
Spriedums par bezpajumtnieku izvešanu 

no valsts: Faktu lapa bezpajumtniekiem  

2017. gada 14. decembrī Lielbritānijas Augstākā tiesa (High Court) novērtēja par 

nelikumīgu Iekšlietu ministrijas (Home Office) praksi aizturēt un administratīvi izvest no 

valsts EEZ valstu pilsoņus – bezpajumtniekus. 

Ko nozīmē Augstās tiesas lēmums? 

Iekšlietu ministrijai nav atļauts deportēt cilvēkus no EEZ tikai tāpēc, ka viņi 
ir bezpajumtnieki (bez pastāvīgas dzīvesvietas). Bezpajumtnieku 
palīdzības iestādēm nav atļauts palīdzēt Iekšlietu ministrijai atrast cilvēkus, 
ko deportēt. 

Ja mani aiztur par nakšņošanu publiskā vietā, vai mani automātiski 
atbrīvos? 

Jūs nekavējoties ir jāatbrīvo. Ja neesat atbrīvots, nekavējoties 
sazinieties ar organizācijām NELMA (e-pasts: 
nelondonmigrantaction@gmail.com, tālrunis: 07459 642 152) vai Bail for 
Immigration Detainees (e-pasts: enquiries@biduk.org, tālrunis: 020 
7456 9750 - no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00 no pirmdienas līdz 
ceturtdienai). 
Ja esmu saņēmis paziņojumu par izvešanu no valsts (deportāciju), 
vai tas tiks atcelts? 
  
Paziņojumiem par izvešanu ir jāatceļas automātiski. Tomēr jums ir 
jāsazinās ar Iekšlietu ministriju (Home Office), lai pārliecinātos, ka tā ir 
atcēlusi paziņojumu par izvešanu. Jums vajadzētu pieprasīt, lai viņi 
rakstiski to apstiprina. To varat izdarīt, rakstot uz 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk vai rakstot uz adresi, kas norādīta 
paziņojuma augšpusē. 

Vai man joprojām jāatrādās Iekšlietu ministrijai? 

Iekšlietu ministrijai būtu jāatceļ visas prasības par atrādīšanos un 
ziņošanu. Ja viņi nav anulējuši jūsu prasības, varat sazināties ar Iekšlietu 
ministrijas sūdzību nodaļu complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 



Es šobrīd pārsūdzu paziņojumu par izvešanu (saistībā ar 
bezpajumtniecību). Vai mana pārsūdzība tiks izskatīta? 

Jūsu pārsūdzības izskatīšana turpināsies. Jums vajadzētu Iekšlietu 
ministrijai un Tribunālam  dot atsauci uz lēmumu R (on the application of 
Gureckis, Cielecki, and Perlinski) v Secretary of State for the Home 
Department. 

Iekšlietu ministrija konfiscēja manu pasi. Ko man darīt? 

Jums vajadzētu sazināties ar Iekšlietu ministriju un lūgt atpakaļ savu pasi. 
Jums jānosūta vēstule ar lūgumu atgriezt savus dokumentus uz 
complaints@homeoffice.gsi.gov.uk. 

Vai es varētu saņemt kompensāciju? 
  
Ja jūs esat aizturēts vai Iekšlietu ministrija konfiscējusi jūsu pasi, tad jūs 
varētu saņemt kompensāciju. Jums vajadzētu runāt ar advokātu. Jūs 
varētu sazināties ar: 

• 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) 

Es esmu ES pilsonis bez pastāvīgas dzīvesvietas (nakšņoju uz ielas). 
Vai man joprojām jāuztraucas par imigrāciju? 

Jums nav jāsadarbojas ar Imigrācijas apkarošanas amatpersonām 
(Immigration Enforcement Officers). Ja jūs aptur, pieklājīgi atsakieties 
atbildēt uz jautājumiem un dodieties projām. Jums nav jāuzrāda nekāda 
identifikācija vai jāatbild uz jebkādiem jautājumiem. 
Jūs nevar arestēt tikai tādēļ, ka atteicāties atbildēt uz jautājumiem vai 
neradījāt savus identifikācijas dokumentus. 

Ja jūs apstādina, ziņojiet par to Anti-Raids tīklam: e-pasts: 
antiraids@riseup.net, twitter: @antiraids 


