
Tuyên bố về lòng trung thành 

(Do người nộp đơn trên 16 tuổi nộp để xin giấy phép cư trú theo quy định tại § 25 b đoạn 1 

câu 1 số 2 AufenthG [Luật cư trú của Đức]) 

1. Tôi cam kết tuân thủ trật tự cơ bản của nền dân chủ tự do theo Luật Cơ bản của 

Cộng hòa Liên bang Đức.  

    Cụ thể, tôi thừa nhận những điều sau: 

a) quyền của nhân dân được thực hiện quyền lực nhà nước trong các cuộc bầu cử 
và bỏ phiếu và thông qua các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp riêng biệt,  
bầu ra đại diện của nhân dân bằng cách bỏ phiếu phổ thông, trực tiếp, tự do, bình 
đẳng và bí mật, 

 
b) sự ràng buộc của pháp luật với trật tự hiến pháp và ràng buộc quyền hành pháp 

và quyền tài phán đối với luật pháp và công lý, 
 

c) quyền thành lập và thực hiện sự đối lập trong quốc hội, 
 

d)  khả năng giải tán chính phủ và trách nhiệm giải trình của chính phủ trước đại 
diện nhân dân, 

 
e) tính độc lập của tòa án, 

 
f) loại trừ bất kỳ quy tắc vũ lực và độc đoán nào, và 

 
g) các quyền con người được quy định trong Luật cơ bản. 
 

2. Tôi tuyên bố rằng tôi không theo đuổi hoặc hỗ trợ, đã không theo đuổi hoặc hỗ 
trợ, bất kỳ nỗ lực nào mà 

 
a) chống lại trật tự cơ bản của nền dân chủ tự do, sự tồn tại hoặc an ninh của Liên 

bang hoặc của một tiểu bang thuộc liên bang, hoặc 
 
b) nhằm mục đích làm suy yếu bất hợp pháp hành vi chính thức của các cơ quan 

lập hiến của Liên bang hoặc của một tiểu bang thuộc liên bang hoặc các thành 
viên của nó, hoặc 

 
c) gây nguy hiểm cho lợi ích nước ngoài của Cộng hòa Liên bang Đức thông qua 

việc sử dụng vũ lực hoặc các hành vi chuẩn bị nhằm vào việc sử dụng đó. 
 
Chữ ký 

 

 

Xác thực chữ ký      Thay mặt cho 
 

 
                           ,ngày  (con dấu) 

 (Người có thẩm quyền / Chữ ký) 


