
Informacija skirta Europos šalių benamiams 
 
Problema 
 
2016 m. Imigracijos reikalų ministerija pristatė naują įstatymą, kuris teigia, jog           
miegantis gatvėje pilietis (miegojimas gatvėse) yra "EEA teisių pažeidimas ". 
 
Kokie įstatymai? 
 
Įstatymas reiškia, kad Valstybiniai pareigūnai gali priversti Europos piliečius išvykti iš           
JK, jei jie yra benamiai. 
 
Žmones gali būti priversti palikti ("pašalinti"), net jei jie ką tik atvyko į Jungtinę              
Karalystę, jei jie dirba, ar turi "nuolatinio gyventojo" statusą. 
 
Ši politika buvo šiek tiek pakeista 2017 m. Vasario mėn. Valstybė dabar turi             
apsvarstyti žmonių asmenines aplinkybes, sprendžiant jų priverstinį išvykimą iš         
šalies. 
 
Kaip tai pasireiškia praktikoje? 
 
Valstybė dirba kartus su policija ir kai kuriomis benamių labdaros organizacijomis,           
siekdama išsiaiškinti, kurie Europos piliečiai yra benamiai. 
 
Imigracijos pareigūnai, kurie randa benamius Europos piliečius suteikia "išvykimo         
sprendimus". 
 
Jei jums pateikiamas "išvykimo sprendimas", tai reiškia, kad turite per vieną mėnesį            
išvykti iš Jungtinės Karalystės. 
 
Kartais imigracijos pareigūnai nedelsdami sulaiko benamius žmones ir juos laiko          
sulaikymo centruose. 
 
Ar tai teisėta? 
Daugelis mano, kad ne. 2017 m. Birželio mėn. Lambetho teisės centrui buvo            
suteiktas leidimas užginčyti šį teismo sprendimą. Šiais metais turėtų būti dar viena            
byla. 
 
Tačiau šiuo metu politika vis dar vykdoma. 
 
 
 



Ką daryti, jei man taip atsitinka? 
 
Jei Valstybės Pareigūnai nori jus išvyti dėl to, kad esate benamis, jie privalo jums              
pateikti šiuos du dokumentus: 
 

1) "Pranešimas asmeniui, kuris gali būti pašalintas iš šalies" (numeris "IS.151A          
(EEA)" Viršutiniame dešiniajame kampe) 

2) “Sprendimas Pašalinti” (su numeriu IS.151B (EEA) Viršutiniame dešiniajame        
kampe) 

 
Asmuo gali būti sulaikytas (areštuotas) iškart. Galimas atvejis jog būsite paleistas į            
laisvę, jei savo noru sutinkate išvykti iš Jungtinės Karalystės. 
 
Ar galima apskųsti sprendimą? 
 
Visi asmenys gali bandyti užginčyti šį sprendimą, dėl pašalinimo iš šalies, kreipiantis            
į Imigracijos teismą. 
 
Apskundimas nieko nekainuoja. Turite užpildyti "IAFT-1" apeliacijos formą (galima         
rasti internete adresu  
https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/iaft001-eng.pdf). 
 
Skundo formos skiltyje "Apeliacinio skundo pagrindai" turėtumėte įrašyti: 
"Buvimas benamiu negali būti teisinis pažeidimas pagal 2016 m. Piliečių direktyvą           
2004/38 / EB ir Imigracijos (EEA) reglamentus." 
 
Jūs taip pat turėtumėte parašyti formą (arba atskirą laišką) su visomis priežastimis            
kodėl turite teisę gyventi JK. 
 
Tai apima šias priežastis: 
 

● Dirbote daugiau nei 5 metus (per tos metus įgaunate - "nuolatine gyvenamąja            
vietą"); 

● Jūs jau nesate benamis ir turite adreso patvirtinimą. 
● Jūs susiradote darbą (nurodykite kompanijos pavadinimą ir poziciją); 
● Jūs turite artimų šeimos narių ar giminaičių JK. 

 
Kokius įrodymų man reikia? 
 
Kai išsiųsite savo apeliacijos formą Imigracijos teismui, taip pat turėtumėte pridėti           
šiuos dokumentus: 

1.  dokumentų kopijas, kurias jums suteikė Imigracijos reikalų ministerija; 

https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/iaft001-eng.pdf


2.  Įrodymą, kad dirbote JK 
3. Įrodymą, kad studijavote JK 

 
Taip pat turėtumėte pridėti teismo sprendimo kopiją iš Viešųjų interesų įstatymų           
skyriaus (žiūrėti priedą, kuris pridedamas prie šio informacinio lapo). 
Paprašykite Teismo nenagrinėti jūsų skundo iki "Lambeth" įstatymo išleidimo.  
 
Naudokitės pateiktos formos pavyzdžiu: 
"Aš prašau Teismo sustabdyti mano apeliacinį skundą, kol vyks Gintaro Gureckio           
(CO / 1440/2017) ir Mariaus Perlinskio (CO / 2384/2017) teisminė bylų peržiūra.            
Teisminės peržiūros bylos nagrinėjimo rezultatai turės įtakos mano apeliaciniam         
skundui, nes jis patvirtins, ar sprendimas, kurį aš apskųsiu yra teisėtas. " 
 
Kada turėčiau kreiptis dėl apskundimo? 
Jūs turite nusiųsti apeliacijos formą per 14 dienų nuo gauto sprendimo, jog turite             
išvykti iš šalies. 
Jei per 14 dienų nenusiųsite apeliacijos formos Teismo Tribunolui, turite paaiškinti, ir            
pateikti, kaip galite, kuo daugiau informacijos kodėl jūsų apeliacijos forma yra           
pavėluota.  
 
Kas vyksta toliau? 
 
Jei per 14 dienų pateiksite apeliaciją dėl teismo sprendimo (ar Imigracijos teismas            
sutinka peržiūrėti jūsų apeliacinį skundą, net jei jūs apskundėte pavėluotai), jums           
neprivaloma išvykti iš Jungtinės Karalystės, tol kol byla nebus baigta. Net jei jūs             
prižadate Imigracijos tarnybai, kad paliksite šalį, to daryti jums nebūtina ir nereikia. 
Imigracijos tarnyba gali jūsų paprašyti kiekvieną savaitę apsilankyti ir atsižymėti. Jei           
nieko apie save nepranešite ir neatvyksite, pareigūnai gali jus sulaikyti ir išsiųsti į             
Imigracijos pašalinimo centrą. 
Jei esate Imigracijos pašalinimo centre, galite prašyti jus paleisti už užstatą.           
Imigracijos sulaikytų asmenų paleidimo už užstatą informacija (www.biduk.org;        
telefonas 020 7456 9750) pagalba yra nemokama.  
 
Ką daryti, jei mano apeliacija pavėluota? 
 
Jūs turėtumėte pateikti savo apeliaciją per 14 dienų. Jei to nepadarėte, turėsite            
nurodyti priežastis, dėl kurių pateikėte skundą per vėlai.  
Jei Imigracijos teismas atmetė jūsų apeliacinį skundą dėl to, kad jis yra pavėluotas,             
jums gali būti suteikta galimybė užginčyti sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies "juridine            
peržiūra". 

● Viešųjų Interesų Teisminis Skyrius Lambehto Teismo Centre (0207 840 2000)          
Wilsons (020 8808 7535)  



● Lupins (020 3503 0880)  
● Duncan Lewis (033 3772 0409)  
● Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


