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PO SIKUR TË MOS KËRKONI TË 
DËRGONI KËRKESËN PËR MBROJTJE 
NDËRKOMBËTARE NË REPUBLIKËN ÇEKE?
Ju nuk do të konsideroheni si refugjat.

CILI ËSHTË HAPI I PARË,  
QË DUHET TË BËNI?
Në rast ideal, Ju duhet të shprehni dëshirën Tuaj për të kërkuar 
mbrojtje ndërkombëtare (plotësoni formularin e aplikimit) me- 
njëherë tek kufiri sapo të hyni në Republikën Çeke.

Ju po ashtu mund të veproni menjëherë sapo të jetë e mundur tek 
Qëndrat e Pranimit në Zastavka u Brna ose tek Inspektoriatet e Poli- 
cisë Kufitare të Drejtorive Rajonale të Policisë.

Shkruani shkurtimisht që jeni refugjat dhe që kërkoni azil, ose që 
ju keni frikë të ktheheni në vëndin Tuaj ose në vëndin e origjinës, 
ose që jeta Juaj është në rrezik, ose që keni qënë i persekutuar në 
vëndin Tuaj.

2.

3.

A JENI NJË PERSON, I CILI KËRKON 
MBROJTJE NDËRKOMBËTARE?
Mendoni, që keni qënë i persekutuar në vëndin Tuaj ose në vëndin 
e origjinës, ose a keni frikë persekutimi për arsye se përkisni tek një 
rracë, fe, grup etnik ose social përkatës, ose për arsye se keni men-
dime të caktuara politike në vëndin Tuaj ose në vëndin e origjinës 
dhe kjo është arsyeja pse nuk mund të ktheheni mbrapsht?

Për këto arsye mund t’Ju jepet azil. 

Ose Ju mendoni, që nuk keni mundësi/nuk keni dëshirë të ktheheni 
në vëndin Tuaj ose në vëndin e origjinës për arsye të rreziqeve seri-
oze të ndonjë dëmi siç mund të tjetë dënim me vdekje, torturë ose 
trajtim jo njerëzor, ose rrezikim i jetës Tuaj ose shëndetit për arsye 
të një konfikti me armë ndërkombëtar ose kombëtar?

Për këto arsye mund t’Ju jepet mbrojtje shtesë.

PËR TË GJITHË KËTO RASTE JU MUND TË DËRGONI 
KËRKESËN TUAJ PËR MBROJTJE NDËRKOMBËTARE NË 
REPUBLIKËN ÇEKE.

Kemi dëshirë t’Ju informojmë, që situata e vështirë ekonomike dhe 
papunësia në vëndin Tuaj nuk janë arsye për t’Ju dhënë mbrojtje 
ndërkombëtare.

1.

ÇFARË DO TË  
NDODHI MË PAS?
Ju do të shoqëroheni tek një Qëndër Pranimi për kërkuesit për azil 
për plotësuar hapat e para të proçedurës së azilit siç janë identifiki-
mi ose ekzaminimi mjekësor.

SA GJATË DO TË JETË E NEVOJSHME QË  
TË QËNDRONI TEK QËNDRA E PRANIMIT?
Qëndrat e Pranimit janë qëndra me afat kohor të përcaktuar dhe 
qëndrimi i të huajve në to është i përcaktuar sipas ligjit. Koha mesa-
tare e qëndrimit është 14 ditë, koha maksimale e qëndrimit është 
120 ditë.
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ÇFARË DO TË NDODHI PASI TË  
LARGOHENI NGA QËNDRA E PRANIMIT?
Kërkuesit për azil kanë dy mundësi. Ata ose vendosin të jetojnë në 
apartamente private, ose transferohen tek Qëndra të Hapura Ako-
modimi. Këto Qëndra ju ofrohen kërkuesëve për azil, të cilët nuk 
kanë të ardhura financiare për veten e tyre deri në momentin, kur 
publikohet vendimi për mbrojtjen ndërkombëtare.

KUSH DO TË VENDOSI PËR  
APLIKIMIN TIM?
Të gjitha aplikimet për mbrojtje ndërkombëtare në Republikën 
Çeke vlerësohen dhe mbi to vendos Ministria e Brëndshme, Depar- 
tamenti për Azilin dhe Politikën e Emigracionit.

6.

7.



SI FILLON PROCEDURA  
E AZILIT?
Pak kohë pas këtij momenti do të kërkohet prej Jush të plotësoni 
formularin e aplikimit, të jepni informacionet bazë dhe të shpje- 
goni arsyet pse kërkoni mbrojtje. Do të kërkohet prej Jush të para- 
shtroni fakte në bazë të cilave Ju keni kërkuar për azil, dhe mund 
të kërkojnë prej Jush të jepni detaje të udhëtimit të bërë prej Jush.

Mos harroni të dorëzoni dokumentet Tuaja të identifikimit dhe të 
përmëndni të gjitha dokumentet ndihmëse, që Ju keni me vete. 

Keni të drejtë të keni përkthyes të gjuhës Tuaj amëtare ose të një 
gjuhe tjetër, të cilën Ju e dini dhe mund të komunikoni në të.

8.

ÇFARË NDODH PASI JU  
DËRGONI APLIKIMIN?
Pak kohë pas dërgimit të aplikimit do të kërkohet prej Jush të  vini 
në intervistë të kërkuesit për azil. Kjo është pjesa më e rëndësishme 
e proçedurës së azilit, kështu sigurohuni, që jeni i/e përgatitur të 
parashtroni të githa detajet që Ju mbani mënd. 

Intervista drejtohet nga punonjësit e Ministrisë së Brëndshme dhe 
është për Ju një okazion për të dhënë informacione dhe fakte të 
mjaftueshme për çështjen Tuaj. 

Punonjësit e Ministrisë së Brëndshme do të informohen se çfarë po 
ndodh në vëndin Tuaj dhe do t’Ju bëjnë pyetje të detajuara shtesë 
në lidhje me të dhënat, që Ju keni prezantuar. Përmëndni gjithçka 
që është e rëndësishme për çështjen Tuaj, pse Ju u larguat nga vën-
di i Juaj dhe si dhe kush Ju ka persekutuar.

Keni të drejtë të keni përkthyes të gjuhës Tuaj amëtare ose të një 
gjuhe tjetër, të cilën Ju e dini dhe mund të komunikoni në të. 

Afati kohor i përcaktuar në ligj për lëshimin e vendimit është 6 
muaj. Për raste të veçanta siç mund të jenë çështjet komplekse ose 
mosbashkëpunimi me vendim-marrësin, afati kohor për shpalljen e 
vendimit mund të shtyhet.

9.

A DUHET TË KENI FRIKË  
TË JEPNI INFORMACIONE?
Ju mund të flisni pa pasur frikë, sepse gjithçka çfarë Ju thoni, së 
bashku me të dhënat personale, janë informacione të mbajtura 
në regjimin sekret. Është e ndaluar, që këto të dhëna ti dërgohen 
shtetit Tuaj ose shtetit të origjinës ose autoriteteve të tjera, që 
nuk janë pjesë përbërëse në këtë proçedurë. 

Është e rëndësishme, që të flisni të vërtetën, shpjegoni paqar- 
tësitë e mundshme dhe mospërputhjet në deklaratat Tuaja dhe 
shpjegoni të gjitha detajet e mundshme pse jeni larguar nga vën- 
di i Juaj i origjinës.

10.

A KENI TË DREJTË PËR TË 
PASUR NDIHMË LIGJORE?
Po! Punonjësi i Ministrisë së Brëndshme ka detyrë t’Ju informojë 
gjatë të gjithë kohës për të drejtën për të kërkuar asistencë falas 
ligjore ose ndihmën e ndonjë personi tjetër që ka lidhje me ndih- 
mën ligjore ose mbrojtjen e refugjatëve. Ju po ashtu mund të 
kërkoni asistencë nga Zyra e Komisionerit të Lartë për Refugjatët.

11.

ÇFARË NDODH PO TË MERRNI NJË 
VENDIM NEGATIV PËR MBROJTJEN 
NDËRKOMBËTARE?
Keni mundësi të apeloni vendimin e shkallës së parë për mbrojtje 
ndërkombëtare.

Në tekstin e vendimit përkatës Ju do të lexoni instruksione në lidhje 
me afatin kohor gjatë të cilit mund të dërgoni apelimin Tuaj kundra 
vendimit të shkallës së parë për tek Gjykata Administrative.

Nëse nuk keni dëshirë të apeloni vendimin për mbrojtje ndërkom- 
bëtare, do t’Ju jepet vizë largimi për tu larguar nga Republika Çeke.

12.

POR SIKUR T’JU JEPET  
MBROJTJE NDËRKOMBËTARE?
Nëse Ju jepet azil ose mbrojtje shtesë, Ju mund të përfitoni nga 
Programi Shtetëror i Integrimit. Programi ofron për mbi të gjitha 
akomodim të përballueshëm në Qëndra Integrimi për një periudhë 
të caktuar kohore dhe një sëri orësh mësimi falas të gjuhës çeke.

Nëse Ju jepet azil, Ju do të merrni qëndrimin e përhershëm në Re-
publikën Çeke dhe do të keni të njëjtat të drejta dhe detyrime si 
shtetasit Çek, përveç të drejtës për votim dhe rekrutim në ushtri. 

Nëse Ju jepet mbrojtje shtesë, Ju do të merrni qëndrim afat-  
gjatë në Republikën Çeke për periudhën kohore gjatë të cilës jepet 
mbrojtja shtesë, që në përgjithësi është afati kohor prej 1 viti.

Me këtë nënkuptohet, që Ju mund të rregjistroheni tek Zyra e 
Punësimit, Ju do të keni të drejtë të rregjistroheni tek programet 
shkollore siç janë studimet universitare, Ju mund të merreni me 
tregti dhe në përgjithësi mund të bëni veprime ligjore. Në të njëjtën 
kohë Ju duhet të respektoni detyrimet ligjore si çdo shtetas Çek, 
kur këtu përkasin pagimet e tatimeve, të sigurimit shëndetësor dhe 
mbani përgjegjësi për çdo hap të bërë në kundërshtim me ligjin.
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