
 
Për rastin, që vërtetimi i dërguar/i dorëzuar i Entit Federal për Migracion dhe Refugjatë 
përmban një kërcënim për largim me detyrim ose një urdhëresë për largim me detyrim, 

ju lutemi për marrjen parasysh të udhëzimeve të mëposhtme:  
 
 

Njoftim i rëndësishëm sipas ligjit për qëndrim (AufenthG) 
 
 

Udhëzim sipas nenit 60a par. 2d ligji për qëndrim 
 
Nëse ju kini një sëmundje, e cila mund të influencojë në një largim me detyrim, ju duhet ta 
bëni këtë të besueshme nëpërmjet një raporti mjekësor. Ju jeni i detyruar, t'ia paraqitni këtë 
raport mjekësor menjëherë autoritetit tuaj përgjegjës për të huajt. Për një respektim të kriterit 
"menjëherë" është vendimtare data e raportit mjekësor. U lëshuan raporte mjekësore, të cilat 
mund të influencojnë në largimin me detyrim të fëmijës suaj/fëmijëve tuaj të mitur, ju duhet ta 
paraqitni këtë gjithashtu.  
Nuk e paraqitni ju këtë raport ose e paraqitni me vonesë, nuk lejohet më të merret parasysh 
në rast të largimit me detyrim diagnoza e verifikuar në raportin mjekësor. Parashtrimi juaj, që 
ju ose një nga fëmijët tuaj të mitur të jeni të sëmurë, nuk do të dëgjohet në rast të largimit me 
detyrim. Kjo vlen edhe atëherë, nëse ju e paraqitni raportin pikërisht menjëherë, por ky nuk 
mjafton për pretendimet ligjore. 
 
Nëse autoriteti juaj përgjegjës për të huajt ka dyshim në sëmundjen e vërtetuar, ai mund të 
urdhërojë një kontroll mjekësor respektivisht mjekësor zyrtar. Nëse ju nuk i bindeni kësaj 
urdhërese pa shkak të mjaftueshëm, autoriteti përgjegjës ka të drejtë, të mos e marrë 
parasysh sëmundjen e parashtruar në rast të largimit me detyrim.   
 
 
 

Udhëzim sipas nenit 50 par. 4 ligji për qëndrim 
 
Për shkak të detyrimit tuaj për të udhëtuar për jashtë, ju, sipas nenit 50 par. 4, ligji për 
qëndrim, jeni i detyruar t'i tregoni më përpara autoritetit tuaj përgjegjës për të huajt çdo 
ndryshim banese dhe çdo largim tuajin nga qarku i autoritetit për të huajt për më tepër se tre 
ditë. Nëse ju bëni shkelje kundër këtij detyrimi, ju duhet të llogaritni me këtë, që ju do të 
merreni në arrest largimi me detyrim (neni 62 par. 3 numër 2 ligji për qëndrim).   
 
 

 
 
 
 


