E drejta ime
për mbrojtje

Si përcaktohet, se cila mbrojtje
më takon?
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Me rëndësi është, ajo çfarë ju do të thoni në intervistën e procedurës për azil. Pas kësaj Agjencia

AsylG

Federale për Migracion dhe Refugjatë (BAMF)

Është shumë e rëndësishme, që ju të informo-

shqyrton të gjitha mundësitë e marrjes në mbro-

heni sa më herët mbi proçedurën për azil dhe

jtje. Prandaj, është shumë e rëndësishme, që ju të
përgatiteni shumë mirë për dhënien e intervistës. Nëse jeni të bindur, se vendimi i Agjencisë
Federale nuk është i drejtë, ju mund të ushtroni të
drejtën e padisë në gjykatë.

mundësitë e mbrojtjes.
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e shpjeguar
thjesht.
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AsylG mbi këtë në një zyrë
medoemos
apo qendër këshillimi.
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A mund të gjej mbrojtje në
Gjermani?

Ose kur përmes deportimit do t’ju cenoheshin të

Nëse në vendin tuaj të origjinës ju kanoset përnd-

Përse janë këto diferencime të
rëndësishme për mua?

drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

jekja, tortura apo vdekja, ju keni të drejtë të merrni mbrojtje në Gjermani dhe të jetoni këtu. Në
qoftë se ju keni qenë më parë në një tjetër vend

Të drejtat sociale dhe kohëzgjatja e lejes së qën-

të Bashkimit Europian ka mundësi, që ky vend të

drimit, varen drejtpërdrejtë nga fakti, se nga cila e

jetë i përgjegjshëm për mbrojtjen tuaj.

drejtë mbrojtjeje ju do të përfitoni. Për shembull,
mund të ketë ndryshime në bashkimin familjar, në

A kam të drejtë për mbrojtje
subsidiare?

Çfarë domethënë kjo mbrojtje?

të drejtat e pjesëmarrjes ose në marrjen e një të
drejte të përhershme qëndrimi në Gjermani.

Nëse ju nuk jeni të përndjekur për shkak të arsyere

Për sa kohë, që nevoja për mbrojtje ekziston, ju

të sipërpërmendura, por që gjithsesi ju kanosen

keni të drejtë të jetoni, të punoni, të studioni dhe
të ndiqni shkollën në Gjermani. Këtu përfshihen të
drejtat sociale, e drejta e shërbbimit shëndetësor
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dëme serioze, ju mund të përfitoni mbrojtje subsidiare. Dëm serioz quhet, kur ju kërcëncheni nga
dënimi me vdekje ose tortura ose, kur jeta dhe

si dhe mbështetja në rrethana të veçanta të jetës.

AsylG

shëndeti juaj janë në rrezik, për shkak të gjendjes së
luftës, luftës civile ose konflikteve të armatosura, që
mund të mbizotërojnë në vendin tuaj të origjinës.
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A kam të drejtë për njohjen e azilit apo
të statusit të refugjatit?
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Nëse ju jeni personalisht i përndjekur, për shem-
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A kam të drejtë të më ndalohet
dëbimi në rang kombëtar?

AufenthaltG

bull për shkak të kombësisë, fesë, bindjeve politike

Edhe në rastin, kur asnjëra nga këto nuk është e

ose përkatësisë në një grup të caktuar shoqëror,

vërtetë për ju, përsëri mund të ekzistoj mundësia për

ju mund t’ju njihet e drejta e azilit ose statusi i

ndalimin e dëbimit. Për këtë duhet të ekzistojë një

refugjatit.

rrezik konkret ndaj jetës, integritetit ose lirisë suaj.

AsylG

