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Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Chính phủ Nga ngày 11/1 cho biết những trẻ em Nga đã được tòa án chấp thuận làm con nuôi
các gia đình người Mỹ, sẽ vẫn được tới Mỹ, cho dù một đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi
Nga đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính phủ Nga
cho phép những trường hợp trẻ em Nga đã được tòa án chấp thuận làm con nuôi các gia đình
người Mỹ tiếp tục làm thủ tục tới Mỹ, còn những trường hợp chưa được tòa án chấp thuận sẽ
không được làm thủ tục sang Mỹ làm con nuôi.

Giới chức Nga cho biết hiện có khoảng 52 trẻ em Nga đang trong quá trình làm thủ tục để sang
Mỹ làm con nuôi các gia đình người Mỹ, song chỉ có một số ít trường hợp trong đó được cho là
đã nhận được quyết định chấp thuận của tòa án, trong bối cảnh đạo luật chấm dứt hiệu lực của
Hiệp định hợp tác giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực nhận con nuôi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày
1/1/2013.

Trước đó, hồi tháng 12/2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký "Đạo luật Dima Yakovlev" để
đáp trả "Đạo luật Magnitsky" được Quốc hội Mỹ thông qua nhằm cấm nhập cảnh và phong tỏa
tài khoản của những quan chức Nga mà Washington coi là có lỗi trong cái chết của luật sư
chống tham nhũng Magnitsky tại nhà tù ở Mátxcơva hồi năm 2009.

Đạo luật Yakovlev, được mang tên bé trai Dima Yakovlev người Nga 1 tuổi rưỡi đã thiệt mạng
năm 2008 tại Mỹ do bạo hành từ cha nuôi người Mỹ, theo đó quy định cấm mọi công dân Mỹ
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nhận con nuôi người Nga và hủy hiệp định cho-nhận con nuôi ký giữa Nga với Mỹ năm 2011.

Đạo luật đồng thời cấm nhập cảnh Nga và phong tỏa tài khoản đối với mọi công dân nước ngoài
vi phạm các quyền và tự do của con người và của các công dân Nga, đặc biệt cấm những tổ
chức phi kinh doanh nhận viện trợ Mỹ để hoạt động chính trị trên lãnh thổ Liên bang Nga./.

(TTXVN).
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