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На што треба да обратите 
внимание?

Само членови на Тириншката комисија за тешки 
случаеви во гремиумот можат да предложат 
конкретни случаеви. Заради тоа морате да се 
обратите на еден од членовите наведени на 
позадината од летокот.
Претходно е препорачливо сеопфатно да се 
информирате и некој лично да Ве советува, на пр. 
некоја Советодавна служба за миграции.

Одредени околности исклучуваат ангажман на 
Комисијата за посебни случаеви односно даваат 
повод, успешна постапка да се чини помалку 
веројатна. Тоа е посебно случај, ако Вие

Y	 наведувате исклучиво причини кои што се 
проверувани од страна на Сојузната служба за 
миграција и избеглици

Y	 имате направено кривични дела од значителна 
тежина 

Y	 доколку веќе постои конкретен термин за 
враќање назад или

Y	 ако се наоѓате во таканаречена Дублинска 
постапка.

Постојат и други причини за исклучување. 
Тие се наоѓаат во параграф 5 од Тириншката 
уредба за Комисијата за посебни случаеви (HärtefKV 
TH = Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission) 

Важно е да ги изнесете личните и хуманитарните 
причини кои што зборуваат за Вашиот 
понатамошен престој. Исто така би требале 
да преставите како се имате интегрирано во 
овдешното општество.

Тоа се на пр. наводи во врска со

Y причините за Вашето допатување
Y	 Вашиот досегашен престој
Y	 Вашата семејна ситуација
Y	 Вашата здравствена состојба
Y	 Вашата финансиска ситуација
Y	 Вашето образование/Вашата професија
Y	 Вашиот општествен ангажман
Y	 Вашите познавања на германскиот јазик

Вие би требале овие аспекти да ги докажете на пр. 
со помош на документи.

Што всушност прави Комисијата 
за посебни случаеви?

Кому можете да му се обратите? Во кои случаеви Вашето барање 
нема никакви или само мали 
изгледи за успех?

Комисијата за посебни случаеви одлучува во врска 
со тоа, дали мигрантки и мигранти кои што се 
обврзани да излезат од земјата, можат да добијат 
дозвола за престој. 

Во посебни констелации за нив претставува 
преголема строгост, доколку тие не би смееле да 
останат во Германија. Такви итни хуманитарни 
и лични причини се испитуваат од страна на 
Тириншката комисија за посебни случаеви (HFK).

Доколку Тириншката комисија за посебни случаеви 
дојде до заклучок дека ваквите причини постојат, 
таа ќе побара од Тириншкото министерство за 
миграција, правосудство и заштита на потрошувачи 
(TMMJV) да биде доделена дозвола за престој.

Сé додека Тириншката комисија за посебни 
случаеви се ангажира со предметот, протерувањето 
може да биде отповикано.

Претседателка на Тириншката комисија за посебни 
случаеви е Државната секретарка во Тириншкото 
министерство за миграција, правосудство и заштита 
на потрошувачи. Сите членови на Тириншката 
комисија за посебни случаеви одговаараат пред 
својата сопствена совест. Тие се обврзани да се 
придржуваат на заветот за молчење.

Тириншката комисија за посебни случаеви 
советодавува без присуство на засегнатите во 
нејавна седница.

Вие можете да се надевате на Тириншката 
комисија за посебни случаеви, доколку

Y живеете во Тирингија,
Y	 сте извршно должни да излезете од земјата,
Y	 постојат итни лични или хуманитарни причини 

за престој и
Y	 за Вас може да се донесе позитивна интеграциска 

прогноза. www.thueringen.de


