
Rozsudek o deportacích lidí bez domova 

Informace pro lidi bez domova 

14. prosince 2017 Nejvyšší soud rozhodl, že nařízení Ministerstva vnitra  (Home Office), 

které umožňovalo zadržet a úředním rozhodnutím odstranit EEA národnosti, kteří jsou bez 

domova, je nezákonné.

Co znamená rozhodnutí Nejvyššího soudu? 

Ministerstvo vnitra nemá povoleno deportovat občany EEA jen kvůli tomu, 
že jsou bez domova.  Charitní organizace pro bezdomovce nesmí pomáhat 
ministerstvu vnitra s hledáním lidí k deportaci. 

Pokud jsem byl zadržen ve vazbě za bezdomovectví,  propustí mě 
automaticky? 

Z vazby by jste měl být automaticky propuštěn. Pokud Vás nepropustili, 
kontaktujte NELMA (email: nelondonmigrantaction@gmail.com, telefon: 
07459 642 152) nebo organizaci  Bail for Immigration Detainees co 
nejdříve (email: enquiries@biduk.org, telefon: 020 7456 9750 – otevřeno 
od 10 do 12 ráno pondělí-čtvrtek) . 

Pokud jsem obdržel a oznámení o odstranění, bude toto zrušeno? 
  
Oznámení o odstranění by měla být zrušena automaticky. Přesto by jste 
ale měl pro jistotu kontaktovat ministerstvo vnitra, zdali bylo Vaše 
oznámení zrušeno.  Trvejte na tom, aby Vám poslali potvrzení písemně. 
 Můžete to udělat písemně emailem na 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk nebo na adresu, která je na začátku 
oznámení od odstranění, které Vám původně dali. 

Musím se hlásit Ministerstvu vnitra? 

Ministerstvo vnitra by mělo zrušit jakékoliv povinnosti se jim hlásit.  Pokud 
 nezrušili Vaši povinnost se úředně hlásit, kontaktuje oddělení stížností 
ministerstva vnitra na complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 



Odvolávám se proti oznámení o odstranění. Proběhně moje 
odvolací řízení? 

Vaše odvolání proběhne. Podívejte se na rozhodnutí ministerstva 
vnitra a tribunálu v případě R (on the application of Gureckis, Cielecki, 
and Perlinski) v Secretary of State for the Home Department.

Ministerstvo vnitra mi zabavilo pas. Co mám dělat? 
  
Kontaktuje Ministerstvo vnitra a požádejte, ať Vám navrátí pas.  Musíte 
jim poslat žádost o navrácení Vašeho pasu na 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 

Můžu dostat odškodnění? 
  
Pokud jste byl ve vazbě nebo pokud Vám byl zabaven pas, tak je 
možné, že můžete dostat odškodnění.  Kontaktuje právníka na v 
těchto organizacích. 

• Public Interest Law Unit at Lambeth Law Centre (0207 840 2000) 
• Lupins (020 3503 0880) 
• Deighton Pierce Glynn (020 7407 0007) 
• Wilsons (020 8808 7535) 
• Bindmans LLP (020 7833 4433) 

Jsem evropský občan bez domova. Musím si ještě dělat obavy 
kvůli imigračním pravidlům? 

Nemusíte spolupracovat s Imigrační Policií. Pokud Vás zastaví, 
zdvořile odmítněte odpovídat na jejich otázky a odejděte.  Nemusíte 
ukazovat vaši identifikaci nebo odpovídat na jakékoliv otázky. 

Pokud Vás vezmou do vazby jen proto, že jste odmítl odpovídat na 
otázky a neukázal Vaše doklady, kontaktujte Anti Raids Network 
email: antiraids@riseup.net, twitter: @antiraids 


