nước khác còn có những 
quan ngại có thể sẽ phản đối việc gia nhập công ước. ngoài ra, chỉ rõ nguồn lực cần thiết có thể sẽ 
khuyến khích các nước khác hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật để đạt các mục tiêu đề ra.

2.8 chương trình hỗ trợ kỹ thuật về nuôi con nuôi quốc tế (IcATAP)

để cho công ước la hay năm 1993 có thể vận hành, những công đoạn cần thiết đầu tiên để triển 
khai thi hành công ước ở mỗi nước ký kết cần phải được lập kế hoạch cẩn thận. công ước giao 
trọng trách cho các nước gốc. việc triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật có thể mang ý nghĩa 
mấu chốt đối với những nước có ít nguồn lực dành cho lĩnh vực này.

chương trình hỗ trợ kỹ thuật về nuôi con nuôi quốc tế (icaTaP), thể hiện lần đầu tiên trong ngân 
sách bổ sung tài khóa 2002-2003 của hội nghị la hay, đã được thiết kế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho 
chính phủ một số nước chuẩn bị phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, hoặc đã phê chuẩn hoặc gia 
nhập công ước nhưng gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai thi hành công ước.

Ban Thường trực hội nghị la hay trực tiếp quản lý chương trình hỗ trợ kỹ thuật về nuôi con nuôi 
quốc tế. Ban Thường trực có các nhân viên phụ trách chương trình và nguồn lực dành cho các 
hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cũng như chuyên gia tư vấn quốc tế.

chương trình này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt, cũng như đã xây dựng được nhiều công cụ, 
khuôn khổ và thông tin pháp luật trong giai đoạn đầu.

để đảm bảo duy trì, tiếp tục và mở rộng chương trình, cần có nguồn tài trợ bổ sung để trang trải 
chi phí cho vị trí điều phối viên và vị trí trợ lý hành chính của chương trình, cũng như chi phí quản 
lý chương trình này. nếu như chương trình hỗ trợ kỹ thuật về nuôi con nuôi quốc tế (icaTaP) cần 
được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của các nước khác, thì điều đó có nghĩa là cần sự đóng góp 
chi phí và nhân sự bổ sung của mỗi nước.

để đảm bảo cho các biện pháp triển khai ở cấp độ quốc gia có hiệu quả và tuân thủ các chuẩn 
mực và thủ tục quy định của công ước, chương trình icaTaP đã soạn thảo khá nhiều tài liệu 
nhằm giúp đỡ các cơ quan thẩm quyền của các nước trong khuôn khổ công tác triển khai công 
ước, đặc biệt là những gợi ý chi tiết về pháp luật áp dụng. các nguồn tài liệu này có thể có những 
sửa đổi phù hợp và áp dụng trong thực tiễn ở nhiều nước. cách tiếp cận của “la hay” hoàn toàn 
có tính đến sự cần thiết phải hội nhập vấn đề cho nhận con nuôi quốc tế vào hệ thống mở rộng 
về bảo vệ và chăm sóc trẻ em388. 

388 để có nhiều thông tin hơn về chương trình này, xem trang thông tin internet của hội nghị la hay, tại địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con 
nuôi quốc tế’- “chương trình hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế”.
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2.9 Biểu đồ quy trình phê chuẩn/gia nhập công ước 

nhà nước tiến hành đánh giá thực trạng trong 
nước và quyết định tham gia công ước

nhà nước đánh giá các phương án triển khai 
công ước

nhà nước xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 
công ước, trong đó, phân chia các biện pháp cần thiết 

thành ba loại

PhÊ chUẨn / gIA nhẬP
nhà nước công bố kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công ước

Thực hiện ngay những biện pháp khẩn cấp nếu có

công ước có hiệu lực thi hành
Thực hiện các biện pháp cần thiết

Bắt đầu triển khai các biện pháp dài hạn

Biện pháp khẩn cấp, chẳng hạn 
như: đấu tranh chống bắt cóc, 

buôn bán trẻ em

Biện pháp tạm thời 
hoặc

Biện pháp ngắn hạn

hồ sơ đang xử lý hồ sơ mới

Biện pháp dài hạn/
kế hoạch nhiều năm
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 3.  ThIẾT LẬP các ThỦ TỤc hIỆU QUẢ:  MỘT VÀI KInh nghIỆM ThỰc TIỄn

việc rà soát các giai đoạn của hệ thống chăm sóc, bảo vệ trẻ em và nuôi con nuôi như đã đề cập 
tại chương 6 và chương 7 Sách hướng dẫn này đã nêu nhiều chức năng cần phải hoàn thiện 
trước và trong quá trình thực hiện thủ tục nuôi con nuôi. 

một trong những chìa khóa để triển khai thực hiện công ước hiệu quả là phải sử dụng các thủ tục 
chặt chẽ. các cơ quan hành chính của đa số nước đều quy định các thủ tục hành chính sau khi ban 
hành luật. kinh nghiệm cho thấy thường là các thủ tục hành chính quyết định mức độ hiệu quả của 
hệ thống cho nhận con nuôi. đối với mỗi quyết định về thủ tục, các nước phải biết rằng quyết định 
đó sẽ có tác động đến hoạt động của tất cả các yếu tố khác trong hệ thống nuôi con nuôi.

để giúp các nước thực hiện nhiệm vụ, các ví dụ sau đây minh họa tác động của các thủ tục đơn 
lẻ đến toàn bộ hệ thống cho nhận con nuôi. các tình huống giả định trình bày dưới đây đều rút 
ra từ những trường hợp thực tiễn có thật. các vấn đề và các giải pháp đề xuất tại chương này 
không tham vọng bao hàm hết các quyết định ban hành trong quá trình xây dựng đề án triển khai 
thi hành công ước. Tuy nhiên, hy vọng rằng các ví dụ này sẽ cung cấp cho các nước những công 
cụ cần thiết để sau này phân tích hệ thống cho nhận con nuôi của nước mình.

3.1 nước: An-pha 

3.1.1 Bối cảnh

nước an-pha hồi phục sau một nạn đói nghiêm trọng ảnh hưởng đến dân chúng trong thời gian 
kéo dài gần 4 năm. vì vậy, có hàng ngàn gia đình không có khả năng chăm sóc đầy đủ cho số con 
cái quá đông trong gia đình. nhiều cha mẹ đã chết để lại tình cảnh gia đình không còn chỗ dựa. 
có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi tại các trung tâm. các trại mồ côi của nước này hiện có đến 50.000 
trẻ em. nếu như đa số trẻ em đã trên 2 tuổi, thì năm ngoái, có tới hàng trăm trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

cho đến khi nạn đói xẩy ra, việc cho trẻ em ở nước an-pha làm con nuôi nước ngoài rất hiếm. 
nhiều tổ chức quốc tế đã thể hiện sự quan tâm đến số đông trẻ em đang trong tình trạng tuyệt 
vọng và có một số tổ chức quốc tế đã đặt cơ sở tại một số vùng đặc biệt để cung cấp viện trợ 
nhân đạo cho dân địa phương với sự cho phép của chính quyền địa phương. Sau khi xác nhận có 
một số trẻ em vô gia cư, đã có một số em được cho làm con nuôi nước ngoài, nhất là số trẻ em 
lớn có nhu cầu chăm sóc y tế. Theo đà này, hàng chục tổ chức quốc tế khác đã đệ đơn xin phép 
hoạt động nuôi con nuôi tại nước này. một số tổ chức đã đầu tư xây dựng các cơ sở mới để tiếp 
nhận trẻ em. hiện nay, đã có nhiều trường hợp nộp hồ sơ xin nhận con nuôi.

để đảm bảo tốt công việc giao trẻ em cho nước ngoài chăm sóc, nước an-pha đã gia nhập công 
ước la hay năm 1993, sau khi đã xem xét các tiêu chí của công ước. Sau khi nhận thấy có thể 
ủy quyền thực hiện đa số chức năng của cơ quan Trung ương trong khi nguồn lực trong nước 
để triển khai thi hành công ước có hạn, nước an-pha đã có các quyết định sau:

Bộ ngoại giao được chỉ định là cơ quan Trung ương. cơ quan Trung ương trực tiếp có các nghĩa 
vụ sau:

• Thông báo cho các cơ quan Trung ương khác về quy định pháp luật mới của nước 
mình;

• Xây dựng các quy định và tiêu chí cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi;

• cấp giấy chứng nhận phù hợp công ước.
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cơ quan Trung ương ủy quyền cho các cơ quan có thẩm quyền ở cấp vùng thực hiện phần lớn 
các chức năng của cơ quan Trung ương quy định tại công ước, biết rằng, các cơ quan này vốn 
đã giám sát các cơ sở nuôi dưỡng ở trong vùng. các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương được 
phép: a) cấp phép cho các tổ chức cung cấp dịch vụ nuôi con nuôi, b) tuyên bố trẻ em đủ điều 
kiện cho làm con nuôi, c) cung cấp hoặc giám sát các dịch vụ bảo toàn gia đình và nuôi con nuôi 
và d) cho phép các trại trẻ mồ côi địa phương hoạt động.

các chính quyền địa phương phê duyệt đơn xin cấp phép hoạt động của các tổ chức sau khi đã 
yêu cầu tổ chức cung cấp thông tin chứng minh tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 
11 công ước. chính quyền địa phương cũng yêu cầu tổ chức trình kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo 
toàn gia đình và tìm cha mẹ nuôi trong nước. Bởi vì các chính quyền địa phương có rất ít nhân viên 
công tác xã hội có trình độ, nên các công việc tiếp nhận hồ sơ, ghép trẻ em với cha mẹ nuôi và 
mọi công việc hành chính liên quan cũng đều ủy quyền cho các tổ chức được cấp phép thực hiện.

vì cơ quan Trung ương không thể cung cấp tài chính cho chính quyền địa phương, nên chính 
quyền địa phương được phép thu phí. Ý thức được những hạn chế của hành vi thu lợi bất chính, 
cũng chỉ có thể khuyến nghị chính quyền địa phương ấn định biểu phí thấp nhất có thể. các hồ sơ 
xin cấp phép hoạt động nuôi con nuôi của tổ chức phải nộp khoản phí là 250 ơ-rô. Biểu phí được 
ấn định trên cơ sở giá dịch vụ ở địa phương, từ 20 đến 50 ơ-rô, áp dụng cho việc xác định trẻ 
em đủ điều kiện cho làm con nuôi, xét duyệt hồ sơ cấp hộ chiếu và chứng thực giấy tờ. hài lòng 
với kết quả thực hiện cơ chế mới ở trong nước, cơ quan Trung ương chấp nhận cho các tổ chức 
được cấp phép thu các khoản phí, trong đó bao gồm chi phí hoạt động của các trại trẻ mồ côi.                                       

Tòa án địa phương được đề nghị xác nhận ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi của gia đình 
gốc thể hiện trước mặt thẩm phán, và phê duyệt mọi quyết định ghép trẻ em với gia đình cha mẹ 
nuôi ở trong nước cũng như ở nước ngoài. lệ phí nuôi con nuôi được ấn định là 100 ơ-rô một 
trường hợp, nộp cho tòa án địa phương. một khi tòa án địa phương đã phê duyệt việc nuôi con 
nuôi, thì cha mẹ nuôi liên hệ với cơ quan Trung ương để xin cấp giấy chứng nhận phù hợp công 
ước và nộp 100 ơ-rô tiền lệ phí cho việc trang trải chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi của cơ 
quan Trung ương đối với mỗi hồ sơ con nuôi.

hệ thống này đã hoạt động khá uyển chuyển trong thời gian đầu, đặc biệt tại vùng 1, gần thủ đô, 
là vùng có nhiều tổ chức con nuôi xin phép hoạt động nhất. Tuy nhiên, để có thể giảm số lượng 
tổ chức được cấp phép hoạt động, chính quyền vùng đã quyết định chọn 3 tổ chức, hai trong số 
3 tổ chức đó đã thực hiện các chương trình hỗ trợ từ nhiều năm nay. hai chương trình hỗ trợ này, 
được xây dựng khá vững chắc, đã hỗ trợ tài chính cho các gia đình để nuôi con, cấp học bổng 
để động viên trẻ em đi học và cho các bà mẹ đơn thân chủ gia đình vay vốn để phát triển doanh 
nghiệp nhỏ. các chương trình này do nhân viên địa phương quản lý tại các trại trẻ mồ côi trong 
vùng. Tổ chức con nuôi thứ ba, mới được cấp phép, có kế hoạch xây dựng các cơ sở nuôi dưỡng 
mới có lớp học, nhà trẻ và dịch vụ y tế.

có rất nhiều gia đình không thể tái đoàn tụ và ít gia đình địa phương muốn nhận trẻ em làm con 
nuôi vì gia đình vốn đã đông con. hơn 300 trẻ em, chủ yếu là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, đã được giải 
quyết cho làm con nuôi quốc tế tại vùng 1. nhìn thấy tình hình này ở nước an-pha, hồ sơ xin con 
nuôi của cả thế giới đổ dồn về đây, cho dù số trẻ em được đưa vào các trung tâm tiếp nhận giảm 
sút do tình hình kinh tế đã được cải thiện. Trong thời gian ngắn, các trung tâm tiếp nhận số đơn 
xin trẻ em nhỏ tuổi và trẻ sơ sinh làm con nuôi nhiều hơn số trẻ em hiện có ở trung tâm.         

Trong thời gian đầu, hệ thống hoạt động tốt. một năm sau khi triển khai, cơ quan Trung ương tỏ ra 
lo ngại về việc có hai vùng ở trong nước có một số lượng lớn trẻ em được giải quyết cho làm con 
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nuôi nước ngoài. rà soát lại tình hình cho thấy, trên thực tế không giải quyết được trường hợp con 
nuôi trong nước nào. đáng lo ngại hơn, người ta còn nhận thấy số trẻ em tiếp nhận vào các trung 
tâm nuôi dưỡng ở hai vùng này không hề giảm. đã có biểu hiện tham nhũng và buôn bán trẻ em.   

khi tiến hành điều tra đã phát hiện rằng biện pháp bảo vệ quy định đã không được tuân thủ và 
đã nảy sinh khá nhiều vấn đề.

kết quả điều tra đã phát hiện ra:

• các tổ chức được cấp phép đã khuyến khích sự tham gia của các nhân viên để xin trẻ 
em trực tiếp từ gia đình gốc;

• các gia đình nhận được một khoản tiền nếu gia đình đồng ý cho con làm con nuôi;

• rất hiếm, thậm chí không hề cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo toàn gia đình nào, trong khi, 
trên tài liệu thể hiện điều ngược lại;

• các tổ chức được cấp phép tại địa phương ký thỏa thuận với mạng lưới tổ chức được 
cấp phép của các nước khác để tìm trẻ em cho gia đình;

• các tổ chức được cấp phép gửi hồ sơ và báo cáo về “những trẻ em hiện có” trước khi 
chọn lựa gia đình, điều này làm tăng vọt số đơn xin con nuôi và mở đường cho việc buôn 
bán trẻ em;

• các cơ quan thẩm quyền địa phương tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi mà 
không tôn trọng nguyên tắc ưu tiên giải pháp chăm sóc ở trong nước;

• gia đình gốc khẳng định trước tòa án là không nhận một khoản tiền nào khi cho con 
mình làm con nuôi;

• Tòa án địa phương, ngay tình, vẫn phê duyệt việc nuôi con nuôi và gửi hồ sơ cho cơ 
quan Trung ương và cơ quan Trung ương cũng vẫn kiểm tra và cấp giấy chứng nhận phù 
hợp công ước.

Trường hợp này chứng tỏ đã có vấn đề nghiêm trọng về thủ tục và về cơ cấu tổ chức hệ thống 
cho nhận con nuôi, bao gồm:

• các tổ chức được cấp phép đã có động cơ về mặt tài chính để tham gia buôn bán trẻ 
em;

• Thiếu sự phân công rõ ràng về chức năng;

• một số gia đình trong tình trạng khốn cùng đã bị bóc lột;

• các tổ chức được cấp phép liên hệ chặt chẽ với các quan chức địa phương nhưng 
không hề có kiểm tra, giám sát chính thức;

• các tổ chức được cấp phép hoạt động dưới sự kiểm tra hời hợt của cả hai nước;

• Tình trạng chung là không có kiểm tra, không bắt buộc phải báo cáo hoạt động và xung 
đột lợi ích tràn lan.

3.1.2 Vấn đề

vì nhiều lý do khác nhau, nhất là do thiếu nguồn lực tài chính, các nước có thể đã cho phép các 
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tổ chức được cấp phép, các cá nhân được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua 
thủ tục cấp phép) hoặc một số chủ thể khác thực hiện các chức năng về bảo toàn gia đình, nuôi 
con nuôi trong nước hoặc nuôi con nuôi quốc tế. các chương trình, dự án có thể có quy định các 
tổ chức con nuôi được cấp phép phải có hỗ trợ nhân đạo trong lĩnh vực bảo tồn gia đình nhưng 
lại không theo dõi kết quả. Trong trường hợp này, những dịch vụ cung cấp cho các gia đình có 
thể rất lẻ tẻ và không có tác dụng, nhất là khi những người cung cấp các dịch vụ này bị cuốn hút 
bởi các lợi ích khác xung đột với mục tiêu bảo toàn gia đình.

Ở nước an-pha, trên thực tế, các tổ chức được cấp phép thực hiện mọi chức năng, kể từ thời 
điểm đưa trẻ em vào hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em đến khi được cho làm con nuôi quốc 
tế, họ được:

• Xác định khi nào còn tiếp tục duy trì hoặc tái hòa nhập trẻ em với gia đình;

• lấy ý kiến đồng ý, bằng văn bản, về việc cho trẻ em làm con nuôi (sau đó thẩm phán 
có kiểm tra lại);

• Xem xét các khả năng giao nhận nuôi dưỡng ở trong nước; và

• Tổ chức việc ghép trẻ em với gia đình trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.               

cung cấp các dịch vụ này là một hoạt động tốn kém. Thế nhưng, bởi vì các chương trình này 
không được nhà nước cấp ngân sách, nên nguồn thu duy nhất của các tổ chức được cấp phép 
là thu từ nuôi con nuôi quốc tế. do không có sự kiểm tra, giám sát cần thiết, hệ thống này đã tạo 
cơ hội lạm dụng cho những người không coi lợi ích tốt nhất của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu.

các tổ chức được cấp phép trong nước an-pha đã liên hệ với các tổ chức được cấp phép của 
nước nhận và chính các tổ chức này lại được các cơ quan Trung ương ủy quyền trong vấn đề 
ghép trẻ và phê duyệt kết quả ghép trẻ. nước an-pha cũng như nước nhận không hề có hướng 
dẫn cụ thể nào hoặc có quy định thủ tục chặt chẽ nào, chẳng hạn về việc đưa danh mục ảnh trẻ 
em lên mạng internet, về việc ghép trẻ em với cha mẹ nuôi và về việc xác định và tuyên bố trẻ em 
đủ điều kiện cho làm con nuôi.

kết cục thông thường là hình thành một mạng lưới tinh vi của các tổ chức dịch vụ hoạt động cạnh 
tranh để tìm trẻ em cho cha mẹ nuôi, hệ thống này khuyến khích, về phương diện tài chính, các 
tổ chức được cấp phép ở nước gốc tham gia hoạt động buôn bán trẻ em.

việc điều tra đã phát hiện ra rằng mỗi tổ chức trong số 3 tổ chức được cấp phép hoạt động tại 
vùng 1 của nước an-pha đều hợp tác với ba tổ chức con nuôi của hai nước nhận khác, nên trên 
thực tế có 18 tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động trong cùng một vùng. mặc dù hai tổ chức 
con nuôi nước ngoài được an-pha cấp phép hoạt động nghiêm chỉnh, nhưng hệ thống này bị phá 
vỡ khi tổ chức con nuôi còn lại hoạt động không tốt.                 

Tổ chức con nuôi thứ ba (Tc3) được cấp phép đã quyết định đăng ảnh của trẻ em trên mạng 
internet, nhất là những trẻ em khỏe mạnh, để các gia đình cha mẹ nuôi ở nước nhận có thể truy 
cập và xem ảnh của trẻ em. việc làm này đã làm gia tăng nhanh chóng số lượng đơn xin nhận 
con nuôi từ nước này. Tổ chức con nuôi này (Tc3) đã nhanh chóng nhận thấy hoạt động nuôi 
con nuôi quốc tế mang lại thu nhập hàng nghìn ơ-rô, trong khi những hoạt động trong lĩnh vực 
bảo tồn gia đình và nuôi con nuôi trong nước từ trước đến nay đều khá tốn kém. các công đoạn 
khác nhau trong thủ tục càng nhanh hoàn thành bao nhiêu thì trẻ em càng sớm được cho làm 
con nuôi nước ngoài bấy nhiêu. do có được nguồn thu đáng kể, nên có thể tuyển dụng nhân sự 
địa phương phụ trách việc “tìm kiếm trẻ em” và họ có thể tặng một khoản tiền cho những gia đình 
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gốc đã cho con làm con nuôi, có thể gọi là thanh toán “chi phí” cho nhận con nuôi.

điều kiện kinh tế bấp bênh và không có biện pháp thay thế đã đẩy các gia đình khốn khó vào tình 
trạng bị bóc lột như vậy. để đổi lại một khoản tiền mà họ cho là đáng kể, đủ để nuôi sống cả gia 
đình trong hai năm hoặc dài hơn, các gia đình chấp nhận viết giấy đồng ý cho con làm con nuôi 
và khai trước tòa án rằng không nhận một khoản bù đắp nào để đồng ý cho con làm con nuôi.

các công chức địa phương, hàng rào bảo vệ duy nhất giữa những việc làm bất hợp pháp và cơ 
quan Trung ương, cũng bị đồng tiền lôi kéo mà im lặng. 

3.1.3 Giải pháp 

3.1.3.1  Khuyến khích/ Bắt buộc

các nước có thể tuyên bố việc khuyến khích để cho trẻ em làm con nuôi là bất hợp pháp. làm 
như vậy có thể hạn chế tình trạng này bằng cách truy tố những người đã thực hiện hành vi nói 
trên. có một số quy định về chế tài hình sự để xử lý những người có hành vi khuyến khích hoặc 
mua trẻ em đã được bổ sung vào luật nuôi con nuôi hoặc bộ luật hình sự của một số nước.

yêu cầu cha mẹ nộp đơn hoặc thể hiện ý kiến đồng ý trực tiếp tại cơ quan Trung ương hoặc 
các cơ quan công quyền có thể giúp kiểm soát được tình trạng trả tiền hoặc khuyến khích về tài 
chính. việc tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan công quyền với các gia đình gốc cho phép nắm bắt 
được những lý do vì sao cha mẹ đẻ lại bị tiền bạc xui khiến và đồng ý cho con làm con nuôi. 

các câu hỏi trên không phải là những vấn đề duy nhất có thể căn cứ để xác định xem có hay 
không có việc bù đắp tài chính. chỉ có một tỷ lệ nhỏ cha mẹ đẻ thừa nhận đã nhận một khoản tiền 
trong quá trình thực hiện thủ tục cho nhận con nuôi, trong khi việc công khai tố giác hiện tượng 
này khá phổ biến. các nước có thể đưa vào trong các văn bản luật hoặc trong các quy định về thủ 
tục các điều khoản cho phép điều tra độc lập về thực tiễn ý kiến đồng ý cho trẻ em làm con nuôi.

điều 29 công ước quy định rằng “không được có bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa cha mẹ nuôi và cha 
mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng trẻ em chừng nào chưa thực hiện đúng các quy định tại từ khoản 
a đến khoản c của điều 4 và khoản a điều 5, trừ phi…đã đáp ứng mọi điều kiện quy định của cơ 
quan có thẩm quyền của nước gốc”. vì vậy, các nước phải đảm bảo không ghép trẻ em với cha 
mẹ nuôi trước khi tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi và phải đưa các quy định này 
vào trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành công ước.

3.1.3.2  Chia sẻ nhiệm vụ/Xung đột lợi ích

các nước cũng có thể quy định giao quyền kiểm soát thủ tục xác định trẻ em đủ điều kiện cho 
làm con nuôi cho một cơ quan độc lập, bằng việc chỉ định một cơ quan nhà nước, hơn là chỉ định 
một trung tâm hay một tổ chức khác, có thể yêu cầu các gia đình sử dụng các dịch vụ hiện có, 
đồng thời, tiếp tục giám sát các quyết định tái đoàn tụ hoặc bảo toàn gia đình và quyết định xác 
định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi. ngay cả khi đã có quy định này, vẫn cần duy trì các 
hoạt động kiểm tra bổ sung ở các mức độ khác nhau nhằm giảm nguy cơ tham nhũng, chẳng hạn 
thông qua việc báo cáo và kiểm tra định kỳ của các cơ quan nhà nước khác. 

Trong trường hợp các tổ chức tư cung cấp dịch vụ nuôi con nuôi thực hiện chức năng bảo toàn 
gia đình hoặc nuôi con nuôi trong nước, cần quy định các tiêu chí rõ ràng và thủ tục minh bạch 
đặt thành nguyên tắc để giải quyết vấn đề xung đột lợi ích. Ở một số nước, các cơ quan chính 
quyền địa phương hoặc tòa án quyết định giao trẻ em cho các trung tâm tạm thời nuôi dưỡng 
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một cách ngẫu nhiên, qua đó chấm dứt việc khuyến khích tách trẻ ra khỏi gia đình gốc. việc phân 
công nhiệm vụ cũng rất cần thiết để đảm bảo rằng cơ quan phụ trách công tác bảo toàn gia đình 
và nuôi con nuôi trong nước không phải là cơ quan thu lợi từ nuôi con nuôi quốc tế. 

3.1.3.3 Đủ điều kiện cho làm con nuôi

các nước phải có những chỉ thị rõ ràng về việc xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi 
và nắm vững các thủ tục quy định tại công ước trước khi ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi.

3.1.3.4 “Danh mục ảnh”

“danh mục ảnh” trên internet đã trở thành công cụ phổ biến để tuyển chọn gia đình cha mẹ nuôi, 
đặc biệt là đối với những trẻ em lớn tuổi hoặc trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, cần đảm bảo 
có các quy định để quản lý chặt chẽ về vấn đề này để tránh việc đưa ảnh trẻ em nhỏ tuổi khỏe mạnh 
lên internet để thu hút cha mẹ nuôi đến một tổ chức con nuôi được cấp phép hoặc trung tâm cụ thể. 

Trong những năm vừa qua, danh mục ảnh đã được sử dụng để thu hút cha mẹ nuôi tham gia một 
chương trình cụ thể. khi cha mẹ nuôi đến nhận trẻ em đã hứa giao cho họ, cha mẹ nuôi nhận 
thấy không có trẻ em đó và người ta giới thiệu cho họ một trẻ em khác. Ở một số nước khác, 
sách lược này đã được sử dụng để tìm được gia đình cha mẹ nuôi trước khi có trẻ em để giới 
thiệu cho làm con nuôi. Sau khi đã nhận được đơn của cha mẹ nuôi, thì mới “tìm được” trẻ em 
theo các tiêu chí mà cha mẹ nuôi yêu cầu.

nếu cả nước nhận và nước gốc đều quy định chặt chẽ về loại hoạt động này thì công tác quản lý 
sẽ càng hiệu quả. Tối thiểu, các nước nhận cũng phải có các quy định rõ ràng buộc các tổ chức 
con nuôi của nước mình được cấp phép hoạt động tại nước gốc phải tuân thủ các quy định pháp 
luật và thủ tục của nước gốc. các nước nhận cũng cần phải cân nhắc xem các chính sách của 
nước mình về vấn đề phí và cơ chế kiểm soát tác động như thế nào đến nước gốc.

3.1.3.5 Phòng ngừa sức ép không cần thiết lên các Nước gốc

các nước nhận cũng có trách nhiệm ngăn ngừa những cách làm tiêu cực và áp dụng các biện 
pháp đề cập tại chương 10, đặc biệt, các biện pháp đề cập tại chương 10.4 “Phòng ngừa sức 
ép không cần thiết lên các nước gốc”. việc này cần áp dụng đối với tất cả các nước theo kịch 
bản đã nêu tại phụ lục này.  

3.2 nước: Đen-ta 

3.2.1 Bối cảnh

Sau khi đã nhận biết các vấn đề mà nước an-pha và các nước khác đã gặp phải, nước đen-ta 
đã quy định các thủ tục sau: 

• các văn phòng vùng sẽ phụ trách việc tiếp nhận đơn hỗ trợ của các gia đình gặp hoàn 
cảnh khó khăn, tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi, xác định xem có khả năng 
giải quyết cho làm con nuôi trong nước không và tuyên bố trẻ em thuộc diện có thể cho 
làm con nuôi nước ngoài;

• điều tra tình trạng bỏ rơi trẻ em;

• các văn phòng vùng giao ngẫu nhiên trẻ em cho các trung tâm tạm thời nuôi dưỡng;

• các văn phòng vùng cung cấp và tài trợ, từ nguồn tài chính công, các dịch vụ bảo toàn 
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gia đình;

• các tổ chức được cấp phép được đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của các trung 
tâm nuôi dưỡng cụ thể;

• Sau khi đã ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi nước ngoài, cơ quan Trung ương của 
nước đen-ta sẽ phê duyệt việc nuôi con nuôi sau khi đã kiểm tra các tài liệu do vùng cung 
cấp và cấp giấy chứng nhận phù hợp công ước.                   

việc thành lập các văn phòng ở cấp vùng cho phép các vùng có thể hướng dẫn các gia đình đến 
các dịch vụ hiện có để giúp họ duy trì nguyên trạng gia đình. khi có trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, 
ở bệnh viện, ở đồn cảnh sát hay ở trung tâm, văn phòng vùng sẽ tìm kiếm gia đình của trẻ em và 
xem xét xem có khả năng đưa các em vào diện thực hiện chương trình bảo toàn gia đình không. 
nếu tìm thấy gia đình của trẻ em, nhưng không thể tái đoàn tụ được, thì văn phòng vùng lấy ý 
kiến đồng ý của gia đình về việc cho trẻ em làm con nuôi.

nhà nước đã lập quỹ bảo toàn gia đình, nguồn quỹ này cho phép thiết lập hàng rào bảo vệ chống 
lại việc bỏ rơi không cần thiết. ngoài ra, văn phòng vùng còn giao những trẻ em cần nuôi dưỡng 
tạm thời cho các ký túc xá, hoặc các tổ chức khác chăm sóc để tránh tình trạng các trại mồ côi tư 
nhân tìm kiếm trẻ em để cho làm con nuôi.

các tổ chức phải hỗ trợ các cơ sở tư nhân và cung cấp dịch vụ bảo toàn gia đình mới được cấp 
phép hoạt động nuôi con nuôi. các tổ chức được cấp phép chấp nhận với điều kiện phải được ký 
thỏa thuận độc quyền với các trại trẻ mồ côi, và các tổ chức khác không được quyền cung cấp 
dịch vụ. các tổ chức được cấp phép chỉ được phép thông tin về trẻ em có thể cho làm con nuôi 
cho đối tác nước ngoài khi trẻ em đã được tuyên bố đủ điều kiện cho làm con nuôi.

khi vùng đã tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi, họ sẽ xem xét đơn xin nhận con nuôi 
của các gia đình ở địa phương để xem có thể giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ngay tại địa 
phương không. Trường hợp không giải quyết cho làm con nuôi ở địa phương mới đưa trẻ em vào 
diện cho làm con nuôi nước ngoài.

mặc dù đã có thêm những biện pháp bảo đảm bổ sung, nhưng nước đen-ta vẫn gặp nhiều vấn 
đề trong hệ thống cho nhận con nuôi. Sau khi có những bất bình thường về tài chính, rà soát lại 
hệ thống đã phát hiện các vấn đề sau:

• việc điều tra, xác minh những trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thường là hời hợt;

• quan chức nhận phí để giải quyết “nhanh” những hồ sơ của một số trẻ em/hoặc một 
số cơ sở nuôi dưỡng;

• luật sư trả tiền cho các gia đình để họ bỏ con theo kiểu bỏ rơi vô danh;

• có tình trạng trẻ em bị bắt cóc để cho làm con nuôi.

hầu hết mọi vấn đề mà nước đen-ta gặp phải đều có chung một nguồn gốc: các văn phòng vùng 
phụ trách công tác bảo toàn gia đình và cho nhận con nuôi đều quá thiếu thốn nguồn tài chính 
và nhân lực.

3.2.2  Vấn đề 

các văn phòng ở cấp vùng thiếu nguồn tài chính và nhân lực, vì vậy, dẫn đến tình trạng các cuộc 
điều tra về nguồn gốc gia đình của trẻ em bị bỏ rơi rất hời hợt. ngoài ra, việc thiếu nguồn lực của 
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các văn phòng cấp vùng cũng thường kéo theo sự chậm trễ trong việc tuyên bố trẻ em đủ điều 
kiện cho làm con nuôi, cũng như trong việc tìm chứng cứ về việc đã thực hiện các biện pháp bảo 
toàn gia đình và cố gắng tìm cha mẹ nuôi ở trong nước cho trẻ em.

vì các văn phòng cấp vùng là cơ quan duy nhất có trách nhiệm thực hiện các chức năng này, 
nên họ phải chịu nhiều sức ép từ các tổ chức được cấp phép phụ trách một số lượng lớn trẻ em. 
nhìn chung, kết cục của việc bị quá nhiều sức ép là không có những điều tra cần thiết về nguồn 
gốc của trẻ em, các biện pháp bảo toàn gia đình cũng chỉ thực hiện qua loa, không thấy có những 
cố gắng để ưu tiên giải quyết cho làm con nuôi trong nước, và người ta chỉ tập trung vào những 
chứng cứ mang tính chất thủ tục hành chính của các biện pháp hơn là chất lượng của các biện 
pháp đã triển khai.

một số tổ chức được cấp phép, do không đủ kiên nhẫn trước sự chậm trễ trong các thủ tục này, 
nên đã đề xuất với văn phòng cấp vùng là sẽ trả phí để “xử lý nhanh” nhằm thúc đấy nhanh tiến 
độ giải quyết hồ sơ. Thay vì thực hiện cơ chế chính thức và minh bạch, các khoản phí này lại 
thanh toán “chui” và mức phí không xác định. ngoài ra, những văn phòng cấp vùng từ chối nhận 
khoản phí này thì còn chậm trễ hơn trong việc xử lý hồ sơ, điều này đã tạo ra cơ chế theo đó việc 
trả “phí xử lý nhanh” không chỉ dừng lại ở mức đề xuất mà trở nên bắt buộc. khoản phí này đôi 
khi được sử dụng để thuyết phục các quan chức điều chuyển một số trẻ em cụ thể đến một số 
trại trẻ mồ côi cụ thể.

Tình trạng này không được kiểm soát đã gây ra thêm nhiều khó khăn khác. rõ ràng là công tác 
điều tra nguồn gốc trẻ em hời hợt, nhất là khi có trả tiền thì được rút ngắn thời hạn cung cấp tài liệu 
chứng tỏ đã có điều tra, xác minh, một số tổ chức được cấp phép bắt đầu sử dụng nhân viên địa 
phương đi tìm kiếm các gia đình sẵn sàng bỏ rơi con kiểu vô danh để được nhận một khoản tiền.

có một số trường hợp, người ta đã phát hiện có cả một mạng lưới bắt cóc trẻ em ở trong nước 
để đưa đến một số vùng cụ thể, để “bỏ rơi”. các gia đình gốc muốn tìm con đã mất tích có rất ít 
nguồn lực và không có cơ quan nào ở trung ương điều tra về các vụ bắt cóc trẻ em đã xảy ra, 
điều đó dẫn đến tình trạng gia đình gốc không thể tìm được con mình trước khi các giấy tờ trong 
hồ sơ cho nhận con nuôi đã giải quyết xong.

3.2.3 Những giải pháp có thể thực hiện

3.2.3.1 Bố trí nguồn lực phù hợp 

giải pháp để xử lý các vấn đề mà nước đen-ta gặp phải có thể là phải bố trí nguồn lực phù hợp 
cho các văn phòng cấp vùng, đồng thời có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Trung ương. có đủ 
nguồn lực tài chính cần thiết sẽ giúp cho các văn phòng cấp vùng không phải chịu sức ép về tài 
chính từ phía các tổ chức được cấp phép hoạt động con nuôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã được bố 
trí đủ nguồn lực tài chính cần thiết, các văn phòng cấp vùng do có quá nhiều trọng trách nên vẫn 
có thể bị sức ép từ chính quyền địa phương. vì vậy, tốt nhất là các nước nên phân chia quyền 
lực cho nhiều cơ quan khác nhau hoặc có cơ chế giám sát độc lập từ các cơ quan nằm ngoài hệ 
thống cho nhận con nuôi.

3.2.3.2  Xử lý vấn đề phí

vấn đề trả phí để “xử lý nhanh” khá phổ biến. Thực tiễn này phát triển đôi khi do có sức ép của 
các tổ chức để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ. Trong một số trường hợp, việc trả “phí xử lý 
nhanh” chỉ phản ánh thực trạng xử lý công việc ở một nước cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, phải 
nhớ rằng cho dù việc trả phí xử lý nhanh có thể là bình thường trong các lĩnh vực khác, thì trong 
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lĩnh vực nuôi con nuôi việc này có thể dẫn đến tình trạng nhà nước không tôn trọng các nghĩa 
vụ mình đã cam kết trong công ước liên quan đến nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong 
nước và nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

việc trả phí để giải quyết các hồ sơ chính thức đang xử lý là việc hợp pháp và có thể chấp nhận 
được đối với rất nhiều nước. chẳng hạn, một số nước cho phép thu phí cao để giải quyết nhanh 
thủ tục cấp hộ chiếu hoặc một số giấy tờ chính thức khác. Tuy nhiên, các khoản phí này minh 
bạch và trả cho cơ quan chứ không phải cho cá nhân. hơn nữa, mức phí được công bố rõ ràng 
và có cấp biên lai thu phí. nếu nhân viên phải làm thêm giờ để giải quyết những hồ sơ phải xử lý 
gấp thì họ được hưởng khoản tiền làm thêm giờ theo quy định. việc thực hiện cơ chế minh bạch 
sẽ giúp giải quyết được tình trạng lạm dụng, nhất là khi cơ chế này kèm theo các chế tài dân sự 
và hình sự đối với những hành xử kém của công chức hoặc của những người cố ý tác động đến 
các quyết định chính thức.

3.2.3.3  Bắt cóc trẻ em

như đã đề cập tại chương 6.1 Sách hướng dẫn này, số vụ bắt cóc trẻ em gia tăng có thể là do 
có những vụ bắt cóc để cho làm con nuôi. việc điều tra kỹ lưỡng về những trường hợp trẻ em bị 
bỏ rơi nói chung sẽ góp phần vào việc tăng cường các biện pháp bảo đảm chống lại tình trạng 
này. các nước cũng có thể tổng hợp và phân tích số liệu thống kê ở từng tỉnh như là một biện 
pháp bảo đảm chống lại tình trạng này. cơ quan Trung ương phân tích các thông tin này có thể 
phát hiện ra hiện tượng bất bình thường khi có tình trạng trẻ em bị bỏ rơi nhiều tại một vùng cụ 
thể hoặc một trại mồ côi cụ thể. ngoài ra, các nước cũng có thể giám sát việc các chính quyền 
địa phương hoặc vùng có tổ chức thực hiện việc điều tra những vụ việc tố giác bắt cóc trẻ em.  

3.3 nước: Ô-mê-ga

3.3.1 Bối cảnh

ô-mê-ga đã quyết định sẽ tránh những vấn đề đã xẩy ra ở các nước khác nếu chỉ giao cho cơ 
quan Trung ương trách nhiệm giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài. họ đã quyết định như 
vậy để ngăn chặn việc các tổ chức được cấp phép bị “kích động” làm ảnh hưởng đến hệ thống 
cho nhận con nuôi, cũng như để bảo vệ chính quyền cơ sở và chính quyền vùng trước những 
sức ép phải thực hiện những hành vi bất hợp pháp. 

mỗi vùng trong cả nước chịu trách nhiệm về hoạt động của các trung tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ 
em, cũng như các chương trình bảo toàn gia đình và nuôi con nuôi trong nước. các vùng quản 
lý các chương trình này nhờ vào nguồn ngân sách trung ương cấp hàng năm cho các cơ quan 
trong chính quyền vùng. Tất nhiên, chính quyền vùng được phép nhận các khoản cho tặng của 
cha mẹ nuôi để bổ sung nguồn ngân sách được cấp hàng năm. người ta hy vọng rằng sáng kiến 
này sẽ giúp cho các vùng cung cấp được nhiều dịch vụ hơn cho trẻ em cần được chăm sóc.

quyết định xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi vẫn để ở cấp địa phương, bởi vì người 
ta cho rằng chính quyền địa phương ở vị trí tốt nhất để quyết định khi nào chỉ cần trợ cấp cho gia 
đình và khi nào thì biện pháp trợ cấp cho gia đình không còn hiệu quả nữa. ô-mê-ga tin rằng hệ 
thống của mình sẽ cho phép các vùng cung cấp dịch vụ cho người dân địa phương.

khi không thể tiếp tục duy trì sự toàn vẹn của gia đình, chính quyền địa phương sẽ ghi tên trẻ em 
vào danh sách quốc gia những trẻ em cho làm con nuôi và theo dõi xem có gia đình nào ở địa 
phương có khả năng nhận trẻ em làm con nuôi không. chỉ khi nào trẻ em đã bị ba gia đình trong 
nước từ chối thì mới được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài.
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Sau khi cơ quan Trung ương đã giải quyết xong thủ tục ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi nước 
ngoài, họ sẽ chuyển hồ sơ cho tòa án xem xét, phê duyệt và hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi. 

về cơ bản, hệ thống này đã hoạt động như dự kiến. các tổ chức được cấp phép, những người 
được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) trong nước và 
nước ngoài, ít bị hấp dẫn về tài chính để đưa trẻ em vào hệ thống, vì chỉ có cơ quan Trung ương 
mới có quyền quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. các quy định này đã góp phần làm 
giảm số lượng trẻ em có thể cho làm con nuôi và giúp nhà nước thu xếp được cho đa số trẻ em 
nhỏ tuổi làm con nuôi các gia đình nước ngoài. các chính quyền cơ sở và vùng cũng vì thế mà 
biết được rằng những trẻ em được tuyên bố đủ điều kiện cho làm con nuôi chắc chắn sẽ được 
nhận làm con nuôi ở nước ngoài, nhất là những trẻ em có sức khỏe bình thường.

Sau một thời gian, các nước khác và các tổ chức phi chính phủ đã nêu ra ba khiếm khuyết của 
hệ thống cho nhận con nuôi của nước ô-mê-ga:

• các khoản cho tặng của các gia đình cha mẹ nuôi hình như không được chi cho các 
chương trình bảo vệ trẻ em;

• Trẻ em không được giới thiệu cho các gia đình cha mẹ nuôi ở địa phương;

• Thủ tục tư pháp quá chậm trễ nên trẻ em ngày càng lớn tuổi trong lúc chờ đợi thủ tục.

3.3.2 Vấn đề 

rà soát lại hệ thống đã phát hiện ra khiếm khuyết lớn nhất của hệ thống là nếu muốn duy trì trẻ 
em trong gia đình hoặc cơ sở nuôi dưỡng ở trong nước thì phải có trợ cấp. vì vậy, giải pháp tốt 
nhất không tốn kém cho chính quyền vùng là cho làm con nuôi nước ngoài. vùng nào càng cho 
nhiều trẻ em làm con nuôi nước ngoài bao nhiêu thì vùng ấy càng nhận được nhiều tiền bấy nhiêu 
cho các dự án ở vùng. chính quyền vùng không cần phải chứng minh là các chương trình, dự 
án có lợi cho trẻ em và cũng không cần chuyển phí nuôi con nuôi vào một quỹ cụ thể để chi cho 
các dự án bảo trợ trẻ em. vì vậy, có hiện tượng một số vùng không cung cấp dịch vụ cần thiết 
cho gia đình và đã sử dụng khoản tiền thu được từ lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế để chi cho các 
loại dự án khác của địa phương.

danh sách quốc gia trẻ em có thể cho làm con nuôi cũng rất mong manh, bởi vì đã không có 
những cố gắng để đảm bảo rằng ba gia đình đã “từ chối” nhận trẻ em thực sự đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến việc cho nhận con nuôi. không hề có biện pháp nào được triển khai để báo cáo 
cơ quan Trung ương về những cố gắng ưu tiên nuôi con nuôi trong nước.

Trình tự tư pháp cũng là một vấn đề trọng tâm, mặc dù, không có lý do gì đặc biệt để phải mở 
thêm thủ tục tư pháp. Trong đại đa số trường hợp, trên thực tế không hề có yêu cầu điều tra nào. 
Ở một số vùng, có tình trạng thẩm phán chờ trả thêm tiền mới phê duyệt việc cho nhận con nuôi. 
một số vùng khác đã rút ra kết luận rằng phê duyệt việc cho nhận con nuôi không phải là việc ưu 
tiên của các thẩm phán. kèm theo việc thiếu các quy định hành chính về thời hạn cụ thể để xử 
lý hồ sơ, tình trạng này dẫn đến hệ quả là việc giải quyết hồ sơ kéo dài nhiều tháng chưa xong.

3.3.3 Những giải pháp có thể thực hiện 

3.3.3.1 Kiểm soát chặt chẽ  

để thực hiện hiệu quả nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước, các nước phải đảm 
bảo việc các chính quyền địa phương cấp tỉnh hay cấp vùng không bị thiệt hại về tài chính do phải 
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cố gắng giải quyết cho nhận con nuôi trong nước. Tùy theo mức tài chính thu được, các vùng có 
xu hướng giải quyết nhanh cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. Số lượng trẻ em không nhiều 
trong hệ thống có thể khích lệ các tổ chức được cấp phép và các cá nhân được phép tham gia 
thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép) tìm cách gây ảnh hưởng đến các quyết 
định cho trẻ em làm con nuôi, nhất là khi không có bất kỳ sự kiểm soát nào về số lượng đơn tiếp 
nhận trên phạm vi cả nước. kinh nghiệm cho thấy rằng khi cầu nhiều hơn cung, khả năng hoạt 
động bất hợp pháp sẽ gia tăng.

mặc dù có nhiều lý do để các nước tách bạch giữa các quyết định về tài chính, nghĩa là vấn đề 
trả phí, với các quyết định về giới thiệu trẻ em, thì các nước vẫn phải có các cơ chế kiểm soát 
thỏa đáng nhằm giữ cho được tính thanh liêm của hệ thống cho nhận con nuôi. việc định kỳ rà 
soát lại các dịch vụ đã được cung cấp, các khoản ngân sách đã cấp cho các vùng và việc sử dụng 
các khoản ngân sách đó, cũng như các số liệu thống kê về trẻ em được hưởng các dịch vụ đó ở 
trong vùng có thể rất hữu ích cho công tác này.

3.3.3.2 Đăng ký danh sách trẻ em có thể cho làm con nuôi

ô-mê-ga đã sử dụng hệ thống đăng ký danh sách trẻ em có thể cho làm con nuôi, theo đó trước khi 
giải quyết cho làm con nuôi quốc tế đã giới thiệu trẻ em cho một số gia đình cha mẹ nuôi trong nước 
và có thể họ đã từ chối nhận trẻ em. hệ thống này phát triển giống như là biện pháp thay thế có thời 
hạn (chẳng hạn ghi tên trẻ em vào danh sách tìm gia đình thay thế trong khoảng thời gian 60 hoặc 90 
ngày) khi nhà nước không thật sự cố gắng ưu tiên cho làm con nuôi trong nước trong thời gian này. 

mặt khác, hệ thống của ô-mê-ga có thể nảy sinh tham nhũng khi người ta sử dụng những người 
không thật sự muốn nhận con nuôi ký giấy từ chối trẻ em để có thể chuyển trẻ em sang diện có 
thể cho làm con nuôi nước ngoài. các nhà chuyên môn của các tổ chức dịch vụ xã hội còn lo ngại 
tình trạng trẻ em bị tổn thương về tâm lý mỗi khi chính thức bị các gia đình từ chối.

hệ thống đăng ký quốc gia là một công cụ quan trọng để tập trung hệ thống cho nhận con nuôi. 
các cơ chế bảo vệ trẻ em cũng rất cần thiết để đảm bảo rằng đó không chỉ mang tính biểu tượng 
hình thức cho nguyên tắc ưu tiên chăm sóc thay thế ở trong nước trong khi không thật sự cố 
gắng tìm gia đình cha mẹ nuôi trong nước cho trẻ em. các nước có thể mong muốn rằng, cần 
tập trung mọi cố gắng trước khi rút tên trẻ em khỏi danh sách ưu tiên con nuôi trong nước hoặc 
có cơ chế kiểm soát để đảm bảo rằng những gia đình đã từ chối nhận trẻ em là những gia đình 
đã được phê duyệt đủ điều kiện để nhận con nuôi trong nước.

3.3.3.3 Thời hạn “thuận lợi” cho trẻ em  

đã có khá nhiều chậm trễ trong các thủ tục hành chính và tư pháp ở nhiều nước. có lẽ cần phải 
bổ sung vào luật, văn bản dưới luật và các quy định về thủ tục, các quy định về thời hạn cụ thể, 
quy định thời hạn chót để công chức, thẩm phán phải xử lý xong hồ sơ hoặc quy định rõ lý do vì 
sao không thực hiện được trong thời hạn yêu cầu. có thể cũng nên quy định các chế tài dân sự 
hoặc hành chính đối với trường hợp không tôn trọng thời hạn quy định để hoàn thành công việc 
theo yêu cầu. các nước cần ý thức rõ ràng rằng để có thể tôn trọng như cần có đủ nhân sự và 
nguồn lực tài chính cần thiết.

3.4 nước: Phi 

Trong suốt quá trình lịch sử biến động trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, nước Phi đã nhiều 
lần thay đổi thủ tục và cách thức thực hiện trên thực tiễn. Sau nhiều cải cách, hệ thống đã có một 
khung pháp lý tổng thể nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em:



168

• cơ quan Trung ương ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi;

• mọi khoản phí liên quan đến việc nuôi con nuôi nộp tại cơ quan Trung ương;

• cơ quan Trung ương bảo đảm nguồn kinh phí hàng năm cho từng vùng trong cả nước 
để thực hiện các chương trình bảo vệ gia đình và trẻ em;

• các vùng được thưởng khi có nhiều cố gắng trong việc ưu tiên giải quyết cho trẻ em 
làm con nuôi trong nước;

• nhân viên các cơ quan bảo trợ trẻ em ở cơ sở, ở cấp vùng và cấp trung ương cũng 
được trả thu nhập theo kết quả công việc;

• Trẻ em và gia đình người nhận con nuôi trong nước được đăng ký tại sổ đăng ký tập 
trung ở trung ương;

• có trợ cấp cho các gia đình trong nước nhận con nuôi;

• nước Phi chỉ nhận hồ sơ xin con nuôi khi đã có danh sách trẻ em đủ điều kiện để cho 
làm con nuôi;

• việc kiểm tra hành chính đảm bảo công tác giám sát từng công đoạn trong toàn bộ thủ 
tục.

3.5 nước: Thê-ta    

chương trình hỗ trợ và nuôi con nuôi của nước Thê-ta là một ví dụ đau xót về những thách thức 
cuối cùng mà các nước đã gặp trong quá trình triển khai thi hành công ước. Thê-ta đã tiến hành các 
bước để xây dựng và triển khai thực hiện quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thực hiện việc giám sát:

• cấm sử dụng những người trung gian có nhận thù lao trong lĩnh vực nuôi con nuôi; 

• một cơ quan Trung ương tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi sau khi đã điều 
tra về nguồn gốc của trẻ em;

• Trẻ em phải có tên trên danh sách đăng ký trong thời hạn 90 ngày để có thể giải quyết 
cho làm con nuôi trong nước;

• các gia đình trong nước nhận con nuôi không phải trả bất kỳ khoản phí nào;

• cơ quan phê duyệt gia đình cha mẹ nuôi đủ điều kiện nhận con nuôi khác với cơ quan 
đã tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi;

• chi phí hợp lý được nộp trực tiếp tại cơ quan Bộ ở trung ương.

mặc dù có những quy định như vậy, Thê-ta vẫn gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng: buôn bán trẻ em, 
bắt cóc trẻ em, thu lợi bất chính, tham nhũng và dịch vụ cho gia đình và trẻ em kém chất lượng. 
lý do duy nhất: hệ thống hoàn hảo về lý thuyết này không thể tồn tại trong thực tế. 

Trên thực tế, hệ thống của Thê-ta, hiếm khi được sử dụng, không hề có cơ chế kiểm soát và cũng 
không có cơ chế tài chính. các cơ chế bảo vệ chỉ nhằm che đậy sự thiếu vắng cơ cấu tổ chức cơ 
bản, như vậy làm sao có thể bảo vệ được trẻ em:

• những kẻ trung gian vẫn thực hiện các chức năng môi giới nhưng bí mật hợp tác với 
các quan chức;
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• những người trung gian môi giới tự tuyên bố trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi;

• những người trung gian môi giới thực hiện việc ghép trẻ em với gia đình cha mẹ nuôi 
và xuất trình hồ sơ đầy đủ để “đóng dấu”;

• những người trung gian môi giới thu của cha mẹ nuôi các khoản tiền trả cho các quan 
chức để có được quyết định phê duyệt cần thiết;

• các gia đình, đã được trả tiền để bỏ rơi con, sẽ được tiếp cận theo con đường chính thức.

Tóm lại, chính sách của nhà nước Thê-ta chỉ tồn tại trên văn bản. các nước muốn đảm bảo thật 
sự công tác bảo vệ trẻ em và gia đình và tôn trọng các nghĩa vụ quy định tại công ước cần phải 
cảnh giác thật sự khi xây dựng và thực hiện các quy định và thủ tục triển khai thi hành công ước.
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PhỤ LỤc 4

chIẾn LưỢc hỖ TRỢ BẢO TOÀn gIA ĐÌnh
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4. chIẾn LưỢc hỖ TRỢ BẢO TOÀn gIA ĐÌnh

Sách hướng dẫn này thừa nhận tầm quan trọng của vấn đề này trong quá trình triển khai hệ thống 
bảo trợ trẻ em. Tuy nhiên, những thông tin cần thiết để phát triển một hệ thống bảo trợ trẻ em không 
thuộc phạm vi Sách hướng dẫn này, nên ở đây chỉ đề cập vấn đề một cách vắn tắt.

4.1 Bảo toàn gia đình 

một trong những nghĩa vụ của các nước là phải ngăn chặn tình trạng trẻ em bị đưa vào hệ thống 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em khi không cần thiết. các nước phải nghiên cứu các nguyên nhân đổ 
vỡ gia đình, nhằm phát triển chiến lược phòng tránh tình trạng gia đình phải nhờ cậy đến các 
dịch vụ bảo trợ. người ta dễ nhận thấy, ở nhiều nước, tình trạng đói nghèo và khó khăn về tài 
chính là những nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ gia đình. cũng có một số yếu tố khác làm cho 
tình hình thêm phức tạp, nhất là tình trạng bạo lực gia đình, lạm dụng các chất độc hại, các yếu 
tố văn hóa và xã hội389.   

cần phải đặc biệt quan tâm đến các gia đình và các cộng đồng dễ có nguy cơ bị bóc lột hoặc tan 
vỡ gia đình390. các dân tộc thiểu số và các cộng đồng thổ dân là những đối tượng gặp nhiều khó 
khăn về tài chính và dễ bị phân biệt đối xử nhất. đôi khi họ ít được pháp luật bảo vệ hoặc bị chính 
quyền địa phương ngược đãi. vì vậy, họ dễ bị xúi giục và gặp nhiều nguy cơ bị bắt cóc, trở thành 
nạn nhân buôn bán trẻ em và tham nhũng. 

nghèo đói và khó khăn về tài chính cũng làm cho các gia đình dễ rơi vào tình trạng bị bóc lột. 
nếu một gia đình đông con gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, cha mẹ có thể phải cho con 
đi làm con nuôi để được trả một khoản tiền.

vì những lý do này mà những cố gắng trong lĩnh vực bảo toàn gia đình cần phải tập trung vào các 
chương trình thực sự hỗ trợ cho các gia đình đang gặp khủng hoảng. có các đạo luật quy định 
về quyền của cha mẹ chưa đủ và kinh nghiệm cho thấy rằng sự giúp đỡ về vật chất và/hoặc tài 
chính cho các gia đình đang trong tình cảnh khốn khó thường có tác dụng tốt hơn nhiều.

4.2 Tái đoàn tụ gia đình        

chừng nào còn có thể được, thì các nước nên cố gắng đưa những trẻ em đã bị tách khỏi gia đình 
trở về với gia đình của các em. nhờ các chương trình hỗ trợ tương tự như các chương trình bảo 
toàn gia đình, các gia đình có thể ổn định trở lại và quyết định nhận lại con đã giao nuôi dưỡng 
tạm thời391.

nếu không thể tiếp tục duy trì trẻ em tại gia đình gốc, cũng có thể giao trẻ em cho một gia đình họ 
hàng của trẻ em nuôi dưỡng. Biện pháp này có thể là giải pháp thích hợp và tốt hơn trong nhiều 
trường hợp, nhất là những trường hợp cha mẹ trẻ em bị chết hoặc bị tàn tật. việc cố gắng tìm 
cách giao trẻ em cho gia đình họ hàng nuôi dưỡng cũng phải tiến hành một cách thận trọng và 
vấn đề chính cần luôn quan tâm hàng đầu là lợi ích tốt nhất của từng trẻ em.

việc tìm gia đình họ hàng để giao chăm sóc trẻ em không được kéo dài vô ích thời gian chờ đợi 
để đưa các em vào trung tâm chăm sóc. điều quan trọng là cần tôn trọng các thời hạn vì lợi ích 
của trẻ em.

389 Xem h. van loon, chú thićh 377, trang 235.
390 Xem Ấn độ; gita ramaswamy & Bhangya Bhukya, The lambadas: a community Besieged, unicef, 4-5 (2001)
391 Xem  haji Sayid Bukenya, “hội thảo về chính sách trẻ em và tăng cường chiến lược chăm sóc tại cộng đồng đối với những trẻ em dễ bị 
tổn thương, kinh nghiệm của uganda”, 2001, có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ xã hội quốc tế, tại geneve, để được cung cấp tài liệu hội 
thảo này.
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khi triển khai các biện pháp thi hành công ước, nước ký kết phải chú ý đến các giai đoạn cần 
thiết để tìm kiếm gia đình họ hàng của trẻ em và thời hạn cần thiết để tiến hành thủ tục này. cũng 
cần phải bảo đảm việc lấy ý kiến của cha mẹ của trẻ em, và đặc biệt là trường hợp cha mẹ trẻ 
em phản đối việc giao cho gia đình họ hàng nuôi dưỡng vì lý do có bạo hành gia đình hoặc tình 
trạng nghiện ngập.

các nước ký kết cũng phải đảm bảo rằng những người tham gia tư vấn cho cha mẹ về các phương 
án giao nuôi dưỡng trẻ em là những người có đạo đức thanh liêm và không bị xui khiến về tài chính 
để động viên cha mẹ giao trẻ em cho người không có quan hệ họ hàng nuôi dưỡng.

4.3 Phát triển các chương trình bảo toàn gia đình

danh mục dưới đây miêu tả vắn tắt các loại hình chương trình bảo toàn gia đình của một số 
nước. đây không phải là danh sách đầy đủ, mà chỉ mang tính chất gợi ý để thảo luận về các loại 
chương trình có thể triển khai để bào toàn gia đình.  các tổ chức dịch vụ xã hội có thể cung cấp 
thông tin về việc triển khai thực hiện các chương trình này392.

Trợ cấp cho các gia đình có thu nhập thấp: mức thu nhập và biểu hiện đói nghèo thường là 
những tiêu chí để được xét trợ cấp gia đình. các nước thường cấp một khoản trợ cấp nhỏ cho 
những gia đình có thu nhập dưới một ngưỡng nhất định để giúp họ nuôi con. 

Tư vấn: có thể triển khai các chương trình tư vấn và giúp đỡ các gia đình đang cần phải có một 
quyết định cụ thể, chẳng hạn để giúp một gia đình quyết định xem có thay đổi được tình trạng 
hiện nay để có thể tiếp tục nuôi con không, hay phải xem xét xem có khả năng nhờ gia đình họ 
hàng chăm sóc không.

giúp đỡ trong trường hợp có bạo lực gia đình: có thể có các chương trình hỗ trợ gia đình, 
trong trường hợp bạo lực hoặc lạm dụng thể xác của thành viên gia điǹh hoặc thành viên khác 
trong gia đình, như là: bố trí nơi ở tạm thời, tư vấn, hay tiến hành các hoạt động tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho công chúng.

giúp đỡ gia đình người nghiện ngập: các chương trình giúp đỡ gia đình người nghiện rượu 
hoặc nghiện ma túy, có thể bằng các chương trình cai nghiện, tái hòa nhập, phòng ngừa hoặc 
giúp đỡ về sức khỏe tâm thần. 

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ mang thai: có thể cung cấp dịch vụ gần nhà để hỗ trợ phụ nữ mang 
thai, sinh đẻ hoặc sau khi sinh con, thử thai miễn phí, cấp quần áo cho bà mẹ hoặc cho trẻ em, 
tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ những trường hợp nạo, phá thai, truyền thông về những triệu chứng 
có biểu hiện mang thai, sự phát triển của thai nhi và lựa chọn mang thai.

giúp đỡ nơi ở tạm thời: có thể trợ cấp tiền để thuê nhà ở tạm thời, bố trí tạm thời ở nhà ở xã 
hội hoặc nơi tạm trú khẩn cấp.

Tài trợ giáo dục: có những chương trình trợ cấp tài chính, cấp học bổng hoặc cho vay để giúp 
các gia đình trang trải các chi phí liên quan đến giáo dục con cái.  

Trợ cấp nuôi dưỡng tạm thời: có những chương trình cấp phát lương thực, thực phẩm định kỳ 
hoặc đột xuất cho những gia đình có thu nhập thấp để tạm thời giúp đỡ họ. những chương trình 
này được coi là giải pháp sau cùng nhằm mục đích hỗ trợ cho các gia đình có nhu cầu về lương 
thực cấp thiết và trong thời gian ngắn.

392 chẳng hạn như Trung tâm dịch vụ xã hội quốc tế, geneve, Thụy sỹ; xem <www.iss-ssi.org>. 
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cung cấp dịch vụ y tế và phục hồi chức năng: có thể cung cấp các dịch vụ y tế hoặc phục hồi 
chức năng cho trẻ em cũng như người lớn bị khuyết tật hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau 
khi bị bệnh.

cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ/Phát triển doanh nghiệp: có những chương trình cấp 
tín dụng cho doanh nghiệp để khuyến khích các gia đình có thu nhập thấp khởi nghiệp bằng một 
doanh nghiệp nhỏ để có thể giúp đỡ gia đình sau này.

4.4 cung cấp dịch vụ 

một khi đã xác định được các dịch vụ cần cung cấp cho các gia đình, nhà nước phải chỉ định đơn vị 
cung cấp các dịch vụ này, cơ chế cung cấp dịch vụ và phương thức tài trợ cho các dịch vụ này. 

một đơn vị công lập duy nhất có thể cung cấp dịch vụ bảo toàn và tái đoàn tụ gia đình, đồng thời 
giám sát việc đưa trẻ em vào hệ thống bảo trợ xã hội, trong trường hợp cần thiết. Ở nhiều nước, 
các dịch vụ bảo trợ trẻ em được chính phủ cấp tài chính. đổi lại, cơ quan bảo trợ trẻ em cung cấp 
mọi dịch vụ cần thiết cho các gia đình gặp hoàn cảnh khốn khó, như vậy thường tránh được việc 
phải quyết định về việc giao nhận nuôi dưỡng trẻ em. 

Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực thì các chương trình này sẽ hoạt động tốt. khó có thể triển 
khai được một hệ thống như vậy, bởi vì cần phải có nguồn tài chính vững chắc và sự ủng hộ của 
chính phủ. Ở nhiều nước, thiết lập một hệ thống như vậy vượt quá khả năng trước mắt của họ. 
Trong quá trình xem xét cải cách dài hạn, các nước phải tìm cách thiết lập ngay các cơ chế bảo 
vệ trẻ em ít tốn kém hơn và áp dụng các biện pháp tạm thời.

4.5 Sử dụng các nguồn lực khác

khi không có các chương trình tập trung ở cấp trung ương, các nước có thể có các chương trình 
khác hỗ trợ cho một số loại dân cư nhất định. các chương trình này có thể do các cơ quan y tế, 
bảo trợ xã hội, phát triển kinh tế hay tổ chức cựu chiến binh quản lý. các gia đình gặp cảnh khốn 
khó có thể được hướng dẫn đến các chương trình khác để được hỗ trợ. mặc dù có thể phải mở 
rộng hoặc sửa đổi, bổ sung các chương trình này, thì cũng vẫn nên làm để hỗ trợ cho các gia 
đình gặp khó khăn mà nếu không được giúp đỡ thì họ chỉ còn một cách là phải gửi con vào trung 
tâm nuôi dưỡng.      

4.6 các thỏa thuận hợp tác 

các nước có thể hướng các gia đình đến các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế đang 
triển khai (không cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em hoặc nuôi con nuôi), trong một 
giai đoạn nhất định và khi các chương trình này cũng phát triển đến mức có thể áp dụng cho một 
số lượng lớn các gia đình. chẳng hạn, có thể có các tổ chức phi chính phủ cấp tín dụng cho các 
gia đình để họ thành lập doanh nghiệp nhỏ nhằm cải thiện tình hình kinh tế gia đình, hoặc có các 
tổ chức cứu trợ có trợ cấp nuôi dưỡng hoặc trợ cấp nhà ở, cũng như các chương trình cung cấp 
các dịch vụ y tế và phẫu thuật cho người nghèo.

để có thể đưa các sáng kiến này vào nội dung đề án triển khai thi hành công ước, các nước có 
thể đàm phán các thỏa thuận hợp tác chính thức với các tổ chức phi chính phủ để họ cung cấp 
các dịch vụ này. Thỏa thuận hợp tác kiểu này, nếu không là lý tưởng, thì ít ra cũng giúp các nước 
xác định được các chương trình bảo toàn gia đình trong ngắn hạn. các biện pháp tài trợ này 
không bao giờ có thể giải quyết được tình hình trong dài hạn và sẽ có nhiều rủi ro khi dựa vào 
nguồn tài trợ từ bên ngoài vì sẽ ít tạo được sự an tâm và bảo đảm đối với các nước khác. Tuy 
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nhiên, đó cũng là những biện pháp tạm thời trong trường hợp các thỏa thuận hợp tác này là bộ 
phận cấu thành của đề án triển khai thi hành công ước.              

4.7 Sử dụng các tổ chức được cấp phép

một số nước sử dụng dịch vụ của các tổ chức con nuôi tư nhân và các trại trẻ mồ côi trong lĩnh 
vực bảo toàn và tái đoàn tụ gia đình. làm như vậy cũng có một số mặt lợi nhất là khi các tổ chức 
tư nhân thường có nguồn tài chính cần thiết và có đội ngũ nhân viên có trình độ và kinh nghiệm 
trong lĩnh vực dịch vụ xã hội để triển khai các chương trình này. 

các chương trình này sẽ rất thành công khi có sự giám sát chặt chẽ từ phía các cơ quan nhà 
nước để đảm bảo đã có những cố gắng đích thực để bảo toàn gia đình và có những biện pháp 
bảo đảm cần thiết. có nguy cơ tiềm ẩn xung đột lợi ích giữa việc bảo toàn gia đình và việc cung 
cấp dịch vụ cho nhận con nuôi quốc tế. một số nước có sự phân biệt giữa việc quyết định cần 
cung cấp dịch vụ gì và ai cung cấp với việc trực tiếp cung cấp dịch vụ. người ta đã ghi nhận được 
rằng ở những nước có các chương trình bảo toàn gia đình hiệu quả nhất là những nước sử dụng 
một số lượng nhỏ các tổ chức cung cấp dịch vụ này đồng thời có kiểm tra, giám sát chặt chẽ. có 
thể sẽ khó khăn đối với nhiều nước trong việc giám sát một số lượng quá lớn các tổ chức cung 
cấp dịch vụ.
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5. KhUYẾn nghỊ VỀ VIỆc áP dỤng cÔng ước ĐốI VớI TRẺ EM TỊ nẠn 
(ThÔng QUA ngÀY 21/10/1994)

Theo quyết định của khóa họp thứ 17 của hội nghị la hay về tư pháp quốc tế, diễn ra từ ngày 
10 đến ngày 29 tháng 5 năm 1993, về việc triệu tập một khóa họp đặc biệt để xem xét các vấn 
đề cụ thể về việc áp dụng Công ước ngày 29/5/1993 về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực 
Nuôi con nuôi Quốc tế đối với trẻ em tị nạn và trẻ em khác có di chuyển quốc tế. 

khóa họp đặc biệt diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 1994, tại la hay, trên cơ sở tham vấn 
ý kiến của cao ủy liên hiệp quốc về người tị nạn,

đã thông qua khuyến nghị sau:

KhUYẾn nghỊ 

Xét thấy Công ước về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế đã được ký 
kết tại la hay, ngày 29 tháng 5 năm 1993;

Xét thấy, trong khi áp dụng công ước này đối với trẻ em tị nạn và trẻ em phải di chuyển quốc tế 
do có những biến động xảy ra ở đất nước các em, cần phải xem xét hoàn cảnh đặc biệt dễ tổn 
thương của các em;

nhắc lại rằng, căn cứ nội dung lời nói đầu của công ước, mỗi nước phải ưu tiên thực hiện các 
biện pháp thích hợp để tiếp tục duy trì trẻ em trong gia đình gốc và rằng biện pháp nuôi con nuôi 
quốc tế có thể có lợi là tìm cho trẻ em một gia đình ổn định ở nước ngoài đối với trường hợp 
không tìm được gia đình thích hợp cho em ở trong nước;

hội nghị la hay về tư pháp quốc tế khuyến nghị các nước thành viên hoặc sẽ trở thành thành 
viên công ước thực hiện các nguyên tắc sau trong quá trình áp dụng công ước đối với trẻ em tị 
nạn và trẻ em phải di chuyển quốc tế do có những biến động xảy ra ở đất nước các em:

1 - để áp dụng khoản 1, điều 2 của công ước, nước ký kết không được phân biệt đối xử trong 
việc xác định nơi thường trú của những trẻ em này trên lãnh thổ nước mình.

đối với những trẻ em này, nước gốc quy định tại khoản 1, điều 2 của công ước là nước nơi trẻ 
em cư trú sau khi đã di chuyển.

2 - các cơ quan có thẩm quyền của nước nơi trẻ em đã di chuyển đến phải đặc biệt chú ý để 
đảm bảo rằng:

a) Trước khi bắt đầu thủ tục nuôi con nuôi quốc tế,

- đã thực hiện mọi biện pháp thích hợp để tìm lại cha mẹ của trẻ em hoặc các thành viên trong gia 
đình của trẻ em và tái đoàn tụ trẻ em với gia đình, khi trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và gia đình; và 

- không thể hoặc không nên đưa trẻ em về nước để đoàn tụ gia đình vì rằng ở đó trẻ em có thể 
không được chăm sóc cần thiết hoặc không được bảo vệ thỏa đáng;

b) chỉ giải quyết cho làm con nuôi quốc tế nếu

- đã có những ý kiến đồng ý theo quy định tại khoản c, điều 4 của công ước; và

- Tùy theo hoàn cảnh cụ thể và trong khả năng có thể vẫn đã tập hợp được các thông tin về căn 
cước của trẻ em, điều kiện cho làm con nuôi, môi trường xã hội, lai lịch gia đình và bản thân, tiền 
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sử sức khỏe của bản thân và gia đình, điều kiện giáo dục, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo và văn 
hóa, cũng như các nhu cầu đặc biệt khác của trẻ em. 

để thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm a và b, các cơ quan có thẩm quyền trên có thể tìm 
kiếm thông tin qua các tổ chức quốc tế và trong nước, đặc biệt là cao ủy liên hiệp quốc về 
người tị nạn, và đề nghị họ hợp tác, nếu thấy cần thiết.                

3 - các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo không gây phương hại cho những người còn ở trong 
nước của trẻ em, nhất là các thành viên gia đình, khi tìm kiếm và lưu giữ thông tin nói tại điểm 2 
trên đây, cũng như giữ bảo mật thông tin theo quy định của công ước.

4 - các nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cao ủy liên hiệp quốc về người tị nạn, hoàn thành 
sứ mệnh bảo vệ người tị nạn, đối với những trẻ em nói tại khuyến nghị này.

hội nghị la hay cũng khuyến nghị các nước thành viên áp dụng các nguyên tắc này và các 
nguyên tắc quy định tại công ước để giải quyết các trường hợp nuôi con nuôi có xác lập quan hệ 
cha mẹ và con giữa một cặp vợ chồng hoặc một người độc thân thường trú ở nước mình và một 
trẻ em tị nạn hoặc một trẻ em đã di chuyển quốc tế đến nước mình.
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gIớI ThIỆU VÀ gIẢI ThÍch

Thực hiện khuyến nghị của khóa họp đặc biệt năm 2000393, Ban Thường trực đã chuẩn bị một 
biểu mẫu chuẩn để điền thông tin về các thực thể ở từng nước thực hiện từng chức năng quy 
định trong công ước394. mẫu này áp dụng chung cho cả nước gốc và nước nhận và có dành một 
vị trí để từng nước điền và cập nhật tên và địa chỉ của các cơ quan Trung ương, cơ quan công 
quyền, tòa án, tổ chức được cấp phép và người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không 
thông qua thủ tục cấp phép).

Biểu đồ tổ chức có thể được sử dụng vào nhiều mục đích, chẳng hạn như:

• cung cấp danh mục tóm tắt về tất cả các chức năng và trách nhiệm của nước nhận và 
nước gốc;

• Tài liệu hướng dẫn kèm theo danh mục tất cả loại cơ quan, tổ chức được công ước cho 
phép thực hiện các chức năng này;

• Bản thông tin vắn tắt về tình hình của các nước thành viên nhằm thông tin cho các nước 
khác.

cũng giống như danh mục tóm tắt các nội dung cần đưa vào luật nội dung hoặc thủ tục triển 
khai thi hành công ước của các nước muốn gia nhập hoặc phê chuẩn công ước, biểu đồ tổ 
chức phải được xem đồng thời với danh mục năm 1994 (xem Phụ lục 8). Biểu đồ tổ chức bổ 
sung sẽ rất hữu ích đối với các nước khác khi xem đồng thời Bản thông tin bổ sung về nước 
thành viên. mối liên hệ giữa các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền ở từng nước thành viên có 
thể sẽ được trình bày trong một tài liệu riêng. 

các biểu đồ tổ chức bổ sung có thể truy cập tại trang thông tin internet của hội nghị la hay tại 
địa chỉ <www.hcch.net>, mục “nuôi con nuôi quốc tế” - “Thông tin nước thành viên” và “Biểu 
đồ tổ chức”.

393 Xem đoạn 25 của cuốn sách hướng dẫn này và Báo cáo của khóa họp đặc biệt này, chú thích số 14 ở trên.
394 Xem Báo cáo khóa họp đặc biệt năm 2000, chú thích số 14 ở trên, trang 41, đoạn 1 và 2.
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TỔ chỨc VÀ chỨc nĂng TROng KhUÔn KhỔ cÔng ước LA hAY nĂM 
1993 VỀ nUÔI cOn nUÔI QUốc TẾ

nước:..........................................................................................................................................

đề nghị đánh dấu vào ô (các ô) tương ứng chỉ rõ tổ chức nào thực hiện chức năng này. các 
nước chỉ là nước gốc thì chỉ cần điền vào phần a; các nước chỉ là nước nhận chỉ cần điền vào 
phần B; các nước vừa là nước nhận đồng thời cũng là nước gốc phải điền đủ cả hai phần a và 
B. Tất cả các nước đều phải đảm bảo cung cấp cho Ban Thường trực các thông tin yêu cầu ở 
phần c, và các thông tin cập nhật trong trường hợp có thay đổi cần cập nhật.

(acn) cơ quan Trung ương quốc gia

(acr) cơ quan Trung ương vùng

(aP) cơ quan công quyền

(cT) Tòa án

(oan) Tổ chức trong nước được cấp phép hoạt động nuôi con nuôi

(oaE) Tổ chức nước ngoài được cấp phép hoạt động nuôi con nuôi

(Pan) người trong nước được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp 
phép)   

(PaE) người nước ngoài được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp 
phép)

(Eia) Thực thể độc lập phụ trách việc cấp phép, do cơ quan Trung ương bổ nhiệm.
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Phần A: nước gốc
Điều nhiệm vụ cơ quan chịu 

trách nhiệm

4 a) Xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi □ acn   □ acr
□ aP      □ cT

4 b) Xác nhận đã xem xét hết các khả năng giao nhận chăm sóc ở 
trong nước  

□ acn   □ acr
□ aP      □ cT

4 b) Xác nhận rằng việc nuôi con nuôi quốc tế đáp ứng lợi ích tốt 
nhất của trẻ em

□ acn   □ aP
□ acr   □ cT

 4 c);
16(1) c)

đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đã có được những 
sự tư vấn cần thiết; rằng đã có ý kiến đồng ý; rằng ý kiến đồng 
ý là hoàn toàn tự nguyện; rằng ý kiến đồng ý chỉ được đưa ra 
sau khi trẻ em đã sinh

□ acn   □ aP
□ acr   □ cT

4 d) đảm bảo rằng trẻ em đã được tư vấn và được hỏi ý kiến, trong 
trường hợp cần thiết

□ acn   □ aP
□ acr   □ cT

8 Thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa việc 
thu lợi bất chính

□ acn   □ aP
□ acr   □ cT

9 a); 30 lưu trữ hồ sơ và thông tin về nuôi con nuôi; chịu trách nhiệm 
cung cấp thông tin cho trẻ em trong trường hợp cần thiết  

□ acn   □ aP
□ oan   □ cT 
□ acr    □ oaE

9 b) Tạo điều kiện thuận lợi, theo dõi và thúc đẩy thủ tục để cho 
nhận con nuôi

□ acn   □ acr
□ aP      □ cT
□ oan   □ oaE

9 c) khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn về cho nhận con 
nuôi và theo dõi tình hình phát triển của con nuôi

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

9 d) cung cấp cho các cơ quan Trung ương các báo cáo đánh giá 
chung về kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

9 e) Phúc đáp, trong phạm vi pháp luật nước mình cho phép, các 
yêu cầu cung cấp thông tin, có ghi rõ lý do, của các cơ quan 
Trung ương hoặc cơ quan công quyền khác về một trường hợp 
con nuôi cụ thể

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT

10;11 cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức và đảm bảo rằng các 
tổ chức được cấp phép hoạt động đáp ứng các điều kiện quy 
định của công ước và của nước mình 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ Eia

12 cho phép các tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại nước 
mình 

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT

16(1) a) chuẩn bị báo cáo về trẻ em □ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE
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16(1) a); 
22(5)

giám sát việc chuẩn bị báo cáo của những người được phép tham 
gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép)

□ acn   □ acr
□ aP      □ cT
□ oan   □ oaE

16(1) b) 
d);

Xác định, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hoàn cảnh của trẻ em và 
đảm đảm bảo ý kiến đồng ý đã đạt được một cách phù hợp, và 
rằng việc ghép trẻ là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em

□ acn   □ acr
□ aP      □ cT
□ oan   □ oaE
□ Pan    □ PaE

16(2) chuyển các báo cáo và hồ sơ, tài liệu cho nước nhận □ acn   □ acr
□ aP      □ cT
□ oan   □ oaE
□ Pan    □ PaE

17 a) đảm bảo rằng cha mẹ nuôi tương lai chấp thuận trẻ em đã giới 
thiệu cho họ

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

17 c) đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi □ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

18 Thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để trẻ em được phép 
xuất cảnh nước gốc

□ acn    □ acr
□ a         □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan    □ PaE

19(2) đảm bảo việc di chuyển trẻ em tuyệt đối an toàn và trong các 
điều kiện phù hợp 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan    □ PaE

19(3) Trả lại các báo cáo nếu không di chuyển trẻ em □ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan    □ PaE

20 cung cấp thông tin về quy trình cho nhận con nuôi cho cơ quan 
Trung ương của nước nhận

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

21 Tham vấn cơ quan Trung ương hoặc tổ chức khác của nước 
nhận trong trường hợp ghép trẻ thất bại và xem có cần thiết 
phải giới thiệu trẻ em cho gia đình khác không

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

23 Xác nhận việc nuôi con nuôi đã được thực hiện theo đúng quy định 
của công ước (nếu thủ tục nuôi con nuôi hoàn tất tại nước gốc)

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT

24 có quyền từ chối việc cho nhận con nuôi nếu việc cho nhận con 
nuôi rõ ràng vi phạm trật tự công của nước mình 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
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29 đảm bảo rằng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa cha mẹ 
nuôi tương lai với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng trẻ em, 
chừng nào các quy định tại các điều 4 a) và 5 a) không được 
tôn trọng theo quy định của pháp luật của nước mình

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT

32 đảm bảo rằng không ai được hưởng lợi bất chính và rằng 
những người cung cấp dịch vụ không nhận thù lao cao bất hợp 
lý so với những  dịch vụ họ đã cung cấp     

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT

Phần B: nước nhận

Điều nhiệm vụ cơ quan chịu 
trách nhiệm

5 a) Xác định cha mẹ nuôi đủ điều kiện nhận con nuôi □ acn    □ acr
□ aP       □ cT

5 b) đảm bảo cha mẹ nuôi tương lai đã được tư vấn đầy đủ □ acn    □ acr
□ aP       □ cT

5 c) Xác nhận trẻ em được hoặc sẽ được phép nhập cảnh và 
thường trú tại nước này 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT

8 Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa việc thu lợi 
bất chính

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT

9 a); 30 lưu trữ hồ sơ và thông tin liên quan đến việc nuôi con nuôi; 
đảm bảo việc cung cấp thông tin cho trẻ em trong trường hợp 
cần thiết 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

9 b) Tạo điều kiện thuận lợi, theo dõi và thúc đẩy thủ tục cho nhận 
con nuôi

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

9 d) cung cấp cho các cơ quan Trung ương các báo cáo đánh giá 
chung về kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

9 e) Phúc đáp, trong phạm vi cho phép của pháp luật nước mình, 
các yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan Trung ương 
khác hoặc các cơ quan công quyền về một trường hợp con 
nuôi cụ thể

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

10;
11

cấp phép hoạt động cho các tổ chức và đảm bảo rằng các tổ 
chức được cấp phép hoạt động đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
quy định của công ước và của nước mình 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ Eia

12 cho phép các tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại nước 
mình

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT

14 Tiếp nhận  đơn và hồ sơ của cha mẹ nuôi tương lai  □ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

15  chuẩn bị báo cáo về cha mẹ nuôi tương lai và chuyển cho 
nước gốc

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE
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15(1); 
22(5)

giám sát việc chuẩn bị báo cáo của các cá nhân được phép 
tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp 
phép) 

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE

15(2) chuyển các báo cáo cho nước gốc □ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

16(2) Tiếp nhận báo cáo về trẻ em, bằng chứng về sự đồng ý của 
những người liên quan và lý do khuyến nghị ghép trẻ em với 
cha mẹ nuôi tương lai 

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

17 a) b) chấp thuận quyết định của nước gốc về việc ghép trẻ em với 
cha mẹ nuôi tương lai nếu pháp luật đòi hỏi hoặc trong trường 
hợp cần thiết; thông báo cho nước gốc về việc cha mẹ nuôi 
tương lai đồng ý nhận trẻ em đã giới thiệu cho họ

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

17 c) đồng ý cho tiếp tục hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi □ acn    □ acr
□ aP       □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

 18 Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để trẻ em được phép nhập 
cảnh và thường trú tại nước nhận 

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

19(2) đảm bảo việc di chuyển trẻ em tuyệt đối an toàn và trong điều 
kiện phù hợp  

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

19(3) Trả lại các báo cáo nếu không di chuyển được trẻ em □ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

20 cung cấp thông tin về tình hình tiến triển của việc nuôi con nuôi 
cho cơ quan Trung ương của nước gốc

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

21 Bảo vệ trẻ em, quyết định biện pháp giao nhận nuôi dưỡng tạm 
thời mới, tham vấn cơ quan Trung ương hoặc mọi cơ quan, tổ 
chức khác của nước gốc trong trường hợp giao nhận nuôi con 
nuôi thất bại và xem xét có cần giao cho gia đình khác nhận trẻ 
em làm con nuôi không 

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT
□ oan    □ oaE
□ Pan     □ PaE

23 Xác nhận rằng việc cho nhận nuôi con nuôi đã được thực hiện 
theo đúng các quy định của công ước (nếu việc cho nhận con 
nuôi hoàn tất ở nước nhận)  

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT
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24 có quyền từ chối việc nuôi con nuôi nếu việc cho nhận con nuôi 
trái với trật tự công của nước mình

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT

29 đảm bảo rằng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa cha mẹ 
nuôi tương lai với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng trẻ em, 
chừng nào mà các quy định tại điều 4 a) và 5 a) không được 
đáp ứng theo quy định của pháp luật nước mình 

□ acn    □ acr
□ aP      □ cT

32 đảm bảo rằng không ai được hưởng lợi bất chính và rằng 
những người cung cấp dịch vụ không nhận thù lao cao bất hợp 
lý so với những dịch vụ họ đã cung cấp

□ acn    □ acr
□ aP       □ cT

Phần C: Danh mục tên và địa chỉ của cơ quan chịu trách nhiệm

đề nghị ghi đầy đủ tên và địa chỉ của tất cả các tổ chức và cá nhân liên quan dưới đây. có thể bổ 
sung danh mục đính kèm nếu thấy cần thiết.

cơ quan Trung ương
các cơ quan Trung ương vùng
cơ quan công quyền/tòa án
Tổ chức được cấp phép hoạt động 
người được phép tham gia thủ tục nuôi con nuôi (không thông qua thủ tục cấp phép)

đề nghị ghi rõ tên và địa chỉ của cá nhân hay cơ quan đã điền mẫu này. 
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PhỤ LỤc 7

các BIỂU MẫU KhUYẾn nghỊ
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MẫU KhUYẾn nghỊ gIẤY ĐỒng Ý chO TRẺ EM LÀM cOn nUÔI

Công ước La Hay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Nuôi 
con nuôi Quốc tế

i. Thể hiện Ý kiến đỒng Ý

đề nghị đọc kỹ những nội dung dưới đây trước khi điền vào. chỉ ký tên khi ông/bà đã hiểu đầy đủ 
mọi nội dung. ông/bà có quyền yêu cầu được tư vấn hoặc thông tin cần biết về hệ quả của ý kiến 
đồng ý của mình. ông/bà có quyền, nếu muốn như vậy, nhận một bản sao tài liệu này.

ông/bà đã không nhận bất kỳ khoản tiền hay khoản bồi thường nào để cho ý kiến đồng ý về việc 
cho trẻ em làm con nuôi.

Tôi, ký tên dưới đây:

họ:………………………………

Tên:……………………………..

ngày sinh: ngày….tháng…….năm………

nơi thường trú……………………………

mẹ [ ] cha [ ] đại diện theo pháp luật [ ] của trẻ em:

họ:………………………………………….

Tên:…………………………………………

giới tính: nam [ ] nữ [ ]

ngày sinh: ngày….tháng…….năm………

nơi sinh:………………………………….

nơi thường trú……………………………

tuyên bố như sau:

1. Tôi tự nguyện đồng ý, không bị đe doạ hoặc ép buộc, cho trẻ em này làm con nuôi.

2. Tôi ý thức được rằng, con của tôi (trẻ em này) có thể được một cặp vợ chồng hoặc một cá nhân 
cư trú ở người nước ngoài nhận làm con nuôi.

3. Tôi ý thức được rằng, việc nhận trẻ em này làm con nuôi sẽ có hệ quả xác lập quan hệ cha mẹ 
và con với cha (mẹ) nuôi.

4. Tôi đồng ý với việc cho làm con nuôi sẽ chấm dứt quan hệ cha mẹ và con giữa trẻ em và cha, 
mẹ của trẻ em.

5. Tôi đã được thông báo rằng mình có thể rút lại sự đồng ý của tôi cho đến ngày……và sau ngày 
đó, sự đồng ý của tôi sẽ không thể bị hủy bỏ.

Tôi tuyên bố rằng tôi đã hiểu đầy đủ nội dung và ý nghĩa của những điều trên đây.

làm tại……vào ngày……….
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ký tên hoặc điểm chỉ:

ii. Tuyên Bố cỦa ngưỜi làm chỨng (trong trường hợp pháp luật yêu cầu, ví dụ trong 
trường hợp người mù chữ hoặc khuyết tật)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

iii. chỨng nhẬn cỦa cƠ quan cÓ ThẨm quyền lẤy Ý kiến  đỒng Ý

Tên cơ quan:………………………………………

chức danh hoặc chức vụ:…………………………………….

Tôi xác nhận rằng người (và những người làm chứng) nói trên đã hiện diện trước mặt tôi và đã 
ký tên vào văn bản này trước sự hiện diện của tôi.

làm tại………..ngày………….

ký tên/đóng dấu:
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MẫU KhUYẾn nghỊ

gIẤY chỨng nhẬn VIỆc nUÔI cOn nUÔI QUốc TẾ PhÙ hỢP cÔng ước  

Điều 23 của Công ước La Hay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong 
lĩnh vực Nuôi con nuôi Quốc tế

1. cơ quan có thẩm quyền ký tên dưới đây:

(Tên và địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền của nước diễn ra việc nhận con nuôi)

……………………………………………………………………………………………………………….
............………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....

2. nay xác nhận rằng trẻ em:

họ:………………………………………………………………..............................................…………

Tên:…………………………………………………............................................………………………

giới tính: nam [ ]  nữ [ ]

ngày sinh: ngày……………..tháng……......…….năm…………....……

nơi sinh:………………………………………………………………….....

nơi thường trú:…………………………………………………………….

3. đã được nhận làm con nuôi theo quyết định của cơ quan sau đây:

…………………………………………………………………………….............................................…

ngày ra quyết định:………………………………………………….......................................…………

quyết định có hiệu lực kể từ ngày :………………….................................................……………….

(Trường hợp việc cho nhận con nuôi được thực hiện theo cách khác mà không phải theo quyết 
định của một cơ quan có thẩm quyền thì phải ghi rõ những chi tiết liên quan)

4. Bởi những cá nhân sau đây:

a) họ của cha nuôi:………………………………………................................................……………..

Tên của cha nuôi:……………………………………………………………..

ngày sinh: ngày……………..tháng…………………năm……………...…..

nơi sinh:……………………………………………………………………

nơi thường trú tại thời điểm nhận con nuôi………………………………..

b) họ của mẹ nuôi:……………………………………………………..

Tên của mẹ nuôi:………………………………………………………………..

ngày sinh: ngày……………..tháng…………………năm………………..

nơi sinh:……………………………………………………………………
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nơi thường trú tại thời điểm nhận con nuôi………………………………..

5. cơ quan ký tên dưới đây xác nhận rằng, việc nhận con nuôi đã được thực hiện theo đúng công 
ước và đã có sự đồng ý theo quy định tại điều 17 khoản c của:

a) Tên và địa chỉ của cơ quan Trung ương(1) của nước gốc:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ngày đồng ý:……………………………………………….

b) Tên và địa chỉ của cơ quan Trung ương(1) của nước nhận:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ngày đồng ý:……………………………………………….

6. [  ] việc cho làm con nuôi có hệ quả chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ và con trước 
đây.

[  ] việc cho làm con nuôi không có hệ quả chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ và con 
trước đây.

làm tại……………………., ngày……………………………

ký tên/đóng dấu

(1) hoặc cơ quan công quyền, tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền theo điều 22(1) hoặc 22(2) 
của công ước.
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MẫU BáO cáO SỨc KhỎE cỦA TRẺ EM

Dùng cho Nước ký kết Công ước La Hay về nuôi con nuôi quốc tế

Báo cáo này phải do một bác sỹ được phép lập.

hãy trả lời tất cả các câu hỏi.

nếu không có thông tin để trả lời câu hỏi thì nên viết là “không biết”.

họ tên trẻ em:

ngày sinh:

giới tính:

nơi sinh:

quốc tịch:

họ tên mẹ:

ngày sinh:

họ tên cha:

ngày sinh:

Tên của trung tâm hiện tại:                             ở đó từ: 

Trọng lượng khi sinh: ... kg.      Trọng lượng khi tiếp nhận:....  kg.

chiều cao khi sinh: …... cm.     chiều cao khi tiếp nhận: …. cm.

có mang thai và sinh bình thường không?

[  ] có     [  ] không    [  ] không biết

nơi trẻ em đã sống?

[  ] với mẹ                                                 từ........đến….

[  ] với họ hàng                                         từ........đến.…

[  ] trong cơ sở chăm sóc tư nhân            từ........đến….

[  ] trong trung tâm hoặc bệnh viện          từ….....đến.…

(hãy cho biết tên của các trung tâm liên quan)
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Trẻ em có bệnh nào trong quá khứ không?

(nếu có, hãy chỉ ra tuổi của trẻ em liên quan đến mỗi bệnh cũng như biến chứng)

[  ] có        [  ] không      [  ] không biết

nếu có:

các bệnh thông thường của trẻ em (ho gà, bệnh sởi, bệnh thủy đậu, bệnh sởi đức, bệnh 
quai bị)?

Bệnh lao?

chứng co giật?

các bệnh khác?

Phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm không?

Trẻ em đã được tiêm vắc xin phòng các bệnh sau:

[  ] có     [  ] không    [  ] không biết

nếu có:

Bệnh lao (B.c.g)?                   ngày tiêm:

Bệnh Bạch hầu?                       ngày tiêm:

Bệnh uốn ván?                         ngày tiêm:

ho gà?                                      ngày tiêm:

Bệnh Bại liệt?                           ngày tiêm:              ngày uống các loại vắc xin:

viêm gan a?                             ngày tiêm:

viêm gan B?                             ngày tiêm:

các vắc xin khác:                     ngày tiêm:

Trẻ em có được điều trị trong bệnh viện không?

[  ] có      [  ] không    [  ] không biết

nếu có, cho biết bệnh viện, tuổi của trẻ em, chẩn đoán và điều trị:

miêu tả, nếu có thể, sự phát triển về tinh thần, hành vi và những kỹ năng của trẻ em.

Thị giác

[  ] không biết

khi nào trẻ em có thể nhìn tập trung?

Thính giác

[  ] không biết

khi nào trẻ em có thể phản xạ và quay đầu sau 
khi nghe?

vận động

[  ] không biết

khi nào trẻ em có thể tự ngồi?

vận động đứng nếu có sự giúp đỡ?

đi không cần giúp đỡ?
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ngôn ngữ

[  ] không biết

Trẻ em đã bắt đầu nói bi bô khi nào?

nói được những từ đơn giản khi nảo?

nói được cả câu khi nào?

Tiếp xúc

[  ] không biết

Trẻ biết mỉm cười khi nào?

Phản ứng như thế nào với những người lạ?

giao tiếp như thế nào với những người lớn và 
các trẻ em khác?

Tình cảm

[  ] không biết

Trẻ em thể hiện cảm xúc (tức giận, lo lắng, thất 
vọng, vui vẻ) như thế nào?

Kiểm tra sức khỏe của trẻ em

ngày kiểm tra sức khỏe:

1. Trẻ em Trọng lượng:                  kg       ngày:

chiều cao:                      kg       ngày:

vòng đầu                        cm       ngày:

màu tóc:                                    màu mắt:                       màu da:

qua kiểm tra sức khỏe tổng thể, tôi thấy biểu hiện của bệnh, ảnh hưởng hoặc dị thường như sau:

ngày kiểm tra:

đầu (hình dạng hộp sọ, bệnh tràn dịch não, nhuyễn sọ)

miệng và họng (sứt môi hoặc hở vòm miệng, răng)

mắt (thị giác, lác mắt, nhiễm trùng)

Tai (nhiễm trùng, chảy mủ, giảm thính giác, dị dạng)

các cơ quan vùng ngực (tim, phổi)

Tuyến bạch huyết (viêm hạch)

Bụng (chứng thoát vị, gan, lá lách)

cơ quan sinh dục ( lỗ đái lệch thấp, tinh hoàn, bí tiểu)

cột xương sống (tật gù, chứng vẹo xương sống)

Tứ chi (chân, vẹo chân, chân vẹo vào trong, gót chân, hông, liệt nhẹ)

da (chàm bội nhiễm, nhiễm trùng, ký sinh)

các bệnh khác?

có triệu chứng nào về bệnh giang mai ở trẻ em không?

kết quả phán ứng bệnh giang mai (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm 
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có triệu chứng của bệnh lao không?

kết quả xét nghiệm bệnh lao (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm

có triệu chứng của bệnh viêm gan a không?

kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan a (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm

có triệu chứng của bệnh viêm gan B không?

kết quả xét nghiệm hBsag (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm

kết quả xét nghiệm phòng ngừa bệnh viêm gan B (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm

kết quả xét nghiệm hBeag (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm

kết quả xét nghiệm phòng ngừa hBe (ngày):

[  ] dương tính  [  ] Âm tính   [  ] không xét nghiệm

có triệu chứng của aidS không?

kết quả xét nghiệm hiv (ngày):

[  ] dương tính     [  ] Âm tính     [  ] không xét nghiệm

có triệu chứng của các bệnh truyền nhiễm khác không?

nước tiểu có chứa:

đường?

albunmin?

Phenylketone?

Phân (ỉa chảy, táo bón):

Xét nghiệm các vật ký sinh: 

[  ] dương tính (chỉ rõ)       [  ] Âm tính        [  ] không xét nghiệm

có bệnh thần kinh hoặc chậm phát triển của trẻ em không?

miêu tả về phát triển tinh thần, hành vi và các kỹ năng của trẻ em. điều này có giá trị để tư vấn 
cho cha mẹ tương lai.

có bình luận bổ sung nào không?

ký tên và đóng dấu của bác sĩ khám bệnh .............................................                                          
ngày .............................................
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MẫU BáO cáO BỔ SUng VỀ SỨc KhỎE TỔng QUáT cỦA TRẺ EM
MẫU BáO cáO VỀ ĐIỀU KIỆn TÂM LÝ VÀ XÃ hỘI cỦA TRẺ nhỎ TUỔI

Dùng cho Nước ký kết Công ước La Hay về nuôi con nuôi quốc tế

hãy trả lời mỗi câu

hoạt động với các đồ chơi:

□ Mắt của trẻ em theo dõi con lúc lắc/đồ chơi được di chuyển trước mặt trẻ em

□ Trẻ em cầm con lúc lắc

□ Trẻ em chơi với các con lúc lắc: đút con lúc lắc vào trong miệng, lắc, di chuyển con lúc 
lắc từ tay này sang tay kia vv…

□ Trẻ em đặt các hình khối vào đỉnh của nhau

□ Trẻ em chơi thoải mái với các đồ chơi: kéo ô tô, đặt búp bê lên giường, cho búp bê ăn 
v.v…

□ Trẻ em chơi trò đóng các nhân vật cùng với đồ chơi và cùng các trẻ em khác

□ Trẻ em vẽ các khuôn mặt, người hoặc động vật với những đặc điểm phân biệt

□ Trẻ em phối hợp với trẻ em khác khi chơi (chơi bóng, chơi bài v.v…)

□ Không thể có nhận xét nào

Phát âm/phát triển ngôn ngữ:

□ 1. Trẻ em phát âm giao tiếp với cô nuôi dạy trẻ

□ 2. Trẻ em nhắc lại kết hợp nguyên âm và phụ âm khác nhau (ba-ba, da-da, ma-ma v.v…)

□ 3. Trẻ em dùng những từ đơn để thể hiện nhu cầu

□ 4. Trẻ em nói được một số câu

□ 5. Trẻ em hiểu các giới từ như: ở trên, ở dưới, đằng sau v.v…

□ 6. Trẻ em dùng các giới từ như: ở trên, ở dưới, đằng sau v.v…

□ 7. Trẻ em nói theo thời quá khứ

□ 8. Trẻ em viết tên của mình

□ 9. Trẻ em đọc những từ đơn giản

□ Không thể có nhận xét nào

Phát triển vận động:

□ Trẻ em biết lật từ độ tuổi:.................................................................

□ Trẻ em ngồi không cần giúp đỡ từ độ tuổi:......................................

□ Trẻ em bò/di chuyển về phía trước từ độ tuổi:................................
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□ Trẻ em bám vào đồ đạc và đi từ độ tuổi:.........................................

□ Trẻ tự mình đi từ độ tuổi:.......................................

□ Trẻ em vịn bám để lên và xuống cầu thang từ độ tuổi:...............

□ Trẻ em lên và xuống cầu thang không cần vịn bám từ độ tuổi:...............

□ Trẻ em tự đi xe đạp không cần giúp đỡ từ độ tuổi:.................................

giao tiếp với người lớn tuổi:

□ 1. Trẻ em mỉm cười khi giao tiếp với cô nuôi dạy trẻ quen

□ 2. Trẻ em dễ nín hơn khi được cô nuôi dạy trẻ quen bế

□ 3. Trẻ em khóc/theo cô nuôi dạy trẻ quen khi cô rời khỏi phòng

□ 4. Trẻ em chủ động tìm cô nuôi dạy trẻ quen khi trẻ khó chịu hoặc bị đau

□ 5. Trẻ em tìm cách tiếp xúc thể chất với tất cả người lớn đi vào phòng

□ 6. Trẻ em thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói với các cô nuôi dạy trẻ 

giao tiếp với các trẻ em khác:

□ 1. Trẻ em thể hiện sự quan tâm đến các trẻ em khác bằng việc quan sát hoặc cười với 
hành động của chúng

□ 2. Trẻ em thích chơi bên cạnh các trẻ em khác

□ 3. Trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động với các trẻ em khác

cấp độ hoạt động chung:

□ Bị động

□ Chủ động

□ Quá tích cực

Tâm trạng chung:

□ Trầm tĩnh, nghiêm túc

□ Thờ ơ 

□ Thất thường, khó dỗ dành

□ Vui vẻ, bằng lòng

có nhận xét khác không?................................................................................................................

họ tên, nghề nghiệp, ký tên và đóng dấu của người kiểm tra

.........................................................................................................................................................

ngày…..tháng…..năm 
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PhỤ LỤc 8

dAnh MỤc TÓM TẮT nĂM 1994 VỀ VIỆc TRIỂn KhAI ThI 
hÀnh cÔng ước
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dAnh MỤc TÓM TẮT nhỮng ĐIỂM cẦn XEM XÉT ĐỂ TRIỂn KhAI ThI 
hÀnh cÔng ước LA hAY ngÀY 29 Tháng 5 nĂM 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ 

EM VÀ hỢP Tác TROng LĨnh VỰc nUÔI cOn nUÔI QUốc TẾ

do Ban Thường trực chuẩn bị tháng 9 năm 1994 cho khóa họp đặc biệt năm 1994. 

danh mục tóm tắt sau đây nhằm mục đích nhấn mạnh một số điểm cần xem xét để triển khai thi 
hành Công ước ngày 29/5/1993 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc 
tế. có một số điểm dành chủ yếu cho các “nước gốc”, một số điểm khác dành chủ yếu cho các 
“nước nhận”. Tất nhiên, đây không phải là danh mục đầy đủ và chỉ mang tính chất minh họa các 
vấn đề có thể đặt ra khi triển khai thi hành công ước.

chưƠng I - PhẠM VI áP dỤng cÔng ước

Điều 2

hình thức nuôi con nuôi nào “xác lập quan hệ cha mẹ và con” - khoản 2 - được quy định trong 
nội luật của nước mình? chế định nuôi con nuôi này có kéo theo hệ quả “chấm dứt quan hệ cha 
mẹ và con đã tồn tại trước đó giữa trẻ em và cha mẹ trẻ em” (xem điều 26(1) c) và 26(2)) không?

chưƠng II - ĐIỀU KIỆn chO nhẬn cOn nUÔI QUốc TẾ

nước gốc

Điều 4

- những cơ quan nào là “cơ quan có thẩm 
quyền” theo điều 4 ở nước bạn?

- nếu không có các cơ quan có thẩm quyền 
như vậy, có thể nhắc lại những điều kiện tối 
thiểu của điều 4 trong văn bản luật thi hành 
công ước hoặc có thể chỉ rõ:

khoản a

- Theo những tiêu chí tâm lý - xã hội nào có 
thể xác định trẻ em đủ điều kiện cho làm con 
nuôi?

nước nhận

Điều 5

- những cơ quan nào là “cơ quan có thẩm 
quyền” theo điều 5, ở nước bạn?

- nếu không có các cơ quan có thẩm quyền 
như vậy, có thể nhắc lại những điều kiện tối 
thiểu của điều 5 trong văn bản luật thi hành 
công ước hoặc có thể chỉ rõ: 

khoản a

- “cha mẹ nuôi tương lai đủ điều kiện nhận 
con nuôi”: theo những tiêu chí tâm lý -xã hội 
nào? 

nước gốc

khoản b

- “Sau khi đã xem xét đầy đủ”; xem thêm 
lời nói đầu của công ước, đoạn 2 và đoạn 
3;

nước nhận

khoản b

- Thiết lập, nếu chưa có, hoặc phát triển các 
dịch vụ tư vấn cho cha mẹ nuôi tương lai 
(xem điều 9c) ?
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chưƠng iii - cƠ quan Trung ưƠng và TỔ chỨc đưỢc cẤP PhÉP hoẠT đỘng 
Trong lĨnh vực nuôi con nuôi

Điều 6 và Điều 7

- chỉ định cơ quan Trung ương theo điều 6(1).

- chỉ định nhiều cơ quan Trung ương, nếu muốn như vậy, đối với một nước liên bang, một nước 
có nhiều hệ thống pháp luật hiện hành, hoặc một nước có các vùng lãnh thổ tự trị; trong trường 
hợp này phải xác định cụ thể phạm vi lãnh thổ hoặc phạm vi chức năng của từng cơ quan Trung 
ương và chỉ định cơ quan Trung ương đầu mối giao dịch (xem điều 6 (2)).

- cơ quan Trung ương hoặc các cơ quan Trung ương sử dụng các phương tiện gì để thực hiện vai trò 
điều phối chung (xem điều 33), những nghĩa vụ không được ủy quyền quy định tại khoản 1 và khoản 
2 điều 7, cũng như các nghĩa vụ có thể ủy quyền quy định tại các điều 8, 9 và các điều từ 15-21?

Điều 8

- những cơ quan công quyền nào ở trong nước, nếu có, có thể hoạt động theo quy định tại điều 8?      

- chỉ rõ, nếu có thể, những trường hợp “thu lợi bất chính”.

- chỉ rõ, nếu có thể, các cách thức thực hiện điều 8.

Điều 9 

- chỉ rõ các cách thức thực hiện các chức năng nhiệm vụ quy định tại điều 9 (danh mục không 

khoản c

- Thiết lập, nếu chưa có, hoặc phát triển các 
dịch vụ tư vấn về nuôi con nuôi (xem điều 9 
a)?

- “các hình thức quy định của pháp luật” là 
gì?

- quy định việc xác nhận ý kiến đồng ý bằng 
văn bản (xem mẫu khuyến nghị);

- làm thế nào để xác minh được “việc cho ý 
kiến đồng ý không phải vì đã nhận tiền hoặc 
một khoản bồi thường nào đó” ?

- quy định, nếu cần thiết, một điều khoản 
riêng đối với ý kiến đồng ý của người mẹ - 
“sau khi đã sinh con”;

- quy định bổ sung về ý kiến đồng ý của trẻ 
em:

- làm thế nào để xem xét nguyện vọng và ý 
kiến của trẻ em?

khoản c

- điều kiện cấp phép nhập cảnh và thường 
trú cho trẻ em; có thể phối hợp với cơ quan 
phụ trách di trú; hình thức giấy phép nếu có.



203

đầy đủ: “nhất là để-”)

Điều 10

- điều kiện và thủ tục cấp phép và duy tri ̀hoạt động của các “tổ chức được cấp phép”?

- “hội đủ”: theo tiêu chí cụ thể nào để xác định đã thỏa mãn các điều kiện quy định tại các điều 
11 và 32?

Điều 11

- Tổ chức được cấp phép chỉ được theo đuổi mục đích duy nhất là “mục đích phi lợi nhuận”. 
những cơ quan nào là “cơ quan có thẩm quyền” ở nước mình để xác định “điều kiện và giới hạn” 
của tiêu chí này?

- “những người có tư cách đạo đức liêm chính”: xác định cụ thể, nếu được, các tiêu chí về đạo 
đức liêm chính, chẳng hạn có phải điều tra xác minh quá khứ của họ không? ai làm và làm cách 
nào để xác định đã có những khiếu nại về việc không tôn trọng các tiêu chí này?

- “đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm”: ai đào tạo hoặc truyền đạt kinh nghiệm? ai sẽ xác định 
các tiêu chuẩn cho việc đào tạo? 

- Sẽ phải “chịu sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền”:

 • Xác định cơ quan có thẩm quyền

 • Xuy định điều kiện của việc giám sát

Điều 12

- những cơ quan nào là “cơ quan có thẩm quyền” ở nước bạn?

- khi nào sẽ được cấp phép hoạt động.

- có thể phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của các nước ký kết khác.

chưƠng iv- điều kiện ThỦ TỤc cho nhẬn con nuôi quốc Tế

nước gốc nước nhận

Điều 14*

- các cách thức nộp đơn và hồ sơ của người 
nhận con nuôi cho cơ quan Trung ương. Xử 
lý nhanh hồ sơ (xem điều 35); cấp giấy biên 
nhận thụ lý hồ sơ và thông tin lại cho cha mẹ 
nuôi tương lai.
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Điều 15**

- Bảo đảm tính bảo mật của báo cáo lập theo 
khoản 1 và chuyển theo khoản 2 trên cơ sở 
có tính đến điều 19(3) (xem điều 31)? 

Điều 15**

- Thực hiện khoản 1? ai thực hiện điều tra xã 
hội? ai đặt ra các tiêu chuẩn đối với “điều tra 
gia cảnh” và lập báo cáo?

- ghi rõ trong báo cáo những yêu cầu đòi hỏi 
về trật tự công ở nước bạn (xem điều 24).

- làm thế nào để chuyển nhanh theo quy định 
tại khoản 2 (xem điều 35) ?

- đảm bảo tính bảo mật của báo cáo (xem 
điều 31)?

- Trong trường hợp cần thiết, ban hành các 
biện pháp thực hiện điều 22(5).

Điều 16**
- Thực hiện quy định tại khoản 1, chuẩn báo 
cáo
- quy định điều kiện bảo quản báo cáo (trong 
thời hạn cụ thể). quy định về việc tiếp cận 
báo cáo (xem các điều 30 và 31)
- làm cách nào để chuyển nhanh theo khoản 
2 (xem điều 35)?
- Trường hợp cần thiết, xem xét điều 22(5).

Điều 16**

- quy định các điều kiện lưu giữ báo cáo lập 
theo khoản 1 và chuyển theo khoản 2, trên 
cơ sở có tính đến điều 19 (3)? quy định việc 
tiếp cận báo cáo (xem các điều 30 và 31)?

*Theo quy định tại điều 22(1), các chức năng của cơ quan Trung ương quy định tại điều này có 
thể do các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức con nuôi được cấp phép thực hiện.

** Theo quy định tại điều 22(1), các chức năng của cơ quan Trung ương quy định tại điều này có 
thể do các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức được cấp phép thực hiện; nếu đã có nộp tuyên 
bố theo quy định tại điều 22(2), thì các chức năng này, ngoại trừ khoản 4, có thể do các cá nhân 
hoặc tổ chức quy định tại khoản 2 thực hiện.

- có thể quy định các trường hợp mà cơ quan Trung ương có thể hoặc phải lấy ý kiến đồng ý của 
cơ quan Trung ương của nước nhận.

- đưa ra ý kiến từ chối, khi cần (do trật tự công, xem điều 24).

- Phối hợp với các cơ quan di trú.

Điều 18**

- “những biện pháp nào là cần thiết” để trẻ 
em được phép xuất cảnh nước gốc?

- có thể phối hợp với các cơ quan di trú. 

Điều 18**

- “những biện pháp nào là cần thiết” để trẻ 
em được phép nhập cảnh và thường trú tại 
nước nhận?

- có thể phối hợp với cơ quan di trú (xem 
điều 5 c)).
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Điều 19**

- các điều kiện lưu giữ báo cáo trong trường hợp gửi trả: có thể tái sử dụng không (khoản 3)? 

Điều 20** và Điều 21**

nước gốc 
 

nước nhận
- Thiết lập hoặc phát triển các dịch vụ sau 
giao nhận con nuôi (xem điều 9 c)).
- có những dịch vụ hoặc trách nhiệm gì trong 
trường hợp nuôi con nuôi thất bại ở gia đình 
ban đầu, bao gồm việc giao nhận trẻ em làm 
con nuôi gia đình khác?

* Theo quy định tại điều 22(1), các chức năng của cơ quan Trung ương quy định tại điều này có 
thể do các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức được cấp phép thực hiện.

** Theo quy định tại điều 22(1), các chức năng của cơ quan Trung ương quy định tại điều này có 
thể do các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức được cấp phép thực hiện; nếu có tuyên bố theo 
quy định tại điều 22(2), các chức năng này, ngoại trừ khoản 4, cũng có thể do các cá nhân hoặc 
tổ chức nói tại khoản 2 thực hiện.

Điều 22

- Trong trường hợp cần thiết, nộp tuyên bố nói tại khoản 2 cho cơ quan lưu chiểu công ước 
và quy định việc thường xuyên cung cấp cho Ban Thường trực tên và địa chỉ theo quy định tại 
khoản 3, và:

 • Xác định các cơ quan nào là “cơ quan có thẩm quyền” (khoản 2); 

 • làm cách nào để đảm bảo tôn trọng các điều kiện quy định tại các điểm a và b: tư cách 
đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, trách nhiệm, đạo đức liêm chính và đã được đào tạo 
hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (xem các điều 11 và điều 32)

- Trong trường hợp cần thiết, thực hiện tuyên bố theo quy định tại khoản 4 (chỉ dành riêng cho 
các nước gốc).

chưƠng v - công nhẬn và hệ quả cỦa việc nuôi con nuôi

Điều 23

- giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi phù hợp với công ước: xem mẫu khuyến nghị.

- cơ quan nào “có thẩm quyền” ở nước bạn (nếu thủ tục nuôi con nuôi hoàn thành ở nước bạn)?

điều 25

Trường hợp cần thiết, đưa ra tuyên bố.

điều 27

- có cần phải chuyển đổi từ “nuôi con nuôi đơn giản” sang ‘nuôi con nuôi trọn vẹn” không?

- Thực hiện điểm b, khoản 1 như thế nào?
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chưƠng VI - QUY ĐỊnh chUng

nước gốc 

Điều 28

nước bạn có đạo luật như mô tả tại điều này 
không?

nước nhận

Điều 29

- Trong trường hợp cần thiết, chỉ định “cơ 
quan có thẩm quyền” có trách nhiệm xác định 
các điều kiện tiếp xúc và

- quy định về thông tin về các điều kiện tiếp 
xúc.  

Điều 29

- Trong trường hợp cần thiết, quy định việc 
thông tin cho cha mẹ nuôi tương lai.

   

Điều 30

khoản 1

- quy định điều kiện lưu giữ thông tin (thời hạn); xem ở trên, các điều 15 và 16.

- chỉ định "các cơ quan có thẩm quyền" - dự tính, chẳng hạn, trường hợp không còn cơ quan này 
và việc chuyển các thông tin mình nắm giữ cho cơ quan khác.

khoản 2

- quy định điều kiện tiếp cận.

Điều 32

- có cần quy định cụ thể các điều kiện của các khoản từ 1-3 không?

Điều 39

khoản 1

- nước bạn có phải là thành viên của một trong các văn kiện quốc tế này không? có thể tuyên 
bố không?

Điều 45

- có thể tuyên bố không?
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PhỤ LỤc 9

ThẢM hỌA SÓng ThẦn TẠI chÂU á VÀ chÂU PhI VÀ VẤn 
ĐỀ BẢO VỆ PháP LÝ chO TRẺ EM
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ThÔng cáO BáO chÍ

Thảm họa sóng thần tại châu á và châu Phi và vấn đề bảo vệ pháp lý cho 
trẻ em      

Tổng thư ký hội nghị la hay về tư pháp quốc tế (hcch), rất quan tâm đến những báo cáo của 
các cơ quan truyền thông về tình trạng di chuyển bất hợp pháp đối với những trẻ em là nạn nhân 
của thảm họa sóng thần ở nhiều nước ở châu Á và châu Phi, mong muốn cung cấp những thông 
tin sau đây cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế và công chúng.

hội nghị la hay về tư pháp quốc tế (hcch) đã xây dựng nhiều công cụ quan trọng để bảo vệ trẻ 
em trước những nguy cơ liên quan đến việc di chuyển trẻ em xuyên biên giới. Bắt cóc trẻ em và 
nuôi con nuôi quốc tế là hai văn kiện đa phương chuyên biệt về lĩnh vực này.

công ước năm 1980 về bắt cóc trẻ em xuyên biên giới

Trẻ em và gia đình được bảo vệ chống lại những nguy cơ di chuyển bất hợp pháp qua biên giới 
quốc tế bởi Công ước La Hay ngày 25 tháng 10 năm 1980 về các khía cạnh dân sự của việc bắt 
cóc trẻ em xuyên biên giới. Trong vùng bị thảm họa, Thái lan và Sri lanka là hai nước thành viên 
của công ước này và công ước hiện đang có hiệu lực thi hành ở trên 70 nước khác. công ước 
này được xây dựng trên nền tảng cơ chế hợp tác giữa các cơ quan Trung ương của các nước 
và tăng cường nguyên tắc theo đó, tất cả các nước đều phải thực hiện các biện pháp đấu tranh 
chống lại việc đưa trẻ em ra nước ngoài và không đưa về nước một cách bất hợp pháp (các điều 
11 và 35 của Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em).     

công ước năm 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi quốc tế

Công ước La Hay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực nuôi con 
nuôi quốc tế bảo vệ trẻ em và gia đình trước những nguy cơ bị cho làm con nuôi nước ngoài một 
cách bất hợp pháp, bất hợp thức, quá sớm hoặc chuẩn bị kém. Trong vùng bị thảm họa, Ấn Độ, 
Thái Lan và Sri Lanka là ba nước thành viên công ước này, cùng với hơn 60 nước thành viên 
khác. công ước này cũng vận hành thông qua cơ chế hợp tác giữa các cơ quan Trung ương 
của các nước, tăng cường Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (điều 21). công ước 
này nhằm mục đích đảm bảo cho việc nuôi con nuôi quốc tế được tổ chức vì lợi ích tốt nhất của 
trẻ em và tôn trọng các quyền cơ bản của trẻ em, cũng như phòng ngừa việc bắt cóc, bán hoặc 
buôn bán trẻ em. năm 2000, hội nghị la hay về tư pháp quốc tế cũng đã thông qua khuyến nghị 
đề nghị các nước thành viên áp dụng những chuẩn mực và biện pháp bảo đảm của công ước, 
trong trường hợp có thể, đối với việc giải quyết các hồ sơ nuôi con nuôi quốc tế đối với những trẻ 
em ở những nước chưa tham gia công ước.
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nuôi con nuôi quốc tế và vấn đề di chuyển trẻ em

hội nghị la hay về tư pháp quốc tế (hcch), tham vấn cao ủy người tỵ nạn của liên hiệp quốc, 
đã thông qua một khuyến nghị đặc biệt vào năm 1994 đề nghị các nước thành viên hay không 
phải thành viên của công ước năm 1993 - phải đặc biệt cảnh giác nhằm ngăn ngừa những hành 
vi bất hợp thức có thể xẩy ra khi giải quyết cho làm con nuôi quốc tế đối với những trẻ em tỵ nạn 
và những trẻ em đã được đưa ra nước ngoài do có những khủng hoảng ở đất nước của các em.     

khuyến nghị yêu cầu các nước nơi trẻ em được chuyển đến “trước khi có thể bắt đầu thủ tục nuôi 
con nuôi quốc tế, phải đặc biệt chú ý để đảm bảo:

• rằng đã thực hiện mọi biện pháp hợp lý để tìm lại cha mẹ cho trẻ em hoặc thành viên 
gia đình của trẻ em để tái đoàn tụ trẻ em với gia đình, khi trẻ em đã bị tách khỏi gia đình; 

• rằng việc đưa trẻ em về nước để đoàn tụ gia đình là không thể hoặc không nên, bởi 
vì ở đó trẻ em sẽ không được chăm sóc đầy đủ hoặc không được bảo vệ thỏa đáng;”

Theo tinh thần của khuyến nghị này, rõ ràng là trong tình trạng thảm họa sóng thần gây ra, cần 
phải ưu tiên các nỗ lực nhằm tái đoàn tụ trẻ em đã di chuyển ra nước ngoài với cha mẹ hoặc các 
thành viên khác trong gia đình của trẻ em và cần phải ngăn ngừa hoặc phản đối những toan tính 
bất hợp pháp hoặc quá sớm về việc giải quyết cho trẻ em này làm con nuôi quốc tế.

Ban Thường trực hội nghị la hay về tư pháp quốc tế sẵn sàng làm việc với các cơ quan của các 
nước bị thảm họa nhằm hỗ trợ và tư vấn về vấn đề này. về việc này, xin vui lòng liên hệ với ông 
William duncan, Phó Tổng thư ký.

để có các thông tin chi tiết hơn về các văn kiện nói trên, để nghị truy cập trang thông tin internet 
của hội nghị la hay, tại địa chỉ sau: <www.hcch.net>, rồi chọn:

- công ước la hay về các khía cạnh dân sự của việc bắt cóc trẻ em xuyên biên giới (công ước 
# 28):

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=convention.text&cid=24

- công ước la hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (công ước # 33):

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=convention.text&cid=69

- khuyến nghị về trường hợp trẻ em đã di chuyển ra nước ngoài:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=publications.details&pid=934&dtid=2

La Hay, ngày 10 tháng 01 năm 2005

hội nghị la hay về tư pháp quốc tế là tổ chức quốc tế liên chińh phủ chủ yếu hoạt động trong lĩnh 
vực hài hòa hóa các quy định pháp luật tư pháp quốc tế, đặt tại hà lan, tổ chức này có 64 nước 
thành viên ở tất cả các châu lục. ngoài ra, còn có hơn 120 nước thành viên của công ước này 
hay công ước khác trong số các công ước la hay.

Thiên hướng của Tổ chức này suy cho cùng là làm cầu nối giữa các hệ thống pháp luật khác nhau 
đồng thời vẫn tôn trọng sự đa dạng của các hệ thống pháp luật đó. như vậy, Tổ chức này tăng cường 
được sự an toàn pháp lý cho các cá nhân và cho các công ty tư nhân - một vai trò ngày càng thích hợp 
hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa gia tăng, ở đó, các quy định và hướng dẫn là cần thiết.
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PhỤ LỤc 10

QUAn ĐIỂM cỦA UnIcEF VỀ VẤn ĐỀ cOn nUÔI QUốc TẾ
ThỂ hIỆn nĂM 2007
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unicef thường xuyên nhận đươc yêu cầu thông tin của các gia đình có nguyện vọng nhận trẻ em 
nước ngoài làm con nuôi. unicef tin tưởng rằng mọi quyết định liên quan đến một trẻ em, kể cả 
quyết định về nuôi con nuôi, đều phải ưu tiên lợi ích tốt nhất của trẻ em. công ước la hay về nuôi 
con nuôi quốc tế là một tiến bộ lớn, đối với các gia đình nhận con nuôi cũng như đối với trẻ em được 
nhận làm con nuôi, bởi lẽ công ước khuyến khích các quy trình minh bạch và đạo đức, thực hiện 
trên cơ sở có tính đến lợi ích tốt nhất của trẻ em. unicef khẩn khoản đề nghị các cơ quan có thẩm 
quyền của các nước phải chú ý để đảm bảo rằng, trong giai đoạn quá độ trước khi triển khai thực 
hiện đầy đủ công ước la hay, lợi ích tốt nhất của mỗi trẻ em phải được bảo vệ.

công ước về quyền trẻ em, kim chỉ nam cho hoạt động của unicef, khẳng định dứt khoát rằng 
mỗi trẻ em đều có quyền được biết cha mẹ mình và được cha mẹ mình nuôi dưỡng, mỗi khi điều 
đó có thể thực hiện được. Xác nhận và tin tưởng vào giá trị và tầm quan trọng của gia đình trong 
cuộc đời của trẻ em, unicef khẳng định rằng những gia đình cần sự giúp đỡ để nuôi dạy con cái 
mình cần phải được hỗ trợ. người ta chỉ được sử dụng biện pháp khác để chăm sóc trẻ em nếu 
như, mặc dù đã có hỗ trợ, nhưng vẫn không tìm thấy gia đình của trẻ em, hoặc gia đình của trẻ 
em không thể nuôi dạy hoặc không muốn nuôi dạy em.

khi trẻ em không được nuôi dưỡng tại gia đình mình, phải ưu tiên tìm cho em một môi trường gia 
đình thay thế phù hợp hơn là đưa trẻ em vào sống tại trung tâm, vì đó chỉ là giải pháp cuối cùng và 
chỉ có tính chất tạm thời. nuôi con nuôi quốc tế là một trong những lựa chọn có lợi cho trẻ em, và 
đối với một số trẻ em không thể tìm được gia đình thay thế ổn định ở trong nước, thì nuôi con nuôi 
quốc tế có thể là giải pháp tốt nhất. Trong từng trường hợp, nguyên tắc chỉ đạo vẫn luôn là vì lợi ích 
tốt nhất của trẻ em khi đưa ra quyết định về việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi.

Trong vòng 30 năm qua, số gia đình ở các nước giàu muốn nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi 
đã gia tăng đáng kể. Trong cùng thời gian này, do thiếu vắng các quy tắc giám sát, đặc biệt là ở 
các nước gốc, cộng với khả năng thu lợi tài chính đáng kể, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển ngành công nghiệp nuôi con nuôi chạy theo lợi nhuận hơn là quan tâm đến lợi ích 
tốt nhất của trẻ em. các hệ quả của cơ chế này dẫn đến tình trạng bắt cóc và bán trẻ em, cưỡng 
bức cha mẹ và tham nhũng.

nhiều nước đã ý thức được các nguy cơ này và đã phê chuẩn công ước la hay về nuôi con nuôi 
quốc tế. unicef hoàn toàn ủng hộ văn kiện pháp lý quốc tế này vì công ước nhằm mục tiêu áp 
dụng các nguyên tắc của công ước về quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. đó là 
đảm bảo rằng việc nuôi con nuôi phải do các cơ quan có thẩm quyền quyết định, rằng nuôi con 
nuôi quốc tế cũng phải tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực và bảo đảm như nuôi con nuôi trong nước 
và rằng những người tham gia vào quy trình cho nhận con nuôi quốc tế không  được hưởng các 
khoản lợi tài chính không thỏa đáng. các quy định này trước hết là nhằm mục đích bảo vệ trẻ 
em, nhưng cũng có những tác dụng tích cực là đảm bảo cho cha mẹ nuôi tương lai rằng con họ 
không phải nạn nhân của những toan tính gây hại và bất hợp pháp.

Trường hợp trẻ em bị tách khỏi cha mẹ và cộng đồng trong thời kỳ chiến tranh hoặc khi có thảm 
họa thiên nhiên phải được xem xét riêng. người ta không thể xem như sự đã rồi là những trẻ em 
này không còn cha, mẹ hoặc người thân nào còn sống. ngay cả khi cha mẹ của trẻ em đã chết, 
vẫn có khả năng tìm thấy những người thân còn sống, cũng như tìm thấy một cộng đồng và một 
nơi trú ngụ mà trẻ em có thể trở về khi kết thúc chiến tranh. những trẻ em này không thể được 
xem xét để cho làm con nuôi quốc tế và cần phải ưu tiên tìm lại gia đình cho các em. quan điểm 
này của unicef có sự chia sẻ của cao ủy tỵ nạn, hội chữ thập đỏ quốc tế và một số tổ chức phi 
chính phủ quốc tế như liên minh cứu trợ trẻ em (Save the chidren alliance).                                       
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BẢng TRA cỨU các ĐIỀU KhOẢn cỦA cÔng ước
chú thích: các số tra cứu là số thứ tự các đoạn trong Sách hướng dẫn. Tuy nhiên, các số có chữ 
“n” ở trước là số chú thích ở cuối trang và các số có chữ “a” ở trước là số trang ở phần phụ lục.  

công ước La hay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực 
nuôi con nuôi quốc tế:

điều 1 38, 137

điều 1 a) 514, n17, n102

điều 1 b) n30, n102

điều 2 515, 519, 522, 525, 531

điều 2(1) 478, a 5-2

điều 2(2) 389, 557, a8-2

điều 4 331, 443, 523, 533, 583,  
 a 8-2

điều 4 a) 60, 325, 358, 485, 506,  
 a 6-4, a 6-6,                          
 a 6-9, a 8-2

điều 4 a)-c) 358, a 3-6

điều 4 b) 46, n194, n207,                        
 a 6-4, a8-2

điều 4 c) n111, a 5-2                  
 a 6-4, a 8-3

điều 4 c)(1) 77, n181

điều 4 c)(3) n32, n42, n50, n182

điều 4 c)(4) n43

điều 4 d) n44, n47, n112,a6-4

điều 4 d)(1) n48

điều 4 d)(3) 344, 416

điều 4 d)(4) n32, n42

điều 9 b) a6-4, a6-7

điều 5 372, 443, 503, 523, 533,  
 583, a 8-2

điều 5 a) 358, 417, 486, 533, a 3-6,  

 a 6-6, a 6-7,                               
 a 6-8, a 8-2 

điều 5 b) 417, 533, n278,                               
 a 6-7, a 8-2

điều 5 c) 376, 377, 428,                             
 a 6-7, a 8-2, a 8-5

điều 6 150, 156, 193, 203

điều 6(1) n67, n92, a8-3

điều 6(2) n97, a 8-3

điều 7 193, 200, 203, 515

điều 7(1) 123, 183, n74, n296, a8-3

điều 7(2) 179, n76, n297,

điều 7(2)a) 119

điều 7(2) b) 148, n75, n88

điều 8 148, 154, 193, 200,                     
 203, n31, n62, n68, n107,  
 a6-4, a6-7, a8-3

điều 9 154, 193, 203, 205, a8-3

điều 9 a) 61, 576, a6-4, a6-7

điều 15(1) 513, n281, a 6-7, a 8-4

điều 9 c) 579, n330, a6-4, a8-2,  
 a8-3, a8-5

điều 9 d) n118, a6-4, a6-7

điều 9 e) n341, a6-4, a6-7

điều 10 193, 203, 205, n89, n130,  
 a6-4, a6-7, a8-3, a8-4

điều 11 193, 203, 246, n89, a3-3,  
 a6-4, a6-7,    a8-4, a8-6
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điều 11 a) n131

điều 11 b) n132

điều 11 c) n133

điều 12 193, 203, 210, 212, 445,  
 n123, n140, n146, a6-4,  
 a6-7, a8-4

điều 13 151, 153, 154, 175, 193,  
 201, 203, 312,  a1-4, a8-4

điều 14 104, 109, 148, 200, 217,  
 312, 314, 407, 469, 473,  
 476, 479, n91, n212, n287,  
 a6-7, a8-4 

điều 15 104, 109, 148, 200, 216,  
 312, 314, 338, 343, 344,  
 377, 401, 407, 414, 416,  
 417, 455, 551, 513, 514,  
 533, n91, n213, a6-7, a83,  
 a8-4, a8-6

điều 17 d) 428, n219

điều 15(2) n284,  a 6-7-6-8, a 8-4

điều 16 104, 109, 148, 200, 216,  
 312, 323, 336, 338, 342,  
 344, 349, 377, 416, 510,  
 533, 568, n91, n180, a8-3,  
 a8-4, a8-6 

điều 16(1) 354, n214, n223, n254,  
 a8-5

điều 16(1) a) 327, n233, a 6-5

điều 16(1) b)-d) a 6-5

điều 16(1) c) a 6-4

điều 16(1) d) 354, 356

điều 16(2) 84, 334, 356, 537, 538,  
 572, n215, n255, a 6-5, 
 a 6-8, a 8-5

điều 17 104, 108, 109, 148, 200,  
 216, 312, 372, 379, 431,  
 459, 463, 464, 524, 544,  
 546, 547, n91, a8-3, a8-4

điều 17 a) 366, 369, 371, 424, n216, 
 a 6-5, a 6-8

điều 17 b) 366, 369, 371, 427, 546,  
 n217, a 6-8

điều 17 c) 331, 334, 368, 371, 373,  
 374, 430, 505, 506, 507,  
 527, 533, 539, 541, n218, 
 a 6-5, a 6-8, a 7-5

điều 22(2) 110, 182, 200, 215, 216,  
 312, 414, n90, n143, n144,  
 a7-5, a8-5, a8-6

điều 18 104, 109, 148, 200, 216,  
 312, 376, 428, n91, a6-5,  
 a6-8, a8-3, a8-4, a8-5

điều 19 104, 109, 148, 200, 216,  
 312, 380, 381, 545, 547,  
 n91, a8-3, a8-4

điều 19(2) 545, a6-5, a6-8

điều 19(3) a6-5, a6-8, a8-4, a8-5

điều 20 104, 109, 148, 200, 216,  
 312, 380, n91, n340, a6-5,  
 a6-8, a8-3, a8-4, a8-5

điều 21 104, 109, 148, 200, 216,  
 312, 380, 604, n91, a6-6,  
 a6-8, a8-3, a8-4, a8-5,  
 a9-1

điều 21(1) a) 607

điều 21(1) b) 608

điều 21(2) n346

điều 22 148, 312, 217, 312, n91, 
 a 8-4

điều 22(1) 312, 414, n89, a7-5, a8-5

điều 29 358, 359, 422, 431, 433,  
 512, 637, a3-6, a6-6, a6-8,  
 a8-4, a8-6

điều 22(2) a) a 8-6

điều 22(2) b) a 8-6
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điều 33 200, 526, n91, a 8-3

điều 35 133, a 8-4, a 8-5

điều 39(1)  a 8-7 

điều 39(2) 365, 452, n292

điều 41 469, 473, 474, 476

điều 42 530, n77

điều 43 466, 472

điều 43(1) a 1-2

điều 43(2) a 1-2 

điều 44 467, a 1-2

điều 44(2) a1-2, a 1-4

điều 44(3) 467, 468, 469, a 1-2

điều 45 a 8-7

điều 46 a 1-2, a 1-4

điều 46(2) 468, 469, a 1-4

điều 22(3) a 8-6

điều 22(4) 219, 220, n147, a8-5, a8-6

điều 22(5) 414, a6-5, a6-7, a8-4, a8-5

điều 23 104, 379, 383, 384, 385,  
 436, 475, 532, 542, 543,  
 560, a6-6, a6-8, a8-4, a8-6

điều 23(1) 533

điều 24 529, a6-6, a6-8, a8-4, a8-5

điều 25 a8-4, a8-6

điều 26 a 8-4

điều 26(1) 559

điều 26(1) a) 556

điều 26(1) b) 556

điều 26(1) c) 512, a 8-2

điều 26(2) 56, 637, n301, a8-2,

 

điều 26(3) 559

điều 27 560, a 8-4, a 8-6

điều 27(1) b) 560, a 8-6

điều 28 380, n294, a8-4 a8-6

điều 40 n248 6

điều 30 61, 337, 534, 538, 566,  
 567, 568, 572, 576, a6-4,  
 a6-7, a8-4, a8-5

điều 30(1) a 8-6

điều 30(2) a 8-6, a 8-7

điều 31 577, a 8-4, a 8-5

điều 32 233, 240, 241, a 6-6, a 6-9,  
 a 8-4, a 8-6, a 8-7

điều 32(1) n61, n108

điều 32(2) n109

điều 32(3) n110, n131
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