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Çfarë është  
mbrojtja 
ndërkombëtare?

Njerëzit që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare nuk 
i gëzojnë të drejtat bazë të njeriut si edhe nuk e kanë të 
garantuar sigurinë fizike në vendet e tyre të origjinës. 
Ata janë detyruar të largohen nga rreziku i persekutimit, 
trajtimit çnjerëzor e degradues ose nga shkeljet e tjera të 
rënda të të drejtave të njeriut. Prandaj, bashkësia ndër-
kombëtare duhet të ndërhyjë dhe të përmbushë dety-
rimin e saj sipas ligjit ndërkombëtar dhe të BE-së për t’i 
dhënë mbrojtje ndërkombëtare atyre që nuk e gëzojnë 
këtë në vendet e tyre. 

Legjislacioni i BE-së për azilin ofron dy forma të 
mbrojtjes ndërkombëtare: statusin e refugjatit dhe 
statusin e mbrojtjes plotësuese. Bazuar në parimin 
e statusit të barabartë për refugjatët apo për personat 
që gëzojnë të drejtën për mbrojtje plotësuese, përfitue-
sit e këtij statusi duhet të kenë të njëjtat të drejta dhe 
përfitime, njëlloj si ato që kanë refugjatët, dhe duhet t’u 
nënshtrohen kushteve të njëjta të pranimit. Përveç kë-
saj, shteti juaj mund të sigurojë edhe forma të tjera të 
mbrojtjes, mbështetur në baza humanitare.

Aksesi tek siguria dhe procedura adekuate për azil 
është një element thelbësor për të siguruar që per-
sonat në nevojë për mbrojtje ndërkombëtare të 
gëzojnë të drejtat që u takojnë. Si zyrtar përgjegjës i 
kontaktit të parë, roli juaj është vendimtar për të sigu-
ruar ofrimin e mbrojtjes për personat në nevojë.
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Çfarë është parimi 
i moskthimit dhe për 
kë zbatohet?

Parimi i moskthimit i referohet detyrimit të Shteteve Anë-
tare që të shmangin në çdo lloj mënyre dëbimin apo 
kthimin e secilit individ tek kufijtë e territoreve 
apo vendeve ku mund të përballen me persekutim, 
dënim me vdekje,  torturë, trajtim ose dënim tjetër çn-
jerëzor e poshtërues, edhe nëse ata mund të ndodhen 
në kushtet e migracionit të parregullt. Në kontekstin e 
azilit, parimi i moskthimit nënkupton kërkesën për t’iu ga-
rantuar hyrje në territor individëve të cilët kërkojnë mbrojtje 
ndërkombëtare, si edhe procedura azili të drejta dhe efikase për 
të përcaktuar nëse personit i duhet dhënë mbrojtje ndërkombë-
tare apo jo.

Ndalimi i kthimit është i zbatueshëm për çdo formë largi-
mi me forcë, duke përfshirë internimin, dëbimin, ekstra-
dimin, transferimin informal ose «dorëzimet», dhe 
mos-pranimin në kufi. Kjo përfshin edhe kthimin in-
direkt që nënkupton dërgimin e një personi në një 
vend të tretë ku ekziston rreziku i kthimit. Asnjë azilk-
ërkues nuk duhet të dërgohet pa garanci të mjaftueshme 
në një vend të tretë për të përcaktuar kërkesën, për çdo 
rast individual. Këto garanci përfshijnë faktin që personi 
do të ripranohet në atë vend, do të gëzojë mbrojtje efek-
tive kundër kthimit, do të ketë mundësinë të kërkojë dhe 
të gëzojë azil dhe do të trajtohet në përputhje me stan-
dardet e pranuara ndërkombëtare.

Shih Seksionin „Roli kyç i zyrtarëve përgjegjës të 
kontaktit të parë” të Udhëzuesit Praktik.
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Kujt duhet t‘i 
jepet mbrojtje 
ndërkombëtare në BE?

Legjislacioni i BE-së për azilin ofron dy forma të 
mbrojtjes ndërkombëtare: statusin e refugjatit dhe 
statusin e mbrojtjes plotësuese. Përveç kësaj, shteti 
juaj mund të sigurojë edhe forma të tjera të mbrojtjes, 
mbështetur në baza humanitare.

• Refugjat është personi që është detyruar të lar-
gohet nga vendi i shtetësisë, ose në rastin e per-
sonave pa shtetësi, nga ish vendi i banimit të 
zakonshëm, për shkak të frikës së justifikuar të 
persekutimit për arsye të racës, fesë, kombësisë, 
mendimit politik apo anëtarësimit në ndonjë grup 
të caktuar shoqëror dhe që për shkak të një frike të 
tillë nuk është në gjendje apo nuk dëshiron të kthe-
het pas aty.

• Mbrojtja plotësuese u jepet personave që nuk 
kualifikohen si refugjatë, por që kanë ende nevojë 
për mbrojtje ndërkombëtare. Në të gjithë BE-në, 
mbrojtja plotësuese u ofrohet atyre personave që 
përballen me rrezikun real të dëmtimit të rëndë 
nëse kthehen në vendin e tyre. Dëmtim i rëndë 
konsiderohet: 

• (a) dënimi me vdekje ose ekzekutim 

• tortura, trajtimi çnjerëzor apo degradues, 
ndëshkimi  

• kërcënimi serioz dhe individual për shkak të 
dhunës pa dallim në situata konflikti të arma-
tosur ndërkombëtar apo të brendshëm.

Si zyrtar përgjegjës i kontaktit të parë, keni përgjegjësi 
për identifikimin dhe referimin e duhur të personave që 
mund të kenë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, si edhe 
për persona të tjerë me nevoja të veçanta, duke përfshirë 
këtu fëmijët dhe viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore. 
Personat mund të kenë ndonjëherë nevoja të shumëfishta 
dhe kështu krijohet nevoja për referime të shumëfishta.
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Mbani parasysh se kur kontaktoni me persona që mund 
të kenë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, nuk përfaqë-
soni vetëm vendin tuaj, por edhe BE-në si një e tërë.

Çfarë është Sistemi i Përbashkët 
 Evropian i Azilit?
Sistemi i Përbashkët Evropian i Azilit (SPEA) është një 
sistem i përbashkët që bazohet tek zbatimi i plotë dhe 
gjithëpërfshirës i Konventës së Gjenevës. Ky sistem 
synon të sigurojë trajtim të drejtë dhe të barabartë 
të aplikantëve për mbrojtje ndërkombëtare, harmo-
nizim të sistemeve të azilit dhe zvogëlim të dallimeve 
ndërmjet shteteve anëtare mbi bazën e legjislacionit 
të detyrueshëm, si edhe forcim të bashkëpunimit 
praktik ndërmjet administratave kombëtare të azilit 
dhe atyre të dimensionit të jashtëm.

SPEA përbëhet nga instrumentet e mëposhtme 
ligjore, duke përcaktuar standarde të larta të për-
bashkëta dhe bashkëpunim më të fuqishëm për të 
siguruar që aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare 
të trajtohen në mënyrë të barabartë në një sistem të 
drejtë dhe efikas - kudo që të aplikojnë për mbrojtje 
ndërkombëtare:

• Direktiva për Procedurat e Azilit e rishikuar, 
e cila synon marrjen e vendimeve të drejta, të 
shpejta dhe cilësore rreth azilit. 

• Direktiva për Kushtet e Pritjes e rishikuar, e 
cila siguron se ekzistojnë kushte njerëzore prit-
jeje për azilkërkuesit në të gjithë BE-në dhe se 
respektohen plotësisht të drejtat themelore të 
personave në fjalë. 

• Direktiva e Kualifikimit e rishikuar, e cila shp-
jegon bazat për dhënien e mbrojtjes ndërkombë-
tare. Dispozitat e saj parashikojnë edhe një sërë 
të drejtash dhe masash integruese për përfitue-
sit e mbrojtjes ndërkombëtare. 

• Rregullorja e Dublinit e rishikuar, e cila sqaron 
procesin e caktimit të Shtetit Anëtar që është 
përgjegjës për shqyrtimin e aplikimit.  

• Rregullorja Eurodac e rishikuar e cila përmirë-
son funksionimin e bazës së të dhënave të azilit 
të BE për gjurmët e gishtërinjve.
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4 Cili është dallimi 
ndërmjet një emigranti 
dhe një personi që ka 
nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare?

‘Migrant’ është një term i gjerë që përfshin personat që 
largohen nga një vend apo rajon për t’u vendosur në një 
tjetër. Disa emigrantë vendosin vullnetarisht që të lëvi-
zin për një sërë arsyesh, në rastin e shumicës së tyre nuk 
kanë të bëjnë me sigurinë, për shembull për shkak të 
lidhjeve familjare apo për shkak të vështirësive ekono-
mike.  personat që kanë nevojë për mbrojtje ndër-
kombëtare detyrohen të largohen për të shpëtuar 
jetën apo për të ruajtur lirinë e tyre.. Ata nuk kanë 
mbrojtje në vendin e tyre të origjinës. Në fakt është rën-
dom qeveria e tyre që i kërcënon me persekutim. Nëse 
vendet e tjera nuk ua lejojnë hyrjen dhe nuk u ofrojnë 
mbrojtje, këto shtete mund t’i ekspozojnë ata ndaj vdek-
jes, persekutimit apo shkeljeve të tjera të rënda të të dre-
jtave të njeriut.  

Modelet migratore moderne janë shpesh të përziera. 
Brenda flukseve të përziera migratore, udhëtojnë me 
njëri-tjetrin ata që kanë nevojë për mbrojtje së bashku 
me të tjerë, që nuk kanë si motiv mbrojtjen, duke përdo-
rur të njëjtat rrugë dhe mjete transporti. Udhëtime të 
tilla mund të jenë të gjata, të vështira dhe të rrezikshme, 
shpesh të organizuara në mënyrë të parregullt. Identi-
fikimi i personave që dëshirojnë të aplikojnë për mbrojtje 
ndërkombëtare në këto rrethana është detyrë sfiduese, 
por jashtëzakonisht e rëndësishme.
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5 A është detyra 
ime të vendos 
nëse një person ka 
nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare?

Jo.  Nuk është përgjegjësia juaj për të vlerësuar nëse 
një person ka nevojë për mbrojtje ndërkombëtare 
ose nëse shpjegimi i tij / i saj është i besueshëm. 
Kjo  do të pasohet nga një procedurë e ndryshme në një 
vend tjetër, që zhvillohet nga zyrtarët e autoritetit të 
përcaktimit të azilit, për të vlerësuar aplikimin dhe për të 
përcaktuar nëse personi kualifikohet apo jo për mbrojtje 
ndërkombëtare, në përputhje me legjislacionin e BE-së 
dhe atë ndërkombëtar.  

Detyra juaj është identifikimi i personave, të cilët dëshi-
rojnë të aplikojnë për mbrojtje ndërkombëtare, t’u jepni 
atyre informacione  mbi mundësinë për të aplikuar dhe 
për t’iu drejtuar autoriteteve kompetente.

Shih Seksionin „Roli kyç i zyrtarëve përgjegjës 
të kontaktit të parë” të Udhëzuesit Praktik.
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Çfarë të drejtash 
kanë personat në 
nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare kur unë 
hyj në kontakt me ta?

Personat të cilët mund të kenë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare zotërojnë disa të drejta të veçanta,  
pavarësisht nëse kanë aplikuar ose jo në mënyrë 
eksplicite për mbrojtje ndërkombëtare. Në shumë 
raste, do të keni detyrën të siguroni nëse janë garantuar 
këto të drejta.

Si i tillë, parimi i mos-kthimit vlen për të gjithë personat 
pavarësisht nëse statusi i tyre është përcaktuar apo jo 
zyrtarisht.  Shtetet Anëtare kanë detyrimin që të sh-
mangin kthimin e individëve në çdo vend ku mund të 
përballen me persekutim, trajtim ose dënim çnjerëzor 
apo degradues, përfshirë torturën, edhe nëse janë në një 
situatë migracioni të parregullt.

Të drejta të tjera që përfshihen, janë aksesi efektiv në 
procedurën e azilit, e drejta e informimit në një gju-
hë të kuptueshme nga ai/ajo, për sa i përket mundësisë 
për të aplikuar, përfshirë sigurimin e një përkthyesi, dhe 
mundësinë për të komunikuar me UNHCR ose me 
organizata të tjera të cilat ofrojnë këshillim ligjor ose 
konsulta për aplikantë.  

Mbani parasysh se të gjithë personat duhet të trajtohen 
me respekt të plotë të dinjitetit njerëzor dhe në për-
puthje me të drejtat themelore dhe njerëzore, duke 
përfshirë dhënien e kujdesit shëndetësor emergjent dhe 
përmbushjen e nevojave bazë. Personat e cenueshëm, 
duke përfshirë fëmijët dhe viktimat e trafikimit të qe-
nieve njerëzore, duhet të identifikohen dhe t’i referohen 
procedurave të duhura.

Shih Seksionin „Roli kyç i zyrtarëve përgjegjës të 
kontaktit të parë” të Udhëzuesit Praktik.
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7 Cila është 
përgjegjësia ime 
ndaj personave të 
cenueshëm?

Persona të cenueshëm konsiderohen veçanërisht fëmi-
jët, fëmijët e pashoqëruar, personat me aftësi të kufi-
zuara, të moshuarit, gratë shtatzëna, prindërit e vetëm 
të shoqëruar me fëmijë, viktimat e trafikimit të qenieve 
njerëzore, personat me sëmundje të rënda ose çrregul-
lime mendore dhe personat që kanë qenë pre e torturës, 
përdhunimit apo formave të tjera serioze të dhunës psi-
kologjike, fizike ose seksuale.  

Pikat e kalimit kufitar dhe ambientet e ndalimit janë 
ndër vendet kryesore ku mund të deklarohen ose zbu-
lohen nevojat e veçanta të personave  të cenueshëm. Si 
zyrtar i vijës së parë, ju keni përgjegjësinët’i identifikoni 
nevojat e veçanta të personave të cenueshëm dhe 
t’i udhëzoni për vlerësim dhe / ose mbështetje të 
mëtejshme tek autoritetet kombëtare dhe palët e tjera 
të interesit, si psh OJQ-të dhe UNHCR, të cilat janë të 
specializuara dhe të mandatuara për t’iu përgjigjur nevo-
jave të tyre, në përputhje me legjislacionin dhe praktikat 
kombëtare. Sigurohuni që jeni në dijeni të procedurave 
kombëtare të referimit dhe që zotëroni detajet e kon-
takteve përkatëse.

Urgjencat shëndetësore dhe nevojat bazë duhet të tra-
jtohen menjëherë dhe duhet të jenë më prioritare për t’u 
trajtuar sesa çështjet migratore. Bashkimi familjar du-
het të ruhet sa më shumë të jetë e mundur dhe fëmijët 
nuk duhet të ndahen nga prindërit apo të afërmit e tyre.

Shihni seksionin „Kushtojuni vëmendje dobësive” 
të Udhëzuesit Praktik. 
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Cila është përgjegjësia 
ime ndaj një fëmije 
apo një personi që 
pretendon të jetë 
fëmijë?

Në përputhje me legjislacionin dhe standardet ligjore 
ndërkombëtare dhe evropiane, fëmijë quhet çdo qe-
nie njerëzore nën moshën 18 vjeç, përveç rastit kur 
sipas ligjit në fuqi për fëmijët mosha madhore arrihet 
më herët. Edhe kur nuk jeni i sigurt nëse personi që pre-
tendon se është me të vërtetë fëmijë, ai / ajo duhet të 
udhëzohet tek autoriteti përgjegjës për vlerësimin e 
moshës, duke vepruar sipas legjislacionit dhe praktikës 
kombëtare.

Fëmijët janë në thelb të cenueshëm, prandaj është 
shumë e rëndësishme për t’u treguar veçanërisht të 
ndjeshëm ndaj nevojave të tyre të veçanta, sidomos 
në rast se janë të pashoqëruar apo të ndarë. Fëmijët 
e pashoqëruar dhe të ndarë duhet të identifikohen dhe 
të referohen sa më parë të jetë e mundur tek autoritetet 
përgjegjëse sipas legjislacionit dhe praktikës kombëtare 
dhe në përputhje me garancitë që parashikon legjisla-
cioni i BE-së. Sigurohuni që jeni në dijeni të procedurave 
kombëtare të referimit dhe që zotëroni detajet e kon-
takteve të shërbimeve të specializuara për mbrojtjen e 
fëmijëve dhe të palëve të tjera përgjegjëse. 

Qëndroni gjithmonë të vëmendshëm dhe kushtoji-
ni vëmendje shenjave të mundshme të trafikimit.  
A ka ndonjë gjë të pazakontë në situatën që shihni?  A 
është fëmija i heshtur, i shkëputur / i humbur, i pakup-
tueshëm, i frikësuar, i mërzitur? A ka një person në pritje 
të fëmijës apo fëmija po kërkon një të rritur tjetër?  Në 
çdo moment, nëse ekziston një dyshim i arsyeshëm se 
fëmija mund të jetë në rrezik trafikimi apo nëse ka nevo-
jë për mbrojtje, duhet të zbatohen menjëherë mekaniz-
mi i referimit dhe hetimi fillestar sipas legjislacionit dhe 
praktikës kombëtare.

8
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Mos harroni të komunikoni miqësisht me fëmijët, 
duke mbajtur parasysh moshën dhe pjekurinë e tyre. 
Mbajeni të informuar se çfarë po ndodh dhe çfarë do 
të ndodhë më tej. Sigurojini akses të shërbimeve bazë.  

Përparësi gëzon interesi më i lartë i fëmijës gjatë të 
gjitha veprimeve dhe vendimeve kur bëhet fjalë për 
ta. Si rregull i përgjithshëm, fëmijët nuk duhet të ndahen 
nga prindërit ose të afërmit e tyre shoqërues, përveç ras-
tit kur ekziston dyshimi i arsyeshëm se kjo nuk përbën in-
teresin e tyre më të lartë. Në këtë rast, shërbimet e spe-
cializuara për mbrojtjen e fëmijëve duhet të informohen 
menjëherë sipas legjislacionit dhe praktikës kombëtare.

Duhet të zbatohet parimi i mos-kthimit. Nëse zbatohet 
kthimi, duhet të respektohen masat mbrojtëse për fëmi-
jët, të parashikuara në Nenin 10 të Direktivës së Kthimit. 

Shihni seksionin‘Fëmijët e pashoqëruar ose të 
ndarë‘të Udhëzuesit Praktik.

Për më shumë informacion, konsultoni 
Frontex Vega Children Handbook (1).

1 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_
Children_Handbook.pdf

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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A mund të ketë 
nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare 
edhe një viktimë e 
trafikimit të qenieve 
njerëzore?

Nëse ka arsye për të besuar se një person mund të jetë 
viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore, ai/ajo duhet të 
referohet tek autoritetet dhe shërbimet përgjegjëse si-
pas legjislacionit dhe praktikës kombëtare për ndihmën 
dhe mbështetjen përkatëse. Sigurohuni që jeni në dijeni 
të procedurave kombëtare të referimit dhe që zotëroni 
detajet e kontakteve përkatëse.

Sidoqoftë, në disa raste edhe viktimat e trafikimit të 
qenieve njerëzore mund të kenë nevojë për mbrojt-
je ndërkombëtare dhe t’u jepet akses në procedurën 
e azilit. Në çdo rast, të gjitha viktimat e trafikimit të 
qenieve njerëzore duhet të informohen siç duhet për të 
drejtën e tyre për të kërkuar azil.

Mbani parasysh që trafikanti mund të jetë ende përqark. 
Është e rëndësishme që secili të ketë mundësinë të flasë 
me ju personalisht, lirisht dhe privatisht. Sigurohuni që 
nuk ndërhyn askush dhe / ose nuk i përgjigjet pyetjeve në 
emër të personit tjetër, përveçse kur vepron në interesin 
e tij më të lartë. U duhet kushtuar vëmendje e veçantë 
sinjaleve të mundshme të trafikimit në rastet e fëmijëve 
të pashoqëruar ose të ndarë.

9
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Në rastin e grave dhe vajzave, duhet të sigurohet prania 
e një zyrtari të kontaktit të parë të gjinisë femërore, nëse 
kjo është e mundur. Gratë dhe vajzat nuk duhen shtyrë 
që të flasin për incidente apo krime që lidhen me shfrytë-
zimin apo dhunën seksuale. Nëse është e përshtatshme, 
duke mbajtur parasysh edhe moshën e tyre, duhet të 
pyeten me delikatesë nëse mund të jenë shtatzënë dhe 
të informohen për asistencën në dispozicion nëse do të 
ishte e nevojshme.

Shihni seksionin „Personat me nevoja të veçanta 
të shumëfishta“të Udhëzuesit Praktik.  
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10 Kush mund 
të aplikojë 
për mbrojtje 
ndërkombëtare? 

Çdokush zotëron të drejtën të aplikojë për mbrojtje 
ndërkombëtare. 

E drejta për azilin njihet nga Konventa e Gjenevës, Karta 
e të Drejtave Themelore e BE-së dhe instrumente të tje-
ra ligjore ndërkombëtare dhe evropiane. Megjithatë, kjo 
nuk do të thotë se do të marrë mbrojtje ndërkombëtare 
çdo person që aplikon për të. Në çdo sistem azili, do të 
refuzohen disa aplikime dhe do të pranohen disa të tje-
ra, por të gjitha duhet të shqyrtohen në përputhje me të 
drejtën evropiane dhe ndërkombëtare.   

Elemente thelbësorë për të pasur efektivisht të drejtën 
për azil janë aksesi tek siguria dhe procedurat adekuate. 
Si zyrtar i kontaktit të parë, ju keni një rol vendimtar për 
të identifikuar ata që dëshirojnë të aplikojnë për mbro-
jtje ndërkombëtare dhe për të siguruar akses në proce-
durën e azilit.

Shihni seksionin „Kush mund të dëshirojë të bëjë 
aplikim?“ të Udhëzuesit Praktik. 
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11 A mund të aplikojë 
për mbrojtje 
ndërkombëtare 
edhe një person me 
dokumente të rreme 
ose pa pasur fare 
dokumente?

Po. Kushdo ka të drejtë të aplikojë për mbrojtje 
ndërkombëtare pavarësisht faktit nëse ka hyrë në 
Shtetin Anëtar të BE-së apo ndodhet ilegalisht aty, 
duke përdorur dokumente të rreme apo të falsi-
fikuara ose nëse nuk zotëron fare asnjë dokument.

Shumica e personave në nevojë për mbrojtje ndërkombë-
tare përballen me situata kërcënuese për jetën, të cilat u 
japin rrallë mundësinë për të siguruar dokumentet e ne-
vojshme me qëllim hyrjen në BE përmes kanaleve ligjore. 

Në përputhje me Konventën e Gjenevës dhe Kodin Kufi-
tar të Shengenit, aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare 
nuk mund të penalizohen për shkak të hyrjes ose pranisë 
së tyre paligjshme, me kusht që të paraqiten pa vonesë 
tek autoritetet përkatëse. Edhe gjatë hetimit të doku-
menteve të falsifikuara dhe të rreme, personi mund të 
aplikojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në një rast të tillë, 
ndërpritet hetimi policor dhe fillon procedura e azilit.

Shihni seksionin „Kush mund të dëshirojë të bëjë 
aplikim?“ të Udhëzuesit Praktik.
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12 Si ta dalloj që dikush 
mund të dëshirojë të 
aplikojë për mbrojtje 
ndërkombëtare?

Shumë persona që mund të kenë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare, nuk aplikojnë në mënyrë aktive për azil 
në vendin ku mbërrijnë. Shumë prej tyre mund të mos i 
njohin të drejtat dhe detyrimet e tyre apo mund të zgje-
dhin të mos kërkojnë mbrojtje për shkak të situatës së 
tyre specifike ose për shkak se për mundësitë që ofrohen 
janë keqinformuar nga të tjerët, përfshirë këtu edhe 
kontrabandistët.

Prandaj është e rëndësishme që të vëzhgohen dhe t’u 
kushtohet vëmendje indikacioneve tek një per-
son që mund të dëshirojë të aplikojë për mbrojtje 
ndërkombëtare. 

Indikacionet që një person mund të dëshirojë të apliko-
jë për mbrojtje ndërkombëtare mund të zbulohen në 
mënyra të ndryshme. Ju mund t’i vëzhgoni, t’i mësoni 
nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me personin ose 
me persona të tjerë, t’i nxirrni nga dokumentet që pa-
raqet personi dhe / ose t’i hasni në rrethana të tjera. Për 
t’i zbuluar më shpejt dhe më saktë treguesit,kushtojini 
vëmendje të veçantë elementeve në vijim:

1  Kush është personi (mosha, gjinia, statusi 
familjar, etnia, feja dhe kombësia) 

2  Prej nga vjen personi (vendi i origjinës, 
rrethanat e përgjithshme të mbërritjes)
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3 Çfarë deklaron / nga se ka frikë personi:

 � Vrasja apo ekzekutimi
 � Persekutimi
 � Torturimi
 � Lufta
 � Kthimi

4  Çfarë dëshiron personi:

 � Ndihmë
 � Mbrojtje
 � Të takojë një përfaqësues të OKB / 

UNHCR / avokat

5  Cilat janë detajet që mund të vëzhgoni (në 
pamje dhe sjellje):

 � Qasja / shmangia e oficerit përgjegjës 
 � Frika, stresi ose heshtja e pazakontë
 � Sjellja dhe / ose qëndrimi i pazakontë 
 � Pamjen (lëndimet, plagët, veshmbathjet, 

sendet personale, etj.)

Marrja e informacionit është element kyç për sigurimin e 
mundësisë efektive për akses në procedurën e azilit. Si 
zyrtar përgjegjës i kontaktit të parë, roli juaj është të si-
guroheni që njerëzit që dëshirojnë ë aplikojnë për mbro-
jtje ndërkombëtare të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. 
Prandaj duhet t’i informoni në mënyrë proaktive mbi të 
drejtën për të aplikuar për azil, duke përfshirë edhe të 
drejtat dhe detyrimet që rrjedhin. 

Shihni seksionin ‚Lista jo e plotë e indikacioneve‘ 
të Udhëzuesit Praktik.
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Kur dhe si i duhet 
dhënë informacion 
personave 
që mund të 
dëshirojnë të 
aplikojnë 
për mbrojtje 
ndërkombëtare?

Si zyrtar përgjegjës i kontaktit të parë, roli juaj është 
të siguroheni që njerëzit që dëshirojnë ë aplikojnë për 
mbrojtje ndërkombëtare të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. 
Prandaj duhet t’i informoni në mënyrë proaktive mbi të 
drejtën për të aplikuar për azil, duke përfshirë edhe të 
drejtat dhe detyrimet që rrjedhin. Qëllimi kryesor i mar-
rjes së informacionit është që të sigurojë se personat që 
mund të kenë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare të 
kenë mundësi efektive për akses në procedurën e azilit.

Në përgjithësi, informacioni mbi mundësitë për të 
aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare duhet të jepet në 
ambientet e ndalimit dhe në pikat e kalimit kufitar, duke 
përfshirë zonat e tranzitit, në kufijtë e jashtëm. Megji-
thatë, mund të konsiderohet praktikë e mirë rasti kur ky 
informacion jepet edhe në momentin kur personat për-
piqen të shkelin pikën kufitare dhe ndërkohë ndalohen 
nga autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen e kufirit. 

Sigurohuni që për informacionin që duhet dhënë, të jeni 
i vetëdijshëm sipas legjislacionit dhe praktikave kombë-
tare dhe në përputhje me legjislacionin e BE-së. Informa-
cioni duhet dhënë brenda një kohe të arsyeshme dhe të 
jetë sa mëi plotë që të jetë e mundur. Është e nevojshme 
të komunikohet në një gjuhëqë personi e kupton Nëse 
është e nevojshme, duhet të sigurohet përkthim. Gjuha 
dhe komunikimi duhet të përshtaten me gjininë, 
moshën, gjendjen fizike e mendore dhe / ose nivelin 

13
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e arsimimit të personit që keni përballë. Në rastin e 
grave dhe vajzave, nëse është e mundur, duhet të sigu-
rohet prania e një zyrtareje të kontaktit të parë dhe e një 
përkthyeseje të gjinisë femërore.

Shihni seksionin ‚Lista jo e plotë e indikacioneve‘ 
të Udhëzuesit Praktik.   
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14 Kur kthehet 
dikush në aplikant 
për mbrojtje 
ndërkombëtare?

Një person bëhet aplikant për mbrojtje ndërkombë-
tare kur ai /ajo ka bërë aplikim.  Sipas legjislacionit 
të BE-së për azilin, një person konsiderohet se ka bërë  
aplikimin kur në çfarëdo forme dhe tek çdo autoritet 
shpreh dëshirën për të aplikuar për mbrojtje ndër-
kombëtare, , ose kur është e kuptueshme se po kërkon 
mbrojtje ndërkombëtare.  Nuk është i nevojshëm përdo-
rimi i termit të saktë «azil» ose «refugjat». Aplikantëve 
për mbrojtje ndërkombëtare u jepen të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet që përmban ky status.

Si zyrtar përgjegjës i kontaktit të parë, shpesh ju jeni 
përfaqësuesi i parë i vendit tuaj me të cilin bie në kon-
takt një person në nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. 
Në shumë raste, këta persona do të kenë mundësinë që 
të shprehin dëshirën për të aplikuar për mbrojtje ndër-
kombëtare për herë të parë me ju.

Mos harroni se shumë persona që mund të kenë nevo-
jë për mbrojtje ndërkombëtare kanë frikën e perseku-
timit nga zyrtarët në vendin e tyre ose gjatë udhëtimit 
janë trajtuar jo mirë nga zyrtarë të vendeve të tjera. Në 
shumë raste, mund të mos vijnë drejtpërdrejt tek ju ose 
të mos aplikojnë në mënyrë aktive për azil. Zyrtarët 
e kontaktit të parë luajnë rol kyç në krijimin e një 
atmosfere besimi dhe identifikimi proaktiv të per-
sonave të cilët mund të dëshirojnë të aplikojnë për 
mbrojtje ndërkombëtare, duke u dhënë atyre infor-
macion përkatës mbi të drejtën për të aplikuar për 
azil dhe duke i referuar tek procedurat e duhura.

Shihni seksionin „Çfarë duhet bërë më tej nëse 
personi aplikon për mbrojtje ndërkombëtare“ të 
Udhëzuesit Praktik.
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15 Si ta kuptoj që 
një person po 
kërkon mbrojtje 
ndërkombëtare?

Si zyrtar i kontaktit të parë, shpesh do të jeni përfaqë-
suesi i parë i vendit tuaj me të cilin  shtetasit e vendeve të 
treta  që arrijnë në BE  vijnë në kontakt dhe të cilët kanë 
për herë të parë mundësinë për të shprehur dëshirën e 
tyre për të aplikuar për azil.

Jini të vetëdijshëm se njerëzit mund të shprehin synimin 
për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare në mënyra 
të ndryshme. Çdo shprehje e frikës nga perseku-
timi ose dëmtimi serioz nëse hyrja u mohohet, e 
shprehur me gojë ose me shkrim, kualifikohet si 
kërkesë e tillë. Nuk është e nevojshme të përdoret ter-
mi i saktë «azil» ose «refugjat». 

Disa nga fjalët, shprehjet ose mesazhet kyçe që mund të 
sinjalizojnë se një person mund të dëshiroj të aplikoj për 
mbrojtje ndërkombëtare përfshijnë frika e vrasjes, 
persekutimi tortura, lufta dhe / ose frika e kthimit. 
Personi mund të kërkojë për ndihmë, mbrojtje ose 
mund të dëshirojë të shohë zyrën e OKB-së, UNHCR-së 
ose një avokat etj.

Çdo person që ka shprehur dëshirën për të aplikuar 
për mbrojtje ndërkombëtare bëhet aplikant me të 
gjitha të drejtat dhe detyrimet që i bashkëngjiten 
këtij statusi dhe duhet të udhëzohen tek autorite-
tet përgjegjëse për vlerësim të mëtejshëm. Mos harroni 
se gjykimi juaj në pikën e hyrjes ka rëndësi vendimtare 
dhe kritike. Konsultohuni me eprorin tuaj sa herë që keni 
ndonjë dyshim në lidhje me qëllimet e personit para jush.

Shihni seksionin „Njohja e parashtrimit të 
aplikimit për mbrojtje ndërkombëtare“ të 
Udhëzuesit Praktik.    
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Çfarë duhet të bëj 
nëse një person më 
ka shprehur dëshirën 
për të aplikuar 
për mbrojtje 
ndërkombëtare?

Një person, sapo shpreh dëshirën për të aplikuar për 
mbrojtje ndërkombëtare, kthehet në aplikant dhe 
duhet të referohet tek autoritetet përgjegjëse për 
vlerësim të mëtejshëm. Në pozicionin e nëpunësit për-
gjegjës, i cili  ka të ngjarë të marrë aplikime për mbrojtje 
ndërkombëtare, është detyra juaj të informoni aplikan-
tin se ku dhe si duhet të depozitohet aplikimi. 

Aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare gëzojnë 
disa të drejta dhe garanci të lidhura me këtë sta-
tus, duke përfshirë të drejtën e qëndrimit, të drejtën 
për kushtet materiale bazë të pritjes, mbështetjen 
adekuate në rast të nevojave të veçanta procedurale 
dhe / ose të pritjes, të drejtën për të marrë informacion 
më të detajuar për procedurën e azilit në gjuhën që 
kuptojnë dhe garanci në rast arresti. Si zyrtar përgje-
gjës i kontaktit të parë, jeni përgjegjës për të ndihmuar 
në sigurimin e këtyre të drejtave, për shembull duke i 
referuar aplikantët tek autoritetet dhe organizatat 
përkatëse.

Pasi të jetë bërë aplikimi, ai duhet të regjistrohet. 

• Nësepunoni për një organ që përgjigjet për re-
gjistrimin e aplikimit, kjo duhet kryer brenda 
tri ditëve pune. 

• Nëse punoni për një organ tjetër, aplikimin 
duhet  t’ia referoni autoritetit kompetent 
në mënyrë që të regjistrohet  jo më vonë se 
gjashtë ditë pune pas kryerjes së aplikimit. Reko-
mandohet që të mbani një raport me shkrim për 
marrjen në dorëzim të aplikimit, në përputhje me 
legjislacionin dhe praktikën tuaj kombëtare. 

16
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Mos harroni se aplikantët për mbrojtje ndër-
kombëtare nuk duhen të penalizohen për shkak të 
hyrjes apo pranisë së tyre të paligjshme, me kusht 
që të paraqiten sa më parë tek autoritetet përgjegjëse.

Shihni seksionin „Çfarë duhet bërë më tej nëse 
personi aplikon për mbrojtje ndërkombëtare“ të 
Udhëzuesit Praktik.
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17 Çfarë duhet të bëj 
nëse ka të dhëna se 
dikush ka nevojë për 
mbrojtje, por nuk ka 
shprehur dëshirën 
për të aplikuar?

Shumë persona që mund të kenë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare nuk aplikojnë në mënyrë aktive për azil.  
Për shembull, ata nuk mund të kenë njohuri për të dre-
jtën ose procedurat për ta bërë këtë, mund të jenë vik-
tima të trafikimit ose mund të kenë trauma të lidhura 
me persekutimin ose udhëtimin e vështirë. Përveç kësaj, 
personat që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare 
shpesh nuk kanë informacion për të drejtat dhe detyri-
met e tyre, kanë të afërm në shtetet e tjera anëtare, të 
cilëve shpresojnë t’iu bashkohen ose janë keqinformuar 
për mundësitë e tyre nga persona të tjerë, përfshirë 
kontrabandistët. Nuk është e pritshme që ata të kenë 
njohuri të thelluara për azilin dhe procedurat e Dublinit, 
të kenë besim të plotë tek autoritetet për të shprehur 
nëpër kufij apo në paraburgim frikën që kanë, ose të 
njohin fjalët dhe shprehjet e duhura që mund t’u japin 
akses në procedurën e azilit.  

Marrja e informacionit është element kyç për të si-
guruar se personave që kanë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare u jepet mundësia efektive për hyr-
jen në procedurën  e azilit dhe janë në gjendje të 
marrin vendime  të mirë-informuara për të aplikuar ose 
jo për mbrojtje ndërkombëtare.  



Mos harroni se është pjesë e detyrës suaj për të siguruar 
që asnjë person, edhe nëse nuk ka aplikuar për mbrojtje 
ndërkombëtare, të mos kthehet në një vend ku mund të 
përballet me persekutim, trajtim çnjerëzor e degradues 
ose ndëshkim, përfshirë torturën, edhe nëse është në 
një situatë të parregullt migratore. Çdo kthim duhet të 
ndjekë procedurat e vendosura, duke përfshirë garancitë 
dhe masat e nevojshme ligjore.

Konsultohuni me eprorin tuaj sa herë që të keni ndonjë 
dyshim për qëllimet e personit përballë, veçanërisht 
nëse kthimi i tij / i saj në vendin e origjinës apo tranzi-
tit do të përbënte një shkelje të mundshme të së drejtës 
evropiane ose ndërkombëtare. 

Shihni seksionin „Çfarë duhet bërë më tej nëse 
një person me nevoja për mbrojtje nuk dëshiron 
të aplikojë për mbrojtje ndërkombëtare” të 
Udhëzuesit Praktik.   
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18 Çfarë ndodh nëse një 
person ka kërkuar 
azil, por dyshoj se 
ai / ajo po përpiqet 
të abuzojë me 
sistemin?

Çdo person që ka shprehur dëshirën për të aplikuar 
për mbrojtje ndërkombëtare bëhet aplikant me të 
gjitha të drejtat dhe detyrimet që i bashkëngjiten 
këtij statusi dhe duhet të udhëzohen tek autorite-
tet përgjegjëse për vlerësim të mëtejshëm. 

Mos harroni se nuk është detyra juaj të vlerësoni nëse 
një person ka nevojë për mbrojtje ndërkombëtare ose 
nëse të dhënat e tij / saj janë të besueshme. Kjo është 
përgjegjësi e autoritetit të azilit. Në çdo sistem azili disa 
aplikime që refuzohen dhe disa të tjera që pranohen, 
por të gjitha duhet të shqyrtohen në përputhje me ligjin 
evropian dhe ndërkombëtar.   

Megjithatë, mund të nevojitet të konsultoheni me epro-
rin tuaj ose të informoni autoritetin përgjegjës për arsyet 
e dyshimeve tuaja.

Shihni seksionin „Kush mund të dëshirojë të bëjë 
aplikim?“ të Udhëzuesit Praktik.
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Çfarë ndodh 
nëse nuk arrij 
të identifikoj 
një person 
që dëshiron 
të aplikojë 
për mbrojtje 
ndërkombëtare?

Identifikimi i pasaktë dhe mosreferimi i personit tek au-
toritetet kompetente mund të ketë pasoja serioze për 
personin. Ai / ajo mund të kthehet në një vend ku 
jeta apo liria e tij / saj do të kërcënohej ose ku mund 
të përballet me persekutim, vdekje, trajtim degra-
dues mizor dhe çnjerëzor ose me shkelje të tjera të 
rënda të të drejtave të njeriut.

Si zyrtar përgjegjës i kontaktit të parë, ju luani një rol 
vendimtar në sigurimin e aksesit për mbrojtje ndaj per-
sonave në nevojë. Konsultohuni me eprorin tuaj sa herë 
që keni ndonjë dyshim në lidhje me qëllimet e personit 
përballë jush.    
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20 Ndonjëherë 
ndjehem i 
rraskapitur apo 
edhe i zemëruar me 
personat që duhet 
të merrem çdo ditë.  
A është normale kjo?

Çdo zyrtar përgjegjës i kontaktit të parë nevojitet që 
të përmbushë detyrimet e tij / saj në rrethana të vësh-
tira, duke u përballur shpesh me njerëz nga kultura të 
ndryshme, nga një historik i ndryshëm social dhe përvo-
ja të ndryshme jetësore. Ky mjedis pune interesant, por 
jashtëzakonisht kërkues, mund të ketë ndikim në gjend-
jen tuaj psikologjike. Për përmbushjen e detyrimeve 
tuaja, mund të përjetoni emocione të ndryshueshme, 
që nga dhembshuria, duke kaluar tek indiferenca, e deri 
tek refuzimi i personave që merreni me çdo ditë. Nga ana 
tjetër, kjo mund të ndikojë tek efektiviteti dhe cilësia e 
punës dhe tek aftësia juaj për të marrë vendime dhe akte 
të përshtatshme.

E rëndësishme është që të ndërgjegjësoheni për këta fak-
torë, si edhe për rrethanat tuaja personale dhe të bëni 
përpjekje të vazhdueshme për të minimizuar ndikimin e 
tyre.  Nëse është e nevojshme, mos hezitoni të kërkoni 
mbështetje nga kolegët ose mbikëqyrësit tuaj apo të 
kërkoni këshillim profesional. 

Shihni seksionin ‚Ndërgjegjësohuni për rrethanat 
tuaja personale‘ të Udhëzuesit Praktik.



Çdokush mund të jetë refugjat
Çdokush mund të ketë nevoja për mbrojtje, pavarësisht 
nga vendi i origjinës, përkatësia etnike, pamja e jashtme 
apo sjellja.

1
Çdokush ka të drejtën të mbrohet kundër 
kthimit
Askush nuk mund të dëbohet ose të kthehet në një situatë 
ku ai / ajo do të përballej me rrezikun e persekutimit, 
dënimit me vdekje, torturës ose trajtimeve ose 
ndëshkimeve të tjera çnjerëzore ose poshtëruese. Ky 
rregull vlen edhe për mospranimin në kufi dhe për çdo 
formë të largimit me forcë.

2

Personat e cenueshëm duhet të identi-
fikohen dhe mbështeten në mënyrë të 
përshtatshme
Masat e marra në pikat e kalimit kufitar dhe në ambientet 
e ndalimit përbëjnë momentin vendimtar ku mund të 
deklarohen ose zbulohen nevojat e veçanta të personave 
të cenueshëm, përfshirë fëmijët dhe viktimat e trafikimit 
të qenieve njerëzore.

3

Përparësi gëzon interesi më i lartë i 
fëmijës kur bëhet fjalë për çështje të 
lidhura me ta
Në vlerësimin e interesave më të lartë të fëmijës duhet 
të merren parasysh rast pas rasti faktorët si siguria dhe 
mbrojtja, mundësitë për ribashkim familjar, mirëqenia 
e fëmijës dhe pikëpamjet e fëmijës në përputhje me 
moshën dhe pjekurinë e tij.

4

Kushdo që mund të dëshirojë të aplikojë 
për mbrojtje ndërkombëtare duhet të 
informohet për të drejtën e vet për ta 
bërë këtë
Informacionet mbi të drejtën për azil u duhet dhënë të 
gjithë personave që mund të kenë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare për t‘u siguruar që të kenë akses efektiv 
në procedurën e azilit.

5

Akses në procedurën e azilit

 ▶ Çdo qenie njerëzore do të vlerësohet dhe 
respektohet

 ▶ Urgjencat shëndetësore dhe nevojat bazë 
janë çështjet parësore për t’u trajtuar



6 Të gjithë kanë të drejtën të aplikojnë për 
mbrojtje ndërkombëtare
Askujt nuk mund t‘i mohohet aksesi në procedurën 
e azilit, edhe nëse ky person nuk i plotëson të gjitha 
kushtet e hyrjes.

7 Çdo sinjal ose shprehje e frikës mund 
të kuptohet si kërkesë për mbrojtje 
ndërkombëtare
Njerëzit mund ta shprehin dëshirën për të aplikuar për 
mbrojtje ndërkombëtare me anë të një sërë mënyrash. 
Çdo shprehje e frikës nga persekutimi ose dëmtimi serioz 
në rast të refuzimit të hyrjes - gojarisht apo me shkrim -  
kualifikohet si kërkesë e tillë. Nuk është e thënë të 
përmendet domosdoshmërish fjala ‚azil‘ ose ‚refugjat‘.

8 Aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare 
nuk duhet të penalizohen për shkak të 
hyrjes ose pranisë së tyre të paligjshme
Personat që paraqiten pa vonesë tek autoritetet nuk 
duhet të penalizohen si rezultat i hyrjes ose pranisë së 
tyre të paligjshme.

9 Çdo aplikim duhet të regjistrohet ose të 
drejtohet për regjistrim tek autoriteti 
përgjegjës
Pasi të jetë paraqitur aplikimi, ai duhet të regjistrohet 
nga autoriteti përgjegjës. Regjistrimi duhet të 
përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur, brenda 
afateve të përcaktuara me ligj.

10 Duhet të garantohet parimi  
i mos-kthimit edhe nëse një  
person nuk kërkon azil
Çdo kthim duhet të ndjekë procedurat e vendosura, 
duke përfshirë garancitë dhe masat e nevojshme ligjore. 
Askush nuk mund të kthehet në një vend ku rrezikohet 
nga tortura, trajtimi apo ndëshkimi çnjerëzor dhe 
poshtërues, edhe nëse personi është në një situatë të 
parregullt migratore.
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procedure:
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