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Person ID: xxxxxx     Application ID: IPPA xxxxxx 

 

Marrëveshjet tranzitore për zbatimin e Rregullores të  Mbrojtjes Ndërkombëtare  

2015 

 

Dear XXXXX, 

 

Lidhur me kërkesën tuaj për Status Refugjati/Mbrojtje Shtesë në Shtet. 

 

Duam t’ju informojmë që marrëveshjet e reja për hetimin dhe përcaktimin e kërkesave për 

mbrojtje ndërkombëtare (statusi i refugjatit dhe mbrojtja shtesë) dhe leja për të qëndruar në 

shtet është prezantuar në Rregulloren e Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015 (Rregullore e vitit 

2015) e cila hyri në fuqi nga Ministri për Drejtësi dhe Barazi në 31 Dhjetor 2016 (“data e 

fillimit te zbatimit”).  

 

Sipas Rregullores 2015, një proçedurë e re është në fuqi. Sipas kësaj procedure, aplikuesi 

duhet të bëjë kërkesë në Zyrën e Mbrojtjes Ndërkombëtare, Shërbimit të Emigracionit dhe 

Natyralizimit të Irlandës, për të dyja, për status refugjati dhe mbrojtje shtesë. Komisioneri i 

Zyrës së Aplikimeve si Refugjat (ORAC)  është shfuqizuar dhe do të zëvendësohet nga Zyra 

e Mbrojtjes Ndërkombëtare (“IPO”). 

 

 

 

 

Nëse një kërkesë e re për mbrojtje ndërkombëtare është bërë sipas Rregullores 2015, IPO do 

të shqyrtojë të dyja në të njëjtën kohë për të vendosur nëse aplikantit duhet ti jepet apo jo 

statusi i refugjatit ose mbrojtja shtesë. Në qoftë se është bërë një rekomandim negativ në 
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lidhje me këto, Ministri do të vendosë pa marrë parasysh hapat e mëtejshëm proçedurialë apo 

korrespondencën ,nëse aplikuesit duhet ti jepet leje apo jo për të qëndruar në shtet mbi ndonjë 

baze tjetër (përfshirë konsideratën humanitare ose personale). Një përjashtim në këtë proçes 

është kur kërkesa duhet të trajtohet në bazë të rregullores së Dublinit, në të cilën disa 

rregullime alternative do të aplikohen-shiko seksionin 10 të fletushkës informative të 

bashkangjiur  për aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare (IPO 1). Ky është një ndryshim nga 

proçedurat e mëparshme,në të cilat, nëse Ministri refuzonte statusin e refugjatit, më pas 

Ministri i jepte aplikantit mundësinë për të aplikuar për mbrojtje shtesë dhe të parashtronte se 

përse nuk duhet të kryhej urdhër dëbimi. 

 

STATUSI I KËRKESËS TUAJ 

Rregullorja e 2015 përmban dispozitat kalimtare që kanë të bëjnë me kërkesat për status 

refugjati dhe mbrojtje shtesë të cilat janë bërë në ORAC përpara zbatimit të kësaj 

rregulloreje. 

Sipas Rregullores 2015, këto kërkesa do të zhvendosen në International Protection Office për 

tu shqyrtuar sipas kësaj rregulloreje. 

 

Kërkesa juaj për mbrojtje ndërkombëtare mbulohet nga Kategoria 2 (Ankesat e 

refugjatëve) në seksionin 4 të Fletushkës Informative të bashkangjitur (IPO 12), që do të 

thotë aplikanti që ka bërë kërkesë për status refugjati para datës së hyrjes në fuqi të 

rregullores dhe para apelimit në RAT por nuk ka marrë një vendim nga RAT dhe në këto 

rrethana konsiderohet të ketë aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare sipas rregullores 2015. 

Dosja juaj është zhvendosur në IPO për shqyrtiminë e mundësisë së fitimit të së drejtës për 

vetëm për mbrojtje shtesë. Rekomandimi i bërë nga ORAC për kërkesën tuaj për refugjat do 

të ruhet dhe do të mbetet në fuqi. Nëse IPO rekomandon që nuk duhet t’ju jepet mbrojtja 

shtesë, më pas Ministri do të vendosë nëse do t’ju jepet apo jo leja për të qëndruar në shtet. 

Nëse ju apeloni refuzimin e statusit të refugjatit si dhe mbrojtje shtesë në IPAT, të dyja 

apelimet do të trajtohen si një e vetme dhe do të dëgjohen së bashku.  

 

 

Kërkesa juaj ekzistuese për status refugjati dhe/ose mbrojtje shtesë do të konsiderohet 

në bazë të dispozitës tranzitore të Rregullores 2015, JU NUK DUHET TË BËNI 

KËRKESË TJETËR PËR MBROJTJE NDËRKOMBËTARE. Megjithatë, ju duhet të 

jepni informacion shtesë në Zyrën e Mbrojtjes Ndërkombëtare duke plotësuar pjesët që 

kanë lidhje me kërkesën tuaj në pyetësorin e Mbrojtjes Ndërkombëtare (IPO 2). 

 

 

 

SHËNIM INFORMATIV DHE DOKUMENTA TË TJERË SHOQËRUES 

Disa detaje më shume mbi efektin e dispozitave kalimtare të Rregullores 2015 janë paraqitur 

në një dokument me titull “Informacion Shtesë – Marrëveshjet Kalimtare (IPO 12).”   

Kjo letër duhet të lexohet së bashku me Shënimin Informues. 
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Dokumentet e mëposhtëm shoqëruese: 

 

 Shënim Informues – Marrëveshjet Tranzitore (IPO 12). 

 

 Fletushkë Informacioni për Aplikantët për Mbrojtje Ndërkombëtare (IPO 1), 

dhe 

 

 Pyetësori për Aplikimin për Mbrojtje Ndërkombëtare (IPO 2). 

 

 

CILAT SEKSIONE TË PYETËSORIT PËR MBROJTJE NDËRKOMBËTARE 

DUHET TË PLOTËSOHEN NGA JU? 

Udhëzimi më poshtë ju tregon sesi duhet të plotësoni Pyetësorin për Aplikimin për Mbrojtje 

Ndërkombëtare (IPO 2) 

 

Ju duhet të plotësoni të gjitha pjesët e Pyetësorin për Aplikimin për Mbrojtje 

Ndërkombëtare (IPO 2) përveç seksionit që lidhet me statusin e refugjatit (Pyetja 63a 

dhe 63b). 

 

Në rast se IPO rekomandon që aplikimi juaj për Mbrojtje Ndërkombëtare të refuzohet, një 

vendim do të merret në të cilin do të vendoset nëse do ju jepet leje për të qëndruar në shtet në 

një tjetër mënyrë. 

 

Është e rëndësishme të theksohet që me zbatimin e Rregullores 2015, proçedurat kanë 

ndryshuar. Ministri nuk do t’ju shkruaj më apo t’ju ftojë që ju të bëni parashtrime se përse ju 

duhet të lejoheni të qëndroni në Shtet. Përkundrazi, leja për të qëndruar do të konsiderohet pa 

asnjë vonesë nëse IPO rekomandon që apikimi juaj për Mbrojtje Ndërkombëtare të refuzohet. 

 

Prandaj, është në dorën tuaj për të parashtruar arsyet me shkrim se përse ju mendoni se duhet 

t’ju jepet leje për të qëndruar kur ju të jeni duke plotësuar pjesën e duhur të aplikimit në 

pyetësorin për Mbrojtje Ndërkombëtare (IPO 2). Si për shembull, familjen tuaj dhe rrethanat 

e brendshme, natyra e lidhjes me Shtetin, karakterin tuaj dhe mënyra e sjelljes tuaj brenda 

dhe jashtë shtetit dhe konsideratat humanitare janë të gjitha çështje potencialisht të 

rëndësishme në këtë kontekst. Për një shpjegim të plotë të çështjeve përkatëse, shih 

fletushkën informative për Aplikantin Për Mbrojtje Ndërkombëtare (IPO 1). 

 

 

Ju jeni të detyruar të mbani të informuar IPO (në emër të Ministrit) për çdo ndryshim në 

rrethanat tuaja që mund të jenë të rëndësishme në lidhje me kërkesën tuaj (p.sh. familja juaj 

ose rrethanat e brendshme ose situata në vendin tuaj të origjinës). 
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ÇFARË DUHET TË BËJ TANI? 

 

Sapo ju të plotësoni dhe firmosni Kërkesën e Pyetësorit për Mbrojtje Ndërkombëtare 

(IPO 2), ju duhet ta dorëzoni tek ne, së bashku me informacionet shtesë dhe 

dokumentacionet të cilat ju do të donit të merreshin në konsideratë por nuk i keni 

ofruar ende në ORAC, në KUTITË POSTARE FALAS të mbyllura në zarf. Nëse  është 

e mundur, pyetësori duhet të dorëzohet tek ne, jo më vonë se 20 ditë pune duke filluar 

nga data e kësaj letre. 

 

Nëse ju dhe/ose këshilltari juaj ligjor duhet të jepni informacion shtesë për IPO pasi ju 

e keni dorëzuar informacionin e kërkuar më lartë, ju duhet ta bëni sa më shpejt të jetë e 

mundur dhe, në qoftë se ju jeni në pozicionin për ta bërë këtë, duhet ta bëni jo më vonë 

se dy javë para datës së planifikuar të intervistës tuaj. Ky afat kohor do të lehtësojë 

përkthimin e dokumenteve në qoftë se kërkohet dhe të sigurojë që intervistuesi i IPO i 

ka të gjitha dokumentet gati dhe të rishikuara përpara datës së intervistës. 

 

INTERVISTA 

Pas marrjes së pyetësorit tuaj të përfunduar, IPO do të jetë në kontakt me ju për të njoftuar 

datën e intervistës suaj për mbrojtje ndërkombëtare. Meqë ju keni marë tashmë përgjigjen e 

kërkesës tuaj për status refugjati, intervista do mbulojë vetëm  mbrojtjen shtesë. Data e 

intervistës tuaj mund të mos caktohet për një periudhë disa mujore për shkak të numrit të 

madh të kërkesave që janë për tu shqyrtuar nga IPO. 

 

QËNDRIMI NË SHTET 

Kushtet lidhur me qëndrimin tuaj në Shtet nuk do të ndryshojnë. Leja e qëndrimit e 

përkohshme (TRC) e cila tashmë ju është lëshuar, do të jetë një çertifikatë e përkohshme 

qëndrimi lëshuar sipas nenit 17 të Rregullores 2015 dhe do të mbetet e vlefshme dhe e 

rinovueshme deri në momentin e marrjes së vendimit përfundimtar të kërkesës tuaj për 

Mbrojtje Ndërkombëtare. 

 

KËSHILLA LIGJORE 

Ju rekomandohet të merrni këshilltar ligjor në lidhje me këtë letër dhe dokumentat e tjerë 

shoqërues. 

Ju keni të drejtë për tu konsultuar me një avokat dhe ju mund të përfitoni nga shërbimet e 

Bordit të Ndihmës Ligjore. Bordi i Ndihmës Ligjore (LAB) është një agjenci e pavarur e cila 

ofron shërbim ligjor konfidencial ndaj personave që aplikojnë për Mbrojtje Ndërkombëtare 

në Irlandë. LAB do të ofrojë ndihmë ligjore dhe këshilla në mbështetje të kërkesës tuaj. 

Detajet e kontaktit për LAB ndodhen në Fletushkën Informative (IPO 12). 

 

Ju gjithashtu mund të kërkoni shërbimet e një avokati privat me shpenzimet tuaja. 
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Nëse nuk e keni bëre ende këtë, ju duhet të siguroni detajet e përfaqësuesit tuaj ligjor dhe, në 

rast se aplikohet, gjithashtu çdo ndryshim të përfaqësuesit ligjor në Zyrën e Mbrojtjes 

Ndërkombëtare sa më shpejt të jetë e mundur. 

 

UNHCR 

Ju keni të drejtë të konsultoheni me Komisionerin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për 

Refugjatët detajet e kontaktit  të cilat ndodhen në Fletushkën Informative (IPO 12) 

 

KTHIMI VULLNETAR 

Nëse nuk dëshironi të vazhdoni me kërkesën tuaj për mbrojtje ndërkombëtare, ju jeni i lirë të 

zgjidhni opsionin për tu kthyer vullnetarisht në vendin tuaj të origjinës. Do të ofrohet ndihmë 

dhe këshillë për sa i përket kësaj çështjeje nga Organizata Ndërkombëtare për Emigrimin 

(IOM) detajet e kontaktit të cilit ndodhen në fletushkën informative (IPO 12). 

 

NUMRI I RI I KËRKESËS TUAJ 

Numri i kërkesës tuaj të vjetër nuk do të përdoret më. Ju do të shikoni numrin e ri të aplikimit 

që fillon me IPPA në krye të kësaj letre. Numri juaj Person ID do të mbetet i njëjtë. 

 

ADRESA JUAJ 

Nëse ju ndryshoni adresën tuaj, ju duhet të njoftoni me shkrim Zyrën e Mbrojtjes 

Ndërkombëtare. Ju lutem mos harroni të firmosni letrën dhe të përfshini numrin tuaj të ri të 

referencës. 

 

PYETJE 

Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me kërkesën për mbrojtje ndërkombëtare apo për këtë letër, ju 

duhet të kontaktoni (duke cituar numrin e ri të referencës): 

 

Customer Service Centre  

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 - 83 Lower Mount Street 

Dublin 2, D02 ND99 

Telephone: 01 6028008  

Email:  info@ipo.gov.ie 

 

 

Kopja e këtij Teksti dhe shtojcat po i dërgohen përfaqësuesve ligjorë përkatës. 

 

 

Zyra e Mbrojtjes Ndërkombëtare  

Shërbimi i Emigracionit dhe Natyralizimit i Irlandës 

Date 


