ΑΛΒΑΝΙΑ
Η Αλβανία είναι µέλος της Σύµβασης της Χάγης για τα δικαιώµατα του
παιδιού και τη συνεργασία για τη ∆ιακρατική Υιοθεσία και από το 2018
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα όσον αφορά τη Σύµβαση της Χάγης, οπότε
τίθεται και η αντίστοιχη σφραγίδα apostille.
Αρµόδια Αρχή στην Αλβανίας:
Komiteti Shqiptar i Biresimeve/ Albanian Adoption Committee(Αλβανική
Επιτροπή Υιοθεσιών)
Ministria e Drejtesise / Ministry of Justice
Rruga Mine Peza, Pall. 87/35h.2, Tirana
Tel: +35542227487,Fax:35542226465
Πληροφορίες: Marieta Zace, Πρόεδρος της Αλβανικής Επιτροπής Υιοθεσιών.
Tel: 35542226465 E-mail: marietazace@yahoo.com
Α.∆ικαίωµα Υποβολής Αίτησης
•
•

∆έχεται µονογονεικές οικογένειες
∆εν έχει όριο ηλικίας (διαφορά ΥΘΓ και ΥΘΠ τα 18 έτη )

Β.∆ικαιολογητικά
Πέραν των απαιτούµενων δικαιολογητικών του φακέλου που προβλέπει
η ελληνική νοµοθεσία η Αλβανία ζητάει:
• Καταγραφή του κινήτρου των ΥΘΓ, όπου να σηµειώνονται στοιχεία για την
ζωή τους και να διευκρινιστεί ο τελικός και αµετάκλητος σκοπός τους για
να υιοθετήσουν ολοκληρωτικά το παιδί αλβανικής καταγωγής.
• Φωτογραφίες των ΥΘΓ και όλων των συνοικούντων προσώπων
• Κοινωνική έκθεση, που πρέπει να περιλαµβάνει και τις παρακάτω
εκτιµήσεις:
 Τα αίτια της υιοθεσίας
 Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής κατάστασης των ΥΘΓ
 Οι δυνατότητες της οικογένειας
 Η άποψη των άλλων µελών της οικογένειας σε σχέση µε την
υιοθεσία (ειδικά η άποψη των παιδιών των ΥΘΓ, εάν αυτά είναι
άνω των 10 ετών)
 Το ενδιαφέρον που η οικογένεια έχει για τον πολιτισµό και την
αλβανική ιστορία συµπεριλαµβάνοντας λεπτοµέρειες των
πιθανών συνδέσεων των ΥΘΓ µε την Αλβανία
 Οι σχέσεις των ΥΘΓ µε τους υπόλοιπους συγγενείς
 Άλλες πληροφορίες, όσον αφορά την κουλτούρα, τα ήθη και τα
έθιµα, κλπ.
Η αίτηση υιοθεσίας ενός παιδιού αλβανικής καταγωγής µαζί µε όλα τα
δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν στην Αλβανική Επιτροπή
Υιοθεσιών η οποία θα εξετάσει την αίτηση και θα καταχωρήσει τους
υποψηφίους θετούς γονείς στη λίστα των υποψηφίων για αναµονή.
Επίσης η Αλβανική Επιτροπή Υιοθεσιών επιλέγει την οικογένεια που θεωρεί
πιο κατάλληλη για το παιδί.
• Τα δικαιολογητικά µεταφράζονται στην αλβανική γλώσσα και
επικυρώνονται από το Αλβανικό Προξενείο στην Ελλάδα.

