Informacje dla bezdomnych obywateli państw europejskich
O co chodzi?
W 2016, Home Office (brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
wprowadziło regulację według której ludzie śpiący na ulicy łamią prawo
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).
Co to oznacza?
To oznacza, że Home Office może zmusić obywateli państw europejskich
do opuszczenia kraju jeśli są bezdomni.
Bezdomni mogą zostać usunięci z kraju nawet jeśli dopiero przyjechali,
mają pracę albo pozwolenie na pobyt stały.
Przepis został lekko zmieniony w lutym 2017. Teraz Home Office musi wziąć
pod uwagę indywidualną sytuację danej osoby.
Co to znaczy w praktyce?
Home Office pracuje z policją i niektórymi organizacjami charytatywnymi,
szukając Europejczyków którzy mieszkają na ulicy.
Oficerowie imigracyjni którzy znajdą bezdomnego, wydają decyzje o
usunięciu z kraju.
Jeśli dostaniesz taką “removal decision”, to znaczy że Home Office daje
Ci miesiąc na opuszczenie Wielkiej Brytanii.
Czasami oficerowie zatrzymują bezdomne osoby i umieszczają je w
ośrodkach dla imigrantów.
Czy to legalne?
Według wielu ludzi, nie. W czerwcu 2017 Lambeth Law Centre dostało
zgodę na podanie tych przepisów do sądu. Sąd zajmie się sprawą w tym
roku.
Ale w tej chwili, regulacja obowiązuje.
Co robić jeśli mi się to przydarzy?
Jeśli Home Office chce Cię usunąć z kraju, ma obowiązek wręczyć Ci dwa
dokumenty:
1) “Notice to a Person Liable to Removal” (z numerem “IS.151A(EEA)” w
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prawym górnym rogu)
2) “Decision to Remove” (z numerem “IS.151B(EEA)” w prawym górnym
rogu)
Możesz być zatrzymany/a (aresztowany/a) od razu lub możesz być
puszczony/a wolno jeśli zgodzisz się opuścić kraj.
Czy mogę złożyć apelację?
Możesz podważyć decyzję apelując do Trybunału Imigracyjnego
(Immigration Tribunal.)
To nic nie kosztuje. Musisz wypełnić formularz “IAFT-1” (który znajdziesz
online na
https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/iaft001-eng.pdf).
W dziale “Grounds of Appeal” (przyczyny odwołania), napisz:
“Rough sleeping cannot constitute an abuse of rights under the Citizen’s
Directive and Immigration (EEA) Regulations 2016.”
Tłumaczenie: “Bezdomność nie może być złamaniem prawa według
dyrektywy 2004/38/EC i regulacji imigracyjnych EEA 2016”
W formularzu, albo oddzielnym liście, napisz też wszystkie powody dla
których masz prawo zostać w UK.
Na przykład
●
●
●
●

Pracowałeś/aś tu ponad 5 lat; masz tzw pobyt stały
Już nie mieszkasz na ulicy (podaj aktualny adres)
Aktualnie masz pracę (podaj pracodawcę i dowód, że pracujesz)
Masz bliską rodzinę w UK

Jakich dowodów potrzebuję?
Kiedy wysyłasz swoje odwołanie, potrzebujesz również:
(1) kopii dokumentów od Home Office
(2) jakikolwiek dowód że pracowałeś/aś w UK
(3) jakikolwiek dowód że studiowałeś/aś w UK
Musisz też wysłać orzeczenie sędziego że sprawy Public Interest Law Unit
(załączone tutaj)
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Poproś Trybunał o poczekanie ze sprawą do czasu wyroku w sprawie
Lambeth Law Centre. Napisz w formularzu poniższe:
“I ask the Tribunal to stay my appeal pending the judicial review hearing
of the cases of Gunars Gureckis (CO/1440/2017) and Mariusz Perlinski
(CO/2384/2017). The outcome of the judicial review hearing will have an
impact on my appeal as it will confirm whether the removal decision I am
appealing is lawful.”
Kiedy mam się odwołać?
Musisz wysłać formularz apelacyjny do Trybunału w przeciągu 14 dni od
otrzymania Decision to Remove.
Jeśli nie wyślesz go w ciągu 14 dni, musisz wytłumaczyć w swoim
odwołaniu dlaczego wysyłasz później. Podaj jak najwięcej szczegółów.
Co dalej?
Jeśli odwołasz się w przeciągu 14 dni albo Trybunał Imigracyjny zgodzi się
zająć Twoją sprawą pomimo spóźnienia, nie musisz opuszczać Wielkiej
Brytanii do czasu zamknięcia sprawy. Nawet jeśli Home Office powie Ci
żeby upuścić kraj, nie masz takiego obowiązku.
Home Office może zażądać żebyś zgłaszał(a) się do nich co tydzień. Jeśli
tego nie zrobić, mogą Cię aresztować i umieścić w ośrodku dla
imigrantów.
Jeśli znajdziesz się w ośrodku imigracyjnym, możesz wyjść za kaucją. Bail for
Immigration Detainees (www.biduk.org; tel 020 7456 9750) może być w
stanie udzielić Ci darmowej pomocy.
Co jeśli się spóźnię?
Złóż apelację nawet jeśli minęło 14 dni. Wytłumacz dokładnie dlaczego
się spóźniłeś/aś.
Jeśli Trybunał odmówi zajęcia się sprawą z powodu spóźnienia, możesz
podważyć decyzję o usunięciu z kraju za pomocą tzw “judicial review”. Do
tego niezbędna będzie pomoc prawnika. Poniższe firmy prawnicze mogą
być w stanie Ci pomóc:
● Public Interest Law Unit at Lambeth Law Centre (0207 840 2000)
Wilsons (020 8808 7535)
● Lupins (020 3503 0880)
● Duncan Lewis (033 3772 0409)
● Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007)
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